
MIKE PETERSENS ARBEJDSDAG begynder 
klokken fem om morgenen, seks dage om 
ugen, når han tropper op i stalden på Møltrup 
Optagelseshjem. Sådan har det været, siden 
han kom hertil i november sidste år. 23-årige 
Mike er selv vokset op på en gård og har arbej-
det med landbrug, siden han var 12 år. Oftest 
er han bedst tilpas i stalden sammen med 
dyrene, hvor der er ’stille og roligt’.

– Jeg kom ikke på grund af for mange øl 
eller noget. Jeg havde en arbejdsgiver, som 
udøvede psykisk terror. Så jeg fik et slags 
nervesammenbrud og kom på psykiatrisk 
afdeling i Holstebro. Jeg måtte 
ikke gå udenfor, hvis der ikke 
fulgte en ansat med. Det pas-
sede mig skidt. En af lægerne 
kunne godt se, at jeg trængte 

Et  
hjem
Nær Vildbjerg, langt ude  

på landet, bor 110 mænd,  

som alle har fået nogle  

drag over nakken. På  

Møltrup Optagelseshjem  

bliver man ikke spurgt,  

hvorfor man kommer.  

Man bliver sat i arbejde og  

får ro til at være et sted,  

hvor tid måles i sæsoner

t e k s t   i d a  n y e g å r d  e s p e r s e n

f o t o   k r i s t i a n  s æ d e r u p
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til luftforandring. Så kom jeg herud. Det er nu 
ikke så ringe. 

Knap to timer senere bliver resten af bebo-
erne vækket af en medarbejder, som bimler 
med en klokke langs sovebygningens gang. 
Klokken 7.30 er der morgenmad i spisesalen, 
men allerede 10 minutter inden står en flok 
smøgpulsende mænd uden for døren og ven-
ter på adgang.

Hver dag bliver morgenmaden indledt 
med en kort morgenbøn og rundet af med 
fællessang fra Højskolesangbogen. En ældre 
herre slår op i sangbogen og trækker et par 
svejsebriller med styrke op til øjnene. Inden 
da har han gebærdet sig ned til sin faste plads 
med begge hænder knugende om en kost, han 
bruger som stok. Medarbejderne har lokket 
med rollator og mere traditionelle briller, men 
det vakte ingen interesse. Og sådan er det.

Mændene brummer sig igennem ’Svantes 

vise’ over en ostemad. De fleste fortsætter 
dagen med arbejde i køkkenet, i palleproduk-
tionen, på savværket, i smykkeæskeværksted-
et eller med agerbrug på herregårdens 360 
tønder land. Mange af produkterne bliver 
solgt til over 50 forskellige virksomheder for 
at tjene penge til herregårdens drift. 

Tom Pedersen er ikke begyndt at arbejde 
fast endnu. Han flyttede ind for godt og vel en 
uge siden, og inden da havde han været ædru 
i 10 måneder, mens han boede på et af Blå 
Kors’ forsorgshjem. Det hele så på et tidspunkt 
så lyst ud, at Tom indvilligede i at flytte i en 
lejlighed og bo for sig selv. Men nærmeste 
nabo var Fakta og Netto, og lejligheden lå 
oven på en vinhandel, hvor Tom kunne høre 
dørklokken kime, hver gang der kom kunder. 
Efter en måned pakkede han en rygsæk, gik 
20 kilometer hen til Blå Kors og proklame-
rede, at han ikke var helt ædru, og at han 

Da jeg var 25 
år gammel, 
havde jeg 
ikke drukket 
mere end 
fem øl i hele 
mit liv.

5

Hænger ved

En del beboere slår sig ned på  
herregården for bestandigt. 
Rekordindehaveren har boet 
her siden 1979. 
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ville væk fra den lejlighed. På det tidspunkt 
var Toms alkoholforbrug eskaleret til 50-60 
daglige genstande.

– Det er en afskyelig verden. Et rigtig lorte-
liv. Du vil sælge din svigermor for en kasse øl, 
når alkoholen dikterer tempoet. Da jeg var 25 
år gammel, havde jeg ikke drukket mere end 
fem øl i hele mit liv. Jeg havde en lang ud-
dannelse inden for forsvaret, var meget fysisk 
aktiv og boede sammen med en dejlig familie.

Opslagstavlen i det syv kvadratmeter store 
værelse er polstret med minder. Her er bille-
der af fem sommerklædte børn, som grinende 
sidder overskrævs på en tyk gren, mens Tom 
storsmilende poserer ved siden af. Her er 
hjemmelavede armbånd, et kort med teksten 
’en helt speciel gave til en helt speciel person’ 
og en tegning af en frø, som er ved at blive 
ædt af en stork, men kæmper imod ved at 
kvæle storken. Nedenunder står ’Don’t ever 

98 årS rUmmeligHed

Møltrup Optagelseshjem er en privat, selvejende stif-
telse, der er drevet ud fra et kristent livssyn. Forstander 
Elise Larsen håber især, at kristendommen kommer til 
udtryk i stedets menneskesyn, hvor ’overbærenhed, 
gensidig respekt og ligeværdighed mellem både bumsen 
fra bænken og borgmesteren er herskende’. 

Møltrup Optagelseshjem ligger nær Vildbjerg 15 kilo-
meter uden for Herning. Her bor 110 mænd. 10 bor på 
stedets plejehjem, 70 i sovebygningen og 30 i nogle 
såkaldte botræningsenheder. Hjemmet blev stiftet i 1912 
af fængselspræst Johannes Munck og hans hustru, Marie 
Munck. Hjemmet får statstilskud, men finansieres i høj 
grad af indtjeningen fra egen produktion. Optagelses-
hjemmet leverer produkter som paller, smykkeæsker, 
reoler til teglsten og mælk til godt og vel 50 virksom-
heder. Beboerne får udbetalt en symbolsk timeløn. 

møltrUpS Sønner

Møltrup Optagelseshjem 
har sin egen afdeling på den 
lokale kirkegård. Her er cirka 
120 ens gravplader.
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give up’. Den fik Tom af en ven på Blå Kors. 
– I dag ville jeg have haft 25-års jubilæum 

ved Københavns Brandvæsen, hvis jeg var 
blevet. Det var dér, jeg begyndte at drikke. Jeg 
kørte ambulance. Jeg har set mennesker dø på 
alt for mange måder. Overdosis, børn revet i 
stykker af trafikuheld, jeg har skåret folk ned 
fra deres egen løkke og siddet over for én, som 
blæste hovedet af sig selv med en kugle, mens 
jeg sad en meter derfra. Jeg kunne ikke tale 
ham fra det. Efter seks år med det job kunne 
jeg ikke sove om natten længere. 

Et hjem har ikke pædagoger

Noget af det første, Tom gør om morgenen, 
er at skrible dagens gøremål ned. Men han 
sætter også ord på nogle af de lidt større 
drømme, som han gerne vil udleve. 

– Når jeg har fået ro på det hele, vil jeg gerne 
følge mere med i min families liv igen. Det vil 

jeg virkelig. Og jeg skal nok få samlet kræf-
terne her. Det er sgu et dejligt sted. Et lille 
samfund, og folk er ikke hovskisnovski. Jeg 
har ikke rigtig haft behov for at drikke her. 
Det ville krænke min stolthed, hvis jeg ikke 
overholdt reglerne og sad og pimpede i smug. 
Jeg tror, jeg kan flytte herfra om to-tre år. Så 
ville det være min drøm at tage til alaska for 
at fiske. Jeg har ikke givet mig selv en gave 
i mange år ud over bajere og smøger, og nu 
fylder jeg snart 50.  

De første dage på Møltrup Optagelseshjem 
har Tom mest brugt på at gå ture. I morgen 
skal han begynde på noget vedligeholdelses-
arbejde:

– Det bliver godt at komme i gang. Så sover 
jeg bedre om natten.

På herregården er det, som det hedder, 
’intentionen at skabe en meningsfuld hverdag 
gennem et forpligtende arbejdsfællesskab’.

– Folk arbejder så meget, som de hver især er 
i stand til. For at drive stedet er vi selvfølgelig 
afhængige af arbejdskraften. Men det er be-
stemt også et spørgsmål om ideologisk overbe-
visning. Vi tror på, at mennesker har godt af at 
udføre et stykke arbejde, så de har en funktion 
og en følelse af at være uundværlige, fortæller 
Elise Larsen, der sammen med sin mand, Ebbe 
Larsen, har været forstander i 11 år.

Langt de fleste beboere har haft et alkohol- 
eller stofmisbrug. Det er bandlyst at være i 
en rus af den ene eller anden art på optagel-
seshjemmet. Er man beruset ved ankomst, 
ryger man øjeblikkeligt i ’svalereden’ – stedets 
afrusning.

– Næsten alle beboerne kommer frivilligt. 
De søger et hjem, hvor de kan finde fred til at 
blive ædru. Det er alle mennesker, som på et 
tidspunkt har fået nogle drag over nakken og 
har haft svært ved at rejse sig igen bag- 5

friSke tanker

Tom Pedersen går tur med  
Coco flere gange om dagen 
og indånder frisk luft for at 
’tænke nyt’, som han siger. 
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efter. Vi er ikke et behandlingshjem, men når 
mændene kommer her, så får de ofte en form 
for værdighed og et netværk igen. Ofte er 
vores definition af  ’at komme videre’ lig med 
ro til at tænke. Derfor farer vi heller ikke over 
folk og vil se journaler og alt muligt. Folk får 
tid. Tid til at samle kræfter til at klare tilværel-
sens krav igen.

Der er ikke ansat typiske pædagoger på 
stedet, men landmænd, tømrere, syersker, 
diakoner, slagtere og andre faggrupper. 

– Der er jo heller ikke pædagoger ansat i 
almindelige hjem, argumenterer Elise Larsen 
i privaten, som i øvrigt aldrig er låst. Boligen 
er en del af den firlængede, hvidkalkede her-
regård fra 1777. 

Plejer er levende

Ved siden af forstanderparrets bolig ligger den 
fælles tv-stue. Her sidder to beboere i tunge 

træmøbler med snedkererede krummelurer. 
De er omgivet af tunge lysekroner, læderind-
bundne bøger med guldbogstaver graveret på 
ryggen, enkelte ’Hvem, hvad, hvor’-bøger fra 
1970erne, broderede puder og voluminøse, 
guldindrammede billeder fra romantikken. En 
kollage af Jesus på korset pryder stuens orgel. 
Den er kreeret af en tidligere beboer med en 
fortid på Kunstakademiet. 

Efter at de nye rygeregler trådte i kraft, er 
røg i tv-stuen blevet forbudt. Så hvert kvarter 
tøffer de to fjernsynskiggende beboere indfor-
stået ud i kulden, inden de igen indfinder sig 
på de faste pladser i de bordeaux- og grønstri-
bede stole. 

Kvart i 12 ringer klokken til middag. Her 
bliver der serveret smurte mellemmadder på 
metalfade.  For nogle år siden blev den lune 
ret om aftenen skiftet ud, så der i stedet var 
varm mad til middag. Det faldt ikke i mænde-

nes smag. En del af dem ønskede ikke at nyde 
middagen i spisesalen længere, når det skulle 
være på den måde, og de begyndte at spise 
på deres værelser. Efter to måneder blev ord-
ningen lavet om, så der atter var smørrebrød 
klokken 11.45. 

Optagelseshjemmet ånder også på grund 
af sine traditioner. alt sengetøj bliver stadig 
rullet, og især højtider som jul og høstfest 
bliver holdt i hævd. Til jul bliver de samme 
salmer sunget i samme rækkefølge, og god-
teposen med julelækkerier med falder på det 
tidspunkt, den plejer.

Dæmoner bliver udvandet

49-årige Kim Brændekilde har sammenlagt 
boet på Møltrup Optagelseshjem i 10 år. Han 
synes nu alligevel, at nogle ting har ændret sig.

– Der kommer flere unge nu. Mange af dem 
sætter ikke pris på traditionerne og kom-

Havkat

Kim Brændekilde har sejlet Jorden 
rundt flere gange. Hans far var kap-
tajn, og Kim var ofte med om bord. 
Senere i livet blev han selv sømand.

5
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mer fx for sent til maden, så skovler de ind og 
flyver ud i en vis fart igen bagefter. jeg duer 
slet ikke til alt det stress og jag. Der er mange 
af de gamle, som er smuttet i svinget og ligger 
oppe på vores kirkegård. jeg kan ikke rigtigt 
bære det i min lille sjæl. jeg er ikke med til 
begravelserne længere. Så kommer jeg til at 
føle sådan et vakuum. Det har jeg sgu prøvet 
nok i mit liv. 

Kim ønsker dog ikke at flytte fra stedet.
– jeg har erkendt, at det her er det eneste 

sted, hvor jeg kan være ædru. Derude, han 
peger på et ubestemmeligt sted ud ad vinduet, 
– drikker jeg mig sanseløst beruset og vågner 
op de mærkeligste steder. Inden jeg flyttede 
hertil, var mit liv saftsuseme så trist. Det var 
ensomt. alle, jeg kendte, drak for meget og 
røg hash, og min frue og jeg kunne desværre 
heller ikke holde os fra sprutten. Så gik der 
ged i den, og vores barn kom i familiepleje. 

I dagligdagen har Kim ikke trang til en pro-
mille. Det har han det for godt til, siger han. 
men to-tre gange om året drager han af med 
sin ven Leif, som også er beboer på Optagel-
seshjemmet. Så tager de ud for at ’udvande 
nogle dæmoner’ og drikker en masse snaps, 
indtil kroppen bliver træt af det. Der går nogle 
dage. Så lusker de hjemover igen, hen over 
markerne, ind på kontoret og beder om at 
komme i Svalereden for at ’svale af’. Her bliver 
de, indtil de kan puste nul i alkometeret igen. 

– Her er ingen protokoller og skriftkloge. 
Her er fred. Og folk er gode ved hinanden. 
Ebbe er som en borgmester, og Elise er en 
slags mor.  Det her er ikke bare et sted, hvor 
jeg bor. Det er mit hjem, siger han.

Skål i cola

– Herre, vi takker dig for dine gaver og beder 
dig velsigne vores, remser en medarbejder 

med kraftig stemmeføring. Der er kaldt til 
aftensmad. En beboer har fødselsdag og der-
med ret til at bestemme aftenens menu. Den 
står på bøf med bløde løg, bearnaisesovs og 
egne kartofler. Og hjemmelavet is til dessert. 
Nogle kogte grøntsager har også sneget sig op 
på fadene, men de lyser lige lovlig kraftigt op, 
og der bliver hældt ekstra sovs på kartoflerne 
i stedet. mælken i metalkanderne kommer 
direkte fra stalden og bliver indtaget med 
velbehag. 

Efter aftensmad åbner cafeen, som er drevet 
af stedets beboere. Her må der ryges indenfor. 
Så det bliver der gjort. Der bliver også klirret 
med sodavandsflasker hen over cafébordene, 
hvor cirka 10 mand har valgt at runde dagen 
af, heriblandt mike. Inden sengetid klokken 
22 svinger han ind forbi stalden for lige at 
sikre sig, at alt er, som det skal være. Det har 
ikke slået fejl en eneste aften. ❧

Strejfere

Når sneen smelter får flere af bebo-
erne forårsfornemmelser, pakker en 
taske og tager ud på landevejen for 
at bo under åben himmel. 
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