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De var hjemløse.
Hvor er de i dag?
For ti år siden blev
30 hjemløse fotograferet
af Helga Theilgaard.
Nu fotograferer hun dem
igen for at sætte fokus på
det korte liv blandt hjemløse i Danmark. Men der
er fem, hun ikke kan finde.
Fotoudstilling

B

OM KONKURRENCEN
Deltag i konkurrencen ved at lave jeres egen avis
i Newsdesk, som trykkes i 500 eksemplarer.
Vinderne får 5000 kr. til klassekassen, og bliver
kåret til et stort event i Pressen i JP/Politikens Hus.
Konkurrencen foregår i ugerne 38-46 i 2021,
og elever fra 6. til 10. klasse kan deltage.
Læs mere og tilmeld klassen på newsdesk.dk.

Lyspunkter
Hun er nervøs for, hvordan det er gået flere af dem, men der er også succeshistorier blandt de dengang hjemløse.
»Der er en, der er blevet malermester i
Nordjylland, en er blevet skater og underviser på Nørrebro – det er fantastisk at høre, at hun er kommet videre og ikke bor i
et telt – og en, der dengang var narkoman,
er blevet gift og har stiftet familie i Jylland. Det luner så meget om hjertet, når
man ved, hvor mange kræfter de bruger
på at komme væk fra det liv, og hvor nemt
det er at falde tilbage«.
Den nye udstilling bliver vist til august
på kunstfestivalen Lys over Lolland med
efterfølgende turne rundt i Danmark, og
den udstilles også på Forsorgsmuseet i
Svendborg. Udstillingen hedder ’De rodløse – vi der er tilbage’, men også de døde
hjemløse og dem, Helga Theilgaard ikke
kan finde, er med.
»Jeg er i gang med at opløse de originale negativer af dem, der er døde, så ansigtet bliver opløst. Dem, jeg ikke kan finde,
bliver også en del af udstillingen. Det giver en samlet forståelse og et billede af,
hvad hjemløshed er«, siger hun.
Har du oplysninger om de fem hjemløse, hun ikke kan finde, så skriv til
mail@helgatheilgaard.dk.

AF MIKAEL WULFF &
ANDERS MORGENTHALER

POLITIKQUIZ
Hvilken transportform foretrækker
udvisningsminister Mattias Tesfaye
for tiden?
Se svaret nederst i organet

En ny superalgoritme har afsløret, at
muslimer er den befolkningsgruppe,
der bliver svinet mest til på Facebook.
»Det er en epokegørende opdagelse.
Jeg har ikke været så overrasket, siden
videnskaben kunne dokumentere, at
paven er katolik«, siger en begejstret
talforsker.
Helt nye analyser tyder i øvrigt på,
at der i de seneste uger er sket en
afmatning i de hadske indlæg om
muslimer på Facebook:
»Det ser ud, som om mange Facebook-brugere har fået så travlt med at
fortælle omverdenen om deres
coronavaccinationer, at tilsviningen
af muslimer er kommet i anden række
for dem«, fortæller talforskeren.
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OM EMNET
At kæmpe de store og små kampe i livet kræver
mod. Uanset om det handler om fattigdom, uretfærdighed og undertrykkelse eller ensomhed, mobning,
udskamning, klassekonflikter eller familiekriser.
Derfor sætter mediekonkurrencen i 2021 fokus på
mod. Mod til at følge sit hjerte og være den, man er.
Mod til at tro på, at man kan få et godt liv, uanset
hvor man vokser op. Mod til at sige fra. Ikke mindst
når man er uenig i beslutninger, de voksne træffer.
Mod til at minde sig selv og andre om, at man godt
kan lykkes uden 12-taller i skolen. Mod til at fejle og
turde indrømme, at der er ting, man ikke er god til.

AT TÆNKE SIG

CHOKERENDE OPDAGELSE:
MUSLIMER SVINES TIL
PÅ FACEBOOK

ANNETTE NYVANG OG
HELGA THEILGAARD , (FOTO)

rugere af herberger, varmestuer
og væresteder dør 19 år før den
gennemsnitlige dansker ifølge
Statens Institut for Folkesundhed. De
hjemløses korte liv bliver mere end et tal,
når fotografen Helga Theilgaard igen fotograferer de 30 hjemløse, som hun for ti
år siden fotograferede til en landsdækkende udstilling ’De rodløse’, også vist på
Kongens Nytorv i København. Eller dem,
hun kan finde, og dem, der er i live.
Hun har fået kortlagt livet for 25 af de
hjemløse fra dengang, nogle af dem er døde, og så mangler hun at få viden om de
sidste fem: Grethe Larsen, Anni Kærsholm
Frederiksen, Bettina Borregaard, Michael
Eliassen og Sabina Lennart.
»Det er begrænset, hvad jeg har af tilladelse til at få viden fra de offentlige myndigheder, så jeg har brugt alt, hvad jeg har
af kanaler. Jeg har spurgt alle, der kunne
vide noget. Uden resultat. Jeg er chokeret
over, at der er mennesker, man ikke kan
finde frem til. De kører under radaren«, siger hun til Bagsiden.
Anni Kærsholm Frederiksen fra Aarhus
mødte hun på et forsorgshjem, men de
må ikke give oplysninger videre. Heller ikke kontakter ’bagom’ har givet oplysninger. Det samme gælder Grethe Larsen.
Sabine Lennart har været en del af den
faste stab, der solgte Hus Forbi. Hun er
sidst set i Nordjylland, men ingen i de
hjemløses netværk ved noget som helst
om hende i dag.
Sporene af de to yngste, Bettina Borregaard og Michael Eliassen, som i dag er i
slutningen af 30’erne og begyndelsen af
40’erne, fortoner sig også.

ATS

Grethe Larsen var 61 år og boede i København, da hun blev fotograferet første
gang til projektet. Efter skilsmisse, arbejdsskade og med et nedbrændt hus bliver
hun hjemløs og rejser til København. Hun har boet på et kvindehjem i Hvidovre.

OBS
Oplysning til Borgerne
om Smittefare –
Styrelsen for Patientusikkerhed
informerer:
På grund af det smittende humør ved
søndagens fejring af det danske fodboldmesterskab i Brøndby skal vi hermed opfordre alle deltagere til at lade
sig teste. Allez!

ANNONCE:
Anni Kærsholm Frederiksen, Aarhus,
fotograferet som 62-årig, var lægefrue
med stor villa, biler og tre børn. Hun
drikker, bliver skilt, får en akut
hjerneblødning, begynder at drikke
igen og mister i en periode et sted at bo.

Michael Eliassen er 33 år på billedet.
Han er teenager, da hans fars ven, der var
narkoman og alkoholiker, introducerer
ham for miljøet. Han fuldfører næsten en
kokkeuddannelse, men stofferne trækker.
Han har boet flere år i København.

Sabina Lennart er 45 år på billedet.
Hun er født i Grønland og kom til
Danmark som 5-årig. Hun kom senere
på børnehjem. Da hun bliver alene med
fem børn, ender hun på gaden. Hun er
sidst set i Nordjylland.

Bettina Borregaard, 28 år på billedet,
er opvokset i København. Hun begynder
tidligt at ryge hash, senere bliver hun
heroinafhængig. Som 25-årig beslutter
hun sig for at stoppe og få hjælp.
Hun har boet i Kalundborg i flere år.

LIDER DU AF FLYSKRÆK?
Flyskræk bunder ofte i en irrationel
frygt.
For eksempel er mange medlemmer af den hviderussiske opposition
bange for at flyve, fordi de forestiller
sig, at deres regering vil tvinge flyet
ned og arrestere dem for derefter at
kaste dem i fængsel og udsætte dem
for tortur.
Noget sådant sker imidlertid ekstremt sjældent. Faktisk er det kun sket
en enkelt gang, og det er jo ikke noget
at tale om, når man tænker på, at luftfartsindustrien før coronapandemien
transporterede langt over 4 milliarder
passagerer om året.
Vil du gerne din irrationelle
flyangst til livs, kan vi nu tilbyde et intensivt kursus, hvor du over tre dage
vil blive gennemheglet af vores dygtigste forhørsledere, indtil du ikke kan
kende forskel på op og ned og derfor
vil være aldeles frygtløs, næste gang
du stiger om bord i et fly!
Mindful Minsk
v/ A. Lukasjenko
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