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1. Indledning 

”Somme tider må man prøve noget nyt, hvis man vil hjælpe de mennesker, som det sociale system 

ikke kan nå.”1 

Sådan begynder en artikel i Kristeligt Dagblad den 3. oktober 2013, hvor hjemløseorganisationen 

Projekt UDENFOR fortæller om deres socialpædagogiske projekt ’Ud af de vante rammer’. Jeg fik i 

sommeren 2013 mulighed for at samarbejde med organisationen om dette projekt, en vandring på 

den historiske pilgrimsrute Caminoen i Spanien med en mindre gruppe hjemløse og en 

gadeplansmedarbejder.  

For at få indblik i, hvad de hjemløse tilskrev mening ved deltagelsen i pilgrimsvandringen, valgte 

jeg at invitere dem til at fotografere det, som betød noget for dem under rejsen. Dette var i 

overensstemmelse med de tanker, jeg havde gjort mig om valg af forskningsmetode i mit speciale 

– at inddrage deltagerne aktivt, og derved tilføre specialet et eksplicit handleperspektiv, som 

samtidigt anerkender, at deltagerne er ’eksperter’ på deres eget liv. Pilgrimsvandringen gav mig 

således lejlighed til at indsamle empiri i samarbejde med deltagerne og ikke kun om dem, hvilket 

er inspireret af empowermentbegrebet, som er en del af specialets teoretiske grundlag.2  

Specialet ønsker herefter med udgangspunkt i en eksperimenterende form for socialt arbejde at 

undersøge relationsarbejdets betydning i arbejdet med hjemløse samt virkemidlerne af fotografiet 

som pædagogisk redskab i sammenhæng med fotoeliciterede interviews.  

1.1 Problemformulering 

Ud fra metodetriangulering bestående af to hjemløses fotografier, fotoelicitation, og mine 

observationer som deltager at opnå et indblik i, hvad de hjemløse tilskriver mening ved deltagelse 

i en pilgrimsvandring, samt hvilke muligheder og begrænsninger i forhold til relationsarbejdet med 

de hjemløse, der set fra socialarbejderens perspektiv er forbundet med en sådan rejse. Kan en 

kortvarig ændring af miljø og relationer bidrage til en forandring i den hjemløses selvopfattelse, og 

kan de positive oplevelser, der er forbundet med en pilgrimsrejse, få betydning efterfølgende?  

                                                      
1 Johannesen og Agger (2013) 
2 Andersen m.fl. (2000):22 
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2. Begrebsafklaring    

Afsnittet redegør kort for min forståelse af de centrale begreber og betegnelser, jeg gør brug af i 

specialet.  

Empowerment: En metode, hvis mål er at bidrage til, at mennesket opnår kontrol med og ledelse 

af deres eget liv.  

Fotoelicitation: Brugen af fotografier i et forskningsinterview. 

Hjemløs: En person, der er uden opholdssted, som er boligløs, eller som bor i en usikker og/eller 

utilstrækkelig bolig. 

Kontaktrebus: Et maskeret kontaktforsøg, den dobbelte funktion af forsvar og kontakt i ét. 

Metodetriangulering: At data samles ind med flere forskellige metoder og fra forskellige vinkler.  

Relationsarbejde: At etablere udviklingsstøttende relationer imellem den, der skal hjælpe, og den, 

der har brug for hjælp. 

Socialt arbejde: Skal forstås som den aktivitet eller indsats, der sigter imod at give enkelte individer 

eller grupper en øget omsorg og velfærd. 
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3. Afgrænsning 

Specialet indskriver sig i krydsningen mellem fagdisciplinerne pædagogisk etnografi og pædagogisk 

sociologi. Jeg har hentet inspiration fra pædagogisk etnografi i kraft af tilgangen til mit 

genstandsfelt. Empirien er indsamlet under et kortvarigt feltarbejde på 16 dage og via 

deltagerobservationer trækkes der på en etnografisk tradition.  

Ulla Ambrosius Madsen, professor i pædagogik ved Roskilde Universitet, anvender begrebet 

”pædagogisk etnografi” i et forsøg på at udvikle etnografien som et metodisk grundlag og at 

integrere de to faglige traditioner pædagogik og etnografi.  

Ifølge Madsen handler pædagogisk etnografi om metode og om metodernes relevans og 

legitimitet i forhold til feltet og de spørgsmål, der undersøges. Det er med den etnografiske 

metode, at antropologiske fænomener og temaer afdækkes. Madsen skriver: ”Ved at gå 

etnografisk til værks fremanalyseres temaer, der falder inden for det pædagogiske antropologiske 

fagområde, f.eks. forstås læring og dannelse som dele af hverdagslivets sociale og kulturelle 

praksis og studeres som sådan”.3 Fokus rettes mod, hvad individet lærer af, set i den kontekst de 

befinder sig i, og hvordan den læring danner individer eller forskellige grupper af individer.  

Hun mener, at man ved kritisk at reflektere over betingelserne for at tilføre viden til det 

etnografiske arbejdes resultater kan etablere et metodologisk grundlag, som er mere konsistent 

end det, der traditionelt tilhører det etnologiske arbejdsfelt. Herved er det muligt at give et 

troværdigt og genkendeligt billede af den socio-kulturelle praksis, som er omdrejningspunktet for 

pædagogisk etnografisk forskning.  

Derudover anvender jeg begreber fra pædagogiske teorier og metoder hentet fra relationsarbejde, 

motivationsarbejde og empowerment, som gør det muligt at udsige noget om betydningen af, når 

individer afgiver magt og tager magt. Endvidere lægges der metodisk vægt på det visuelle udtryk, 

da jeg gør brug af visuel research, heriblandt visuel antropologi og sociologi.  

Jeg har hentet inspiration fra antropologi i form af begrebet materialitet, som jeg anvender til at 

se på samspillet mellem mennesker og de ting, de omgiver sig med. Til trods for at jeg finder 

                                                      
3 Madsen (2007):9 
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materialitetsstudier interessante, kan jeg af hensyn til specialets omfang ikke indlede mig på en 

mere dybdegående udredning af de forskellige analytiske og teoretiske tilgange hertil. 

 

3.1 Videnskabsteoretisk ståsted 

Specialet er ikke forankret i en bestemt videnskabsteoretisk tilgang, men trækker på en række 

forskellige videnskabsteoretiske positioner.  

Specialets visuelle metoder inddrager i forskelligt omfang begreber fra semiotik, kritisk teori og 

socialkonstruktivisme, hvilket er udtryk for en mangeartet forståelse af, hvordan visuelle 

repræsentationer kan skabes, forstås og blive til viden.4 Det deltagelsesorienterede aspekt er 

inspireret af aktionsforskning, hvor den videns-skabende værdi kan involvere en forandring af 

deltagerne, der i forskningsprocessen skal blive mere myndige.  

Indsamling af empiri i form af deltagerobservationer og fotoelicitation er kvalitative metoder, 

hvorved fokusering på informanterne, subjektet, og dets livsformer står i modsætning til den 

kvantitative metode. 

Endvidere trækker motivationsarbejde og empowerment på socialkonstruktivisme, hvor 

standpunktet er, at den fysiske virkelighed er en afspejling af den sociale virkelighed. 

Socialkonstruktivisme bygger blandt andet på erkendelsen af, at den menneskelige viden ikke er 

evig og almengyldig, men derimod er præget af den sociale og kulturelle kontekst, hvori den 

opstår.5 

 

 

 

 

                                                      
4 Rasmussen (2013):20 
5 Rasborg (2007):351 
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4. Metode 

I det følgende kapitel redegøres for specialets metodiske grundlag, der anvendes i forbindelse 

med indsamlingen af empiri og den efterfølgende analyse heraf. Der arbejdes med en 

metodetriangulering bestående af fotografi, fotoeliciterede interviews og deltagerobservationer. 

Til slut i kapitlet reflekteres over den konkrete fremgangsmåde og betydningen af min egen rolle i 

anvendelsen af metoderne. 

 

4.1 Blandet metodik – metodetriangulering 

Ifølge Madsen er det en ofte anvendt metode at nærme sig et felt på tre forskellige måder. Hun 

bruger udtrykket ’blandet metodik’ til at beskrive den metodiske triangulering, der defineres 

således: ”Triangulering betyder, at data samles ind med flere forskellige metoder og fra forskellige 

vinkler. Det har den styrke, at datagrundlaget bliver bedre, fordi det belyser feltet forskellige 

steder fra”.6 Endvidere påpeger Madsen, at metodetriangulering ikke indebærer en merværdi i sig 

selv, men at forskeren herved får mulighed for at sammenligne forskellige data fra sit 

forskningsfelt. Dette giver mulighed for at reflektere over spørgsmål, der tager udgangspunkt i det 

indsamlede datamateriale, eksempelvis om der er overensstemmelse imellem dét, der udtales i 

interviews, og dét, man har observeret. Madsen understreger, at det interessante er at blive 

opmærksom på både overensstemmelser og modsætninger i datamaterialet. Forskeren får herved 

indsigt i kompleksiteten i de sammenhænge, der studeres, hvilket medfører et mere pålideligt 

grundlag for de efterfølgende analyser og fortolkninger.7 Denne form for blandet metodologi kan 

være velegnet, når forskeren befinder sig i et etnografisk felt, der i begrænset omfang har været 

udforsket tidligere, og hvor der derfor ikke kan gøres brug af allerede eksisterende viden om 

feltet.  

                                                      
6 Madsen (2007):73 
7 Madsen (2007):73 



11 
 

4.1.1 Fotografiet som pædagogisk redskab 

Kim Rasmussen, lektor ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning ved Roskilde Universitet 

skriver, at en visuel tilgang og visuelle metoder kan tilføjes til de allerede eksisterende metoder 

indenfor kvalitativ forskning, og at der har været en stigende interesse for at anvende disse de 

sidste 10-15 år. Rasmussen understreger, at det participatoriske og samarbejdende aspekt ved 

visuelle metoder bør anerkendes.8 Han påpeger, at det deltagende element understøtter idealet 

om demokrati, myndiggørelse, empowerment, samt med- og selvbestemmelse i 

forskningsprojektet, da disse metoder giver informanterne mulighed for at være aktive og 

medskabende aktører. Den visuelle tilgang har udviklet sig fra at være observationsstudier, hvor 

forskeren beskrev i feltnoter, hvad han så, til at omfatte visualiseringsmedier såsom tegninger, 

maleri, foto, film og internet. Rasmussen skriver: ”Det pædagogiske rum har udvidet sig. Det 

pædagogiske rum må i dag ikke kun tænkes som et fysisk og socialt rum. Det omfatter også et 

virtuelt rum skabt af og igennem brugen af digitale og visuelle medier. Og de fysisk-sociale og 

virtuelle rum blander sig sammen”.9 Dette skaber muligheden for, at det ikke alene er forskeren, 

der observerer, men at deltagerne i et projekt også kan være observatører, og at observationerne 

kan opretholdes via de brugte medier. Når informanterne bliver inviteret til at fotografere, har 

deres fotografier en katalysatorfunktion, når de bliver anvendt i efterfølgende interviews. Her 

opstår der en forskydning fra det visuelle til en mundtlig fortolkning af det visuelle, og herved 

opstår der mulighed for fortolkningsvariationer. Rasmussen påpeger, at selvom visuelle data i dag 

accepteres som kvalitativ forskning, nævnes det sjældent i de bøger, som introducerer til 

kvalitative metoder. Han understreger, at der foreligger et udvalg af potentielt ligeværdige og 

accepterede metoder og metodiske redskaber, som bidrager til at fremstille viden og fagkundskab 

indenfor det pædagogiske felt. Ifølge Rasmussen er der en stigende tendens til at anvende 

metodisk triangulering, når visuelle metoder benyttes i empiriske projekter, således at metoden 

bruges i kombination med andre metoder.  

                                                      
8 Rasmussen (2013):16 
9 Rasmussen (2013):18  
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4.1.2 Fotoelicitation  

Ifølge Douglas Harper, professor i sociologi ved Duquesne University og stiftende redaktør på 

tidsskriftet Visual Studies, er fotoelicitation baseret på brugen af fotografier i et 

forskningsinterview.10 Den amerikanske antropolog og fotograf John Collier var den første til at 

tage metoden i brug i 1957, og han var især interesseret i, hvordan et visuelt element, fotografiet, 

kunne anvendes i den forskningsmæssige interviewproces. Han var også optaget af, hvilke 

konsekvenser metoden havde i forhold til kvaliteten af de empiriske resultater.11 Collier foretog en 

komparativ analyse af ordinære og fotoeliciterede interviews, og konstaterede, at de 

fotoeliciterede interviews dels var længere i varighed og dels var mere indholdsrige. Han fandt, at 

de ordinære interviews var påvirket af informantens humør, og at der forekom en vis træghed og 

gentagelse i dem, hvorimod de fotoeliciterede interviews var inspireret af fotografierne og måden, 

hvorpå informanterne knyttede udtalelser til fotografierne. Ifølge Collier skyldes dette, at 

fotoelicitation indeholder ”… a more subtle function of graphic imagery. This was its compelling 

effect upon the informant, its ability to prod latent memory, to stimulate and release emotional 

statements about the informant’s life…”12  

Gillian Rose, professor i Cultural Geography ved The Open University, påpeger, at metoden har 

flere styrker. Fotoelicitation er således kendetegnet ved, at informanten og intervieweren i 

fællesskab udforsker informantens fotografier og betydningen af disse. Der er tale om en 

samskabende proces, hvor informanten indtager rollen som ”ekspert” på eget liv, og den 

traditionelle rollefordeling mellem interviewer og informant er således delvis forandret. 

Derudover har informanten en betydelig indflydelse på det materiale, som interviewet tager 

udgangspunkt i, eftersom det er fotografier, som vedkommende selv har taget. Hun understreger, 

at fotoelicitation giver mulighed for at opnå ikke bare et større indblik men en anderledes form for 

indsigt i sociale fænomener som deltagernes tanker, følelser og oplevelser.13 Ved at benytte 

fotografier, som informanten selv har taget, giver det informanten mulighed for at reflektere over 

dét han/hun tager for givet i dagligdagen, såsom implicitte antagelser, gøremål, beslutninger eller 

lignende. Rose refererer til et forskningsprojekt om hjemløse i London, som anvendte 

                                                      
10 Harper (2012):156 
11 Harper (2002):15  
12 Harper (2002):14  
13 Rose (2012):305 
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fotoelicitation, og hvor det viste sig, at refleksionsprocessen, ved at informanterne tog 

udgangspunkt i deres egne fotografier, ledte samtalerne ind på fortællinger om informanternes 

personlige forhold til de portrætterede mennesker og specifikke steder.14  

Der findes forskellige typer af fotoeliciterede interviews. Harper nævner, at metoden kan tage 

afsæt i enten eksisterende fotografier, som er fremmede for informanterne, eller i informanternes 

allerede eksisterende fotografier.15 Rasmussen tilføjer to andre former for fotoeliciterede 

interviews, hvor man enten tager afsæt i fotografier taget af informanterne ud fra en på forhånd 

stillet opgave, eller i forskerens fotografier af den kontekst, der undersøges, og som 

informanterne har kendskab til.16 Endvidere kan der tages afsæt i en kombination af overnævnte.  

Rose mener, at fotoelicitation kan betragtes som en kritisk visuel metodik, idet forskerne 

anvender metoden refleksivt og især er opmærksomme på deres egen rolle i brugen af metoden.17 

4.1.3 Fotografiske feltnoter  

Fotografiske feltnoter betyder ifølge Rasmussen, at forskeren har en intention om at fotografere 

og på den måde fastholde nogle af de visuelle indtryk, som fotografiets form giver, og som må 

betragtes som visuel repræsentation.18 Han refererer til, at ethvert fotografi er styret af et 

subjektivt blik, hvilket vil sige, at det indeholder en subjektiv valgt indramning, en øjeblikslighed og 

en vinkling, som tilhører fotografen/forskeren. Social-antropolog Markus Banks skriver, at 

fotografiet som feltnote fungerer som et aspekt ved dokumentation af feltarbejdet. Der 

fotograferes for at huske erfaringer, for at kunne vise andre, hvordan der så ud, og for at fastholde 

de informationer, som er for komplekse til at blive beskrevet. I modsætning til dokumentarisme er 

det ikke forudbestemt, hvad man vil fotografere, inden man er i felten. Den fotografiske feltnote 

er baseret på, at det er i felten, at man sanser og fornemmer det, som fanger éns interesse, uden 

at vide om det kan bruges i en dybere analyse senere hen. Det vil sige, at fotografierne oftest er 

taget spontant. Ved en nærmere analyse kan det til gengæld vise sig, at den fotografiske note 

rummer noget andet eller mere end det, man fornemmede i situationen.  

                                                      
14 Rose (2012):311 
15 Harper (2012):168 
16 Rasmussen (2013):75 
17 Rose (2012):217 
18 Rasmussen (2013):261 
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Rasmussen argumenterer for, at forskerens fotografier kan anvendes til mere end blot at fastholde 

episoder, idet de fotografiske feltnoter kan bidrage til og indgå i den tætte beskrivelse af feltet. 

Indenfor det antropologiske og sociologiske fagsprog kaldes denne tætte beskrivelse ”thick 

description”. Begrebet ”thick description” kan benyttes på mange måder og indenfor forskellige 

videnskabelige discipliner, men står i modsætning til ”thin description”, som refererer til få og 

faktuelle data.19 Rasmussen beskriver ”thick description” som en kulturanalytisk praksis, som 

fortolker tegn og symboler. Den inddrager mange detaljer, vinkler og perspektiver, som åbner op 

for flere fortolkninger. ”Thick description” kan inddrage både forskerens og deltagernes 

fortolkninger. Rasmussen anfører på den anden side, at en beskrivelse ikke nødvendigvis bliver 

mere fyldestgørende af, at der tilføjes et fotografi, og han gør opmærksom på, at ”det er i høj grad 

det komplementære intertekstuelle samspil mellem det velvalgte foto og de uskrevne feltnoter, 

der kan få den tætte beskrivelse til at fungere”.20  Han uddyber, at et fotografi altid må 

kommenteres, når det er en del af den fotografiske feltnote, og at det i den forbindelse er vigtigt 

at pointere, at fotografiet ikke er identisk med felten. De fotografiske feltnoter, som er 

velintegreret i ”thick description”, bringer således ikke nødvendigvis én tættere på det undersøgte 

fænomen.     

4.1.4 Deltagerobservation  

I feltarbejde er deltagerobservation et centralt begreb, hvor der er en vekselvirkning imellem 

deltagelse i menneskers hverdagsliv samt observation og systematisk refleksion over det 

iagttagede. Eva Gulløv og Susanne Højlund underviser ved Danmarks Pædagogiske Universitet og 

har udført feltarbejde i pædagogiske institutioner. De anfører, at det ikke er muligt uden 

deltagelse at forstå de bevæggrunde og erfaringer, som viser sig i feltet, og der kan derved være 

fare for, at forskeren fastholder sin umiddelbare opfattelse af forholdene ud fra kategorier og 

begreber hentet fra sin egen verden.21 Samtidig er det nødvendigt at forskeren opretholder en 

distance for at kunne fortolke og analysere de indsamlede data. Gulløv og Højlund beskriver den 

etnografiske tilgang som dobbelt, idet den indebærer en indlevelse og en distance på samme tid. 

Hvor der tilstræbes at opnå en indsigt i andres handlinger og opfattelser, men samtidigt at 
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opretholde en analytisk distance til det observerede, selvom det måske umiddelbart virker 

genkendeligt. Tilsammen udgør vekselvirkningen imellem disse to strategier den 

erkendelsesproces, som etnografen gennemløber under feltarbejdet.22  

I den etnografiske tilgang er det en forudsætning, at forskeren forstår den pågældende 

menneskelige praksis, før den kan vurderes. Risikoen ved at vurdere først er, at man vurderer ud 

fra sit eget erfaringsgrundlag, hvilket bliver en normativ målestok for det, der observeres, og 

derved opnår man ikke en kontakt til den virkelighed, som man ønsker at undersøge. Gulløv og 

Højlund understreger, at der er tale om, at forskeren bestræber sig på at forstå de mennesker, 

som feltarbejdet involverer, på deres egne præmisser for at få fokus på de mere grundlæggende 

temaer og kulturelle værdier, der gør sig gældende i deres tilværelse og samfund. Forskeren kan 

derfor ikke tage for givet hvad han/hun allerede ved, der har betydning for undersøgelsesområdet, 

selvom feltarbejdet er fortaget i eget samfund.  

Gulløv og Højlund påpeger, at det er ved at forholde sig refleksivt, at man er i stand til at håndtere 

balancen imellem nærhed og distance. Ved feltarbejde er man selv en del af tilblivelsen af 

empirien. Indsigt i menneskelige erfaringer opnås ved personlige interaktioner, og derved kan det 

klassiske ideal om distance ikke opretholdes. Gulløv og Højlund skriver: ”Grænsen mellem subjekt 

og objekt sløres i feltsituationen, og forskeren tvinges til at stille spørgsmål både ved sig selv og sit 

eget værdigrundlag”.23 Relationen mellem forskeren og de mennesker, der er en del af empirien, 

danner grundlag for det empiriske forskningsmateriale, og derved bliver relationen afgørende for 

empiriens udfald og analysens egnethed. Det er i selve iagttagelsen, at forskeren udfordres til at få 

mening i det, der udspiller sig, ved at fortolke bevægelser og interaktioner. Tolkning er en del af 

etnografiske observationer, hvor den refleksive udfordring indebærer, at forskeren forholder sig 

åbent i forhold til forskellige fortolkningsmuligheder, og hvor en dialog imellem materialet, 

feltarbejdsprocessen og de fortolkninger, der tillægges iagttagelserne, finder sted. Selve 

transformationen til tekst er en proces, hvor forskeren forsøger at omforme det kaos af aktiviteter 

og udsagn, som han/hun oplever, til en overskuelig form for information.24 Gulløv og Højlund 

nævner, at når observationer – særligt usproglige udtryksformer – omsættes til skrift vil en del 
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information uvilkårligt gå tabt. Ofte lægger forskeren for meget vægt på sproglige udsagn, og er 

derved mindre opmærksom på mindre iørefaldende samværsformer.  

Ifølge Gulløv og Højlund er forståelse for og analyse af menneskelige handlinger og dertil hørende 

opfattelser af tilværelsen en hermeneutisk proces: ”Vi er nødt til at medtænke vores egne 

konstruktioner af virkeligheden som et vilkår i enhver forskningsproces. Det, vi udvælger som 

empiri, er ikke sammenfaldende med virkeligheden, men et perspektiv på den.”25 

 

4.2 Metodiske refleksioner om den konkrete fremgangsmåde 

I det følgende redegøres for mine refleksioner om den konkrete fremgangsmåde, der ligger til 

grund for min metodeanvendelse. 

4.2.1 Mine fotografiske feltnoter  

I udgangspunktet var mine fotografier ment som fotografiske feltnoter, som et redskab til at 

hjælpe med at huske situationer eller detaljer, som var svære at beskrive med ord. Kameraet 

gjorde det muligt at fange ”her og nu-øjeblikke”, da jeg havde det hængende om halsen eller i 

hånden, så jeg inden for få sekunder kunne fotografere. Dét at fotografere hjalp mig til at være 

ekstra opmærksom og sanseligt skærpet i forhold til at fornemme og se ting. Mit valg om at 

fotografere var også betinget af praktiske grunde, da det var nemmere at fotografere i løbet af 

dagen, hvor vi vandrede, i stedet for at skrive notater undervejs. Om aftenen, hvor jeg skrev mine 

feltnoter, kiggede jeg alle mine fotografier igennem i kronologisk rækkefølge for at ”gense” 

øjeblikke og huske helheden af turen. Denne arbejdsmetode gav mig et overblik og afstedkom 

allerede en vis reception af fotografierne. Det var et mere uformelt registrerings- og 

fortolkningsarbejde, hvilket virkede stimulerende for den videre arbejdsproces.  

Mine feltnoter beskriver bestemte situationer med stemninger, talemåder, udtryk, anekdoter med 

mere, og når de kombineres med udvalgte fotografier med en mulighed for detaljerede 
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beskrivelser, bidrager feltnoterne og fotografierne til ”thick description”, som omtalt ovenfor 

under afsnittet om fotografiske feltnoter.26 

Jeg oplevede, at kameraet påvirkede deltagerne til at starte med, det blev en smule kunstigt, og 

deres reaktioner var også meget forskellige. Den ene deltager undgik mig, han havde det med at 

vende siden eller ryggen til mig, imens den anden deltager ligefrem stillede sig op, eller bad mig 

om at fotografere ham. Det var tydeligt, at de havde forskellige opfattelser af at blive fotograferet, 

men dét, at jeg fotograferede dem, handlede på en eller anden måde om, at de skulle præstere. 

Fotografierne fra Madrid bar til at begynde med præg af, at vi var turister; der blev taget 

gruppebilleder, de poserede for kameraet, og byens seværdigheder blev dokumenteret. Jeg fandt 

det grænseoverskridende, da jeg i forbindelse med en episode i Domkirken i Madrid skulle bevæge 

mig fra at fotografere ’på afstand, til at kameraet kom tættere på, dels i form af zoom, og dels ved 

at fotografere personlige øjeblikke. Men det blev hurtigt naturligt. Kameraet blev mit subjektive 

blik og de øvrige deltagere glemte efter kort tid kameraet.  

Ydermere bidrog mine fotografiske feltnoter til flere funktioner. Da én af deltagerne mistede sine 

to engangskameraer undervejs på turen, havde jeg ikke mulighed for at interviewe ham på 

baggrund af hans egne fotografier, og jeg valgte derfor at bruge mine fotografier til det 

fotoeliciterede interview med ham. Efter hjemkomsten blev et udvalg af fotografierne trykt i et 

fotokatalog, som de hver især fik som et minde om rejsen. Mine fotografiske feltnoter er 

endvidere optrykt i et fotokatalog som bilag til specialet.  

Udover at fotografere med et digitalkamera, tog jeg også fotografier med min iPhone. Formålet 

med dette var, at billederne indgik som en del af en rejsedagbog, som jeg mailede hjem som 

dokumentation af rejsen. Siden hjemkomsten har jeg ofte brugt disse billeder i relationsarbejdet 

med den ene af deltagerne. Jeg har altid min iPhone på mig, og jeg oplever, at denne teknologi er 

en nem måde at se billederne på, i modsætning til fotokataloget, som har et andet fysisk format 

og kræver, at man bevidst vælger at have det med sig. IPhonen har den mulighed, at vi spontant 

kan kigge på billederne sammen, og det sker på deltagernes opfordring.  
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4.2.2 Forskningsetiske refleksioner  

Steinar Kvale, tidligere professor i pædagogisk psykologi ved Aarhus Universitet, og Svend 

Brinkmann, professor i almen psykologi og kvalitative metoder ved Aalborg Universitet, 

fremhæver, at ”der er knyttet moralske spørgsmål til interviewundersøgelsens midler såvel som til 

dens mål. Det menneskelige samspil i interviewet påvirker interviewpersonerne, og den viden, en 

interviewundersøgelse producerer, påvirker vores forståelse af menneskets vilkår.”27 I det 

kvalitative forskningsinterview vil der være tale om etiske problemstillinger, eftersom det tager 

udgangspunkt i menneskers udsagn om deres holdninger, oplevelser og følelser, som kan blive 

fremstillet offentligt. Ved at have kendskab til de moralske spørgsmål, som kan opstå undervejs i 

forskningsprocessen, er det muligt at træffe reflekterede valg, når undersøgelsen designes og 

under selve undersøgelsen, hvis der opstår følsomme spørgsmål. Kvale og Brinkmann refererer til 

fire områder, som traditionelt diskuteres i etiske retningslinjer for forskere: Informeret samtykke, 

fortrolighed, konsekvenser og forskerens rolle.28  

Informeret samtykke indebærer, at deltagerne informeres om det overordnet formål med 

undersøgelsen, om dens opbygning samt mulige fordele og ulemper ved at deltage. Derudover er 

det vigtigt at pointere, at deltagerne tager del i undersøgelsen frivilligt, og at de på et hvilket som 

helst tidspunkt kan ophøre med at medvirke.  

Indledningsvis informerede jeg deltagerne om, at jeg skulle skrive speciale, at det tog 

udgangspunkt i vores vandring, og at jeg var særligt interesseret i at undersøge, hvad de fandt 

meningsfuldt ved denne oplevelse. Jeg fortalte, at jeg ville fotografere undervejs på rejsen, og at 

fotografierne eventuelt ville indgå i specialet, hvilket de accepterede. Jeg havde gjort mig en del 

overvejelser omkring, hvordan jeg ville introducere deltagerne til den valgte metode, som blandt 

andet bestod i, at de også skulle fotografere. Dilemmaet bestod i, hvornår jeg ville invitere dem til 

at fotografere, da det var vigtigt, at de oplevede det som en sjov opgave og ikke som et krav med 

bestemte forventninger fra min side. Efter grundige overvejelser valgte jeg derfor at vente, til vi 

var af sted på selve rejsen, så fotograferingen ikke var endnu en ting, som deltagerne skulle 

forholde sig til inden afrejse.  
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Det skulle vise sig, at ankomsten og tiden i Madrid var præget af, at gruppen skulle finde sig til 

rette i de nye omgivelser, og at tasken med den ene deltagers medicin ikke var med flyet fra 

København. Jeg valgte derfor at vente med at invitere deltagerne til at fotografere indtil frokosten 

på vandringens første dag. Jeg delte mine tanker om, at deltagerne med deres fotografier kunne 

fange de øjeblikke eller motiver, som de fandt meningsfulde. De sagde, at de havde ærgret sig 

over, at de ikke havde haft et kamera de sidste par dage, og var derfor rigtig glade for, at de nu fik 

deres helt eget. Overstående illustrerer dilemmaet omkring enten at informere deltagerne 

udførligt fra starten – ved informationsmødet – eller at vælge at tilbageholde information for 

deltagerne indtil det tidspunkt, hvor jeg vurderer, at de er modtagelige overfor nye udfordringer.29 

Ifølge Kvale og Brinkmann indebærer fortrolighed, at deltagere i et forskningsprojekt på forhånd 

skal vide, at identificerbar information vedrørende dem ikke offentliggøres. Hvis forskeren vælger 

at offentliggøre materiale, hvor deltagerne kan identificeres, skal det ske på baggrund af deres 

samtykke.30 Deltagerne kan anonymiseres, men ved brug af visuelt materiale, f.eks. fotografier 

eller video, er dette ikke muligt. Deltagerne gav deres samtykke til, at fotografier af dem måtte 

indgå i specialet, men jeg har valgt at anonymisere deres navne af hensyn til de personfølsomme 

oplysninger, der fremgår.  

I forhold til konsekvenser fremhæver Kvale og Brinkmann, at det er forskerens ansvar at reflektere 

over de mulige konsekvenser undersøgelsen kan have, ikke kun for de enkelte personer, der 

deltager, men også for den større gruppe, de repræsenterer.31 Dette har jeg forholdt mig til ved at 

være opmærksom på ikke at generalisere mine konklusioner, men kun at forholde mig til 

undersøgelsens deltagere. 

4.2.3 Betydningen af egen rolle  

Kvale og Brinkmann pointerer, at den afgørende faktor i kvalitativ interviewforskning er forskerens 

integritet, viden, erfaring, ærlighed og retfærdighed.32 Forskerens integritet kan udfordres i kraft 

af den tilknytning, der kan opstå til deltagerne. Forud for rejsen havde jeg haft en tæt relation til 
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én af deltagerne igennem ca. tre år. Det vil sige, at min uafhængighed var påvirket af min relation 

til de deltagere, som jeg ønskede at undersøge, hvilket jeg var bevidst omkring. Ifølge Kvale og 

Brinkmann kan der være en fare for, at tilknytningen til deltagerne kan påvirke forskeren til at se 

bort fra visse resultater og tillægge andre resultater større værdi, hvorved forskeren mister sin 

neutralitet.  

Den største faglige udfordring på rejsen var at forholde mig til rollen som specialestuderende 

samtidigt med, at jeg fungerede på lige fod med min socialpædagogiske kollega. Jeg deltog altså 

ikke kun som observatør, men fungerede også som socialarbejder, og jeg blev udelukkende 

opfattet som sådan af gruppen. Fordelen ved, at deltagerne havde denne tilgang til mig, var, at de 

ikke var opmærksomme på, at jeg foretog observationer og skrev feltnoter undervejs. 

Udfordringen bestod i at holde et fagligt fokus, at lægge mærke til detaljer i udsagn, handlinger og 

kropssprog med henblik på at indsamle empiri, og at afsætte tid om aftenen til at nedskrive 

feltnoter ud fra hukommelsen, notater på mobiltelefonen og fotografier taget i løbet af dagen.  

Min arbejdsmæssige erfaring og viden påvirkede samtidigt min tilgang til at observere, og på trods 

af at jeg var bevidst omkring min forforståelse, var det ikke muligt at forholde mig udelukkende 

objektivt. Kvale og Brinkmann skriver: ”Forskerne kan identificere sig så meget med deres 

deltagere, at de ikke opretholder en professionel afstand, men i stedet rapporterer og fortolker 

alting ud fra deres deltageres perspektiver – de ”bliver indfødte”.”33 Det indbyggede dilemma er 

således dels at være engageret og bruge sig selv i relations- og motivationsarbejdet og dels at 

opretholde den objektive distance, som forskning forudsætter.  
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5. Teori  

I det følgende redegøres for de teoretiske begreber, som ligger til grund for analysen af empirien.  

Indledningsvis redegøres for teorierne om relationsarbejde, motivationsarbejde og 

empowerment, og efterfølgende vil jeg belyse nogle teoretiske overvejelser om, hvad et fotografi 

er, og hvilken form for repræsentation, det kan siges at indeholde. Endvidere tydeliggøres, 

hvordan et fotografi kan læses ud fra en semiotisk tilgang. Afslutningsvis præsenteres teorien om 

materialitet. Nogle af teorierne bruges eksplicit i analysen, imens andre indgår i det refleksive 

grundlag. 

5.1 Relationsarbejde 

Ifølge Lis Møller, lektor i psykologi ved Pædagogseminariet ved Aalborg Universitet, er det i kraft 

af de relationer vi indgår i gennem hele livet, at vi som mennesker udvikler os til de individer, vi er. 

Hun pointerer vigtigheden af at skabe gode og udviklingsstøttende relationer og uddyber:  

”Oplevelsen af at blive mødt personligt, at blive set og hørt som subjekt i lige præcis den situation, 

man befinder sig i, er et almen menneskeligt behov, men det bliver tilsyneladende nemt uopfyldt 

for mennesker med psykiske lidelser. Det vil sige, at antallet af mennesker, man har en relation til, 

reduceres. Derfor bliver det særligt vigtigt, at professionelle i socialpsykiatrien har 

relationskompetence og er villige til at etablere og udvikle relationer til de brugere, de arbejder 

med”.34 

I arbejdet med mennesker er et af de vigtigste elementer i forsøget på at skabe trivsel og udvikling 

at kunne skabe samspil og relationer. Møller argumenterer for, at både erfaringsbaseret viden og 

forskningsresultater understøtter påstanden om, at den metode, som tages i brug i 

relationsarbejdet, er afgørende for kvaliteten af den relation, som opstår imellem de involverede 

parter.35 Forudsætningen for at skabe en god relation i en professionel sammenhæng er, at den 

professionelle har udviklet sin relationskompetence således, at vedkommende er åben, har 

respekt og udviser oprigtig interesse for den andens måde at være på. Møller understreger, at den 

professionelles relationskompetence er dynamisk og udvikles igennem hele livet. Hun skriver: 
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”Kernen i relationskompetence er evnen til at anerkende brugerens initiativer og samtidig bevare 

sig selv. Der er tale om et dobbelt perspektiv, hvor man både er opmærksom på den anden og på 

sig selv”.36  

Ifølge Møller er relationer baseret på indre kvaliteter, og selvom de bygger på samspil, er de mere 

end summen af en mængde samspil.37 Samspil er ”her og nu”-interaktioner og ikke nødvendigvis 

bygget på et relationelt forhold. Med relationer er der tale om, at der tages udgangspunkt i en 

anden persons individualitet, og at personen derved bliver unik for os. Det er ved ansigt-til-ansigt-

kommunikation og ved ikke-sproglige signaler, at grundlaget for vores fortolkning af hinanden 

finder sted. Vores relationer kan aflæses i den måde, vi taler sammen på, og på rammerne for 

kommunikationen, f.eks. vores kropssprog og toneleje.  

Den gode relation indebærer ifølge Møller, at den professionelle forholder sig åbent og nysgerrigt 

til det andet menneske. Herved bliver den professionelles måde at være til stede mere personlig 

og derved også mere afpasset i forhold til den anden persons subjektivitet. At udvikle en relation 

til et andet menneske tager tid og kræver, at man har oplevet hinanden i forskellige situationer for 

at lære hinanden bedre at kende. Ikke desto mindre kan visse relationer udvikle sig hurtigt, set ud 

fra meget få samspil, hvis f.eks. mennesker oplever en krisesituation eller er sammen om særligt 

intense oplevelser. At have delt en oplevelse i en afgørende situation kan medføre, at de 

involverede parter oplever følelsen af forbundenhed og at betyde noget for hinanden.  

Ifølge Møller er det er vigtigt at være opmærksom på, at forholdet mellem den professionelle og 

brugeren ikke er ligestillet.38 Hun påpeger, at der er en hierarkisk relation i kraft af, at den ene har 

det som sin profession at yde støtte, og den anden er modtageren af hjælp. Møller understreger i 

den forbindelse, at hun ikke opfatter ligestilling som værende det samme som ligeværdighed, og 

at det er vigtigt at tilstræbe, at relationen er ligeværdig. Udviklingsstøttende relationer bliver 

ligeværdige, når begge parter oplever, at deres oplevelser har lige stor gyldighed. Hun påpeger, at 

det er den professionelles ansvar at bidrage til, at ligeværdigheden i forholdet udvikler sig ved 

blandt andet at foretage udviklingsstøttende initiativer, også selvom brugeren ikke tager 

initiativer, som er i overensstemmelse med den professionelles opfattelse af, hvad der er rimeligt.  
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Det er kendetegnende for brugere i socialpsykiatrien, at deres nære relationer har været præget 

af svigt og manglende anerkendelse, hvilket kan medføre en negativ påvirkning af deres 

forventninger til andre mennesker, til sig selv og til relationer imellem mennesker. Dette har også 

indflydelse på deres oplevelse af behandlingssystemet. Det er derfor afgørende, at den 

professionelle fortsætter med at være udviklingsstøttende og undgår at blive korrigerende og 

bebrejdende, da dette kan understøtte brugerens negative erfaringer. Således er der også risiko 

for, at den professionelle mister sit fokus på åbenhed og nysgerrighed i relation til brugerens 

motiver, tanker og følelser, og derved udelukkende forholder sig til adfærden, hvilket er 

hæmmende for udviklingen af relationen.  

Hun refererer til nyere udviklingspsykologi, som har påvist, at mennesker bidrager aktivt til deres 

egen udvikling hele livet igennem. Måden, vi agerer på, afhænger af vores sociale samspil, og af 

hvordan andre opfatter os. Konsekvensen er, at relationens betydning er tillagt større værdi end 

tidligere, og socialt arbejde ses nu som egentligt relationsarbejde.    

Måden hvorpå man arbejder relationsorienteret afhænger af forståelsen af forholdet mellem 

individ og relation, og hvad man derved fokuserer på. Ifølge Møller kan en radikalisering af 

relationens betydning resultere i, at individets betydning forsvinder, hvorimod et ensidigt fokus på 

individet resulterer i, at de aktuelle samspil og relationer i forholdet forsvinder.39 Hun 

understreger, at vores selvoplevelse og måde at være til stede på afhænger af to faktorer: Vores 

individualitet og hvordan vi bliver mødt i den konkrete situation. Møller pointerer: ” Vi kan som 

individ være mere eller mindre kompetente, alt afhængigt af hvilken sammenhæng og situation vi 

befinder os i, og afhængigt af hvem vi er sammen med.”40 I relationen mellem en bruger og en 

professionel afhænger brugerens kompetencer således af, hvordan den professionelle agerer i 

samspillet. Møller mener derfor, at den professionelles viden om egen indvirkning på relationen 

og dennes betydning for samspillet kan bidrage til en positiv udvikling hos brugeren. Her er der 

altså tale om, at begge parter gensidigt skaber hinandens forudsætninger for tilstedeværelsen i 

samspillet.  
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Anne-Lise Løvlie Schibbye er en norsk psykolog, som har udviklet en teori om anerkendende 

relationer. Hun mener, at for at kunne forstå trivsel og udvikling hos mennesker skal der både 

være fokus på det enkelte individ, det aktuelle samspil og den aktuelle relation. I Schibbyes 

forståelse er der en ”både/og-tænkning”, hvor relationen ikke kan forstås uden også at forstå 

individet, og omvendt.41 Ifølge Schibbye er et individ hverken statisk eller kontekstuafhængigt, 

men påvirker og påvirkes af andre mennesker og har sin individualitet med ind i relationen. Hun 

pointerer vigtigheden af, at den professionelle er bevidst omkring, at brugerens reaktioner er 

afhængige af den givne situation, og at brugeren derfor kan reagere på andre måder i forhold til 

en anden professionel eller i andre situationer. Hun understreger, at man skal være omhyggelig 

med hensyn til brugen af generelle beskrivelser af mennesker, da de kan være misvisende.  

Gode relationer er præget af ligeværdighed, og Møller mener, at ligeværdighed også kan være 

gældende for hierarkiske relationer. Hun formulerer det således, ”… at parternes oplevelsesverden 

har lige gyldighed, selvom den ene måske har større definitionsmagt i forhold til vurdering af 

adfærd og af, om ønsker skal tilgodeses eller ej.”42 Gode relationer er ikke uden misforståelser og 

frustrationer, men disse misstemninger, som f.eks. ikke at blive forstået, set eller hørt, opleves 

anderledes i en ligeværdig relation, end hvis relationen er præget af misbrug af definitionsmagt, 

underkendelse og kamp om perspektiv. Den gode relation bærer netop præg af, at både forholdet 

og kommunikationen kan reetableres, når disse i en given situation brydes eller opgives. Møller 

forstår således ikke den gode relation som værende båret af, at den professionelle tilsidesætter sig 

selv sig eller tilfredsstiller alle brugerens ønsker, da dette vil påvirke ligeværdigheden i relationen.  

I dag anvendes begrebet ’anerkendelse’ i mange forskellige sammenhænge og sidestilles ofte med 

ros, enighed og positiv bekræftelse, men ifølge Møller er begrebet noget helt andet ud fra den 

betragtning, at anerkendelse ikke knytter an til vurderinger, hvad enten de er positive eller 

negative. Hun forstår således anerkendelse som dét at være optaget af den andens 

oplevelsesverden, og uddyber ”… den andens særlige måde at være menneske på og den andens 

intentioner og motiver til at handle, som personen nu gør. For at være anerkendende må vi 

acceptere og respektere den anden som subjekt, som unikt individ i verden.”43 Således er det den 

                                                      
41 Lihme (2008):125 
42 Lihme (2008):128 
43 Lihme (2008):131 



25 
 

professionelles grundlæggende indstilling, at brugeren har den største viden om sig selv, og at 

vedkommende derfor har personlige årsager til at reagere, føle og tænke som han/hun gør. Ved at 

være anerkendende tilsidesætter den professionelle sine egne oplevelser og opfattelser for en tid 

for at give brugeren mulighed for at udtrykke sine synspunkter og perspektiver.  

 

5.2 Motivationsarbejde  

Motivationsarbejde fremhæver, ligesom andre metoder inden for humanistisk psykologi, 

betydningen af mødet mellem den professionelle og brugeren, særligt måden hvorpå den 

professionelle bruger selv sig.44 Psykolog og psykoterapeut Per Revstedt påpeger, at mange 

behandlingsmetoder kræver motiverede brugere, som lever op til de kriterier, som stilles af de 

professionelle. Brugere, som ikke lever op til disse krav, passer derfor ikke til metoden. Revstedt 

mener således, at mange behandlingsmetoder understøtter den professionelles afstandtagen fra 

brugerens negative responser, og at metoderne derved ikke fremmer den professionelles vilje til 

at forsætte forløbet med den umotiverede bruger. Han skriver: ”Motivationsarbejdets teorier og 

vurderinger har som mål at opbygge et verdensbillede, hvor det giver mening at fortsætte 

kontakten med umotiverede klienter, selv om forudsætningerne udadtil ser ud til at mangle”.45  

Motivationsarbejde bygger på visse grundantagelser om menneskenaturen, og ifølge Revstedt er 

motivationsarbejderens menneskesyn en tro, der er forankret i vedkommendes egen person. 

Motivationsarbejdet er grundfæstet i et positivt menneskesyn, der tager udgangspunkt i 

menneskets indre kræfter. Revstedt understreger, at dette menneskesyn indebærer, at 

mennesket er født med en positiv kerne, og det destruktive opstår i samspillet mellem menneske 

og miljø. Motivationsarbejdets menneskesyn indeholder ifølge Revstedt, at ”Menneskets inderste 

natur er konstruktiv, social, målrettet og aktiv.”46 

Udgangspunktet er konstruktivitet, hvilket vil sige, at intet menneske inderst inde ønsker at skade 

sig selv eller gøre andre ondt. Med social menes, at mennesket ønsker kontakt med sig selv og 

andre, samt indretter sig og efterstræber at leve sit liv i fællesskab med andre. Målrettet vil sige, 
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at alle mennesker ønsker et mål med tilværelsen, et mål som ikke er en del af hverdagens 

problemer og bekymringer. Mennesket stræber efter en mening med livet. Begrebet aktiv 

refererer til mennesket som et skabende væsen, der ønsker forandring, og derved kan påvirke sin 

egen skæbne.  

En virkning af det positive menneskesyn er, at der ikke findes håbløse tilfælde, og derved ikke 

håbløse situationer, og det er motivationsarbejderen, som bærer hovedansvaret for brugerens 

motivation. Den grundlæggende tanke om, at alle mennesker har et potentiale, der kan vækkes og 

udvikles, indebærer, at motivationsarbejderen altid kan have håb om en forandring hos en bruger. 

Det er ved at formidle positive forventninger, at motivationsarbejderen bekræfter brugeren i, at 

der er håb for ham eller hende. Revstedt understreger, at der altid vil være mulighed for 

forandring.47 Troen på, at der ikke findes håbløse brugere, støtter motivationsarbejderen i at 

fortsætte med at bevare energi, for på den måde at reagere engageret i forhold til brugeren og 

forsat have en positiv indstilling til motivationsarbejdets muligheder. Uanset hvor mange negative 

tilbagemeldinger, motivationsarbejderen får fra brugeren, er det vigtigt at fastholde, at der stadig 

er mulighed for at motivere brugeren, selvom det endnu ikke er lykkedes. Ifølge Revstedt findes 

der heller ingen håbløse situationer, men der kan være begrænsninger i brugerens omgivelser, 

som forhindrer et motivationsarbejde.48 I alle behandlingssituationer er der både begrænsninger 

og muligheder, og det kræver en aktivt indsats fra motivationsarbejderen at finde frem til 

mulighederne. Opfattelsen af, at der ikke findes håbløse situationer, tager afsæt i et generelt 

livssyn, som indebærer, at mennesket altid har et ansvar for sin livssituation, og derfor aldrig er et 

offer. Med andre ord kan man ikke bebrejde omstændighederne og påstå, at man ikke selv har en 

vis andel i, hvad der sker en.  

Revstedt peger på, at synet på motivationsarbejderens ansvar er anderledes, når brugeren er 

umotiveret og ikke ønsker at forandre sig, end når vedkommende er motiveret.49 Den 

umotiverede bruger vil ikke forandre sig på eget initiativ, vedkommende har ikke kapacitet til selv 

aktivt at medvirke til sin behandling, og det er derfor en anden, som må tage det første initiativ. 

Han understreger, at alle mennesker har et ansvar for deres livssituation, og det er uanset, om de 
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vil acceptere det eller ej. Mennesket kan derfor aldrig benægte, at det har mulighed for at vælge 

at tage ansvar for sit liv eller at lade stå til. Ved ikke at påtage sig sit ansvar bliver konsekvensen, at 

brugeren passivt må følge de retningslinjer, som samfundet eller andre personer i omgivelserne 

stiller op for vedkommende. Endvidere understreger Revstedt, at for at kunne træffe et frit valg 

kræver det indsigt i de muligheder, som findes, hvilket vil sige, at personen har viden om 

forskellige alternativer og samtidigt oplever dem som reelle muligheder. Det er 

motivationsarbejderens ansvar at tydeliggøre alternativerne, så de er troværdige for brugeren. 

Når brugeren er blevet bekendt med sine valgmuligheder, kan han eller hun vælge at ændre sin 

situation. 

Revstedt definerer motivation ”… som en menneskelig stræben efter at leve så meningsfuldt og 

selvrealiseret som muligt.”50 Han uddyber, at med et meningsfuldt og selvrealiseret liv menes der, 

at man tager ansvar for sit liv og selv skaber sine muligheder. Motivationsarbejdet fokuserer ikke 

primært på en ydre forandring af brugernes adfærd og livssituation, men på en indre og 

følelsesmæssig forandring. Det er derved, at brugerens positive kerne bliver styrket, hvilket kan 

medføre en mindre destruktiv adfærd. Dette kan være en langvarig proces, og den indre 

forvandling kan med tiden ses i de ydre handlinger. På trods af at brugeren er mere motiveret for 

forandring, kan vedkommende fortsat leve det samme destruktive liv. Ydre forandringer, som 

adfærd og livssituation, kan kun medføre permanent forandring, hvis den indre destruktivitet også 

ændres. Endvidere skriver Revstedt, at mennesker er motiveret i varierende grad set ud fra 

definitionen på motivation, men understreger, at inderst inde er alle mennesker motiverede.51 

Mennesker med en destruktiv adfærd, der opfattes som umotiverede af omverden, er i 

motivationsarbejderens optik motiverede, men deres motivation er i dvale. Dette benævnes som 

’latent motiveret’ og indebærer, at de destruktive kræfter har overtaget de konstruktive kræfter. 

De mennesker, som vi normalt ville betegne som motiverede, benævner Revstedt som manifest 

motiverede. Det vil sige mennesker, hvis konstruktive kræfter er stærkere end de destruktive 

kræfter, og som derfor oplever, at de har valgmuligheder til at håndtere deres problemer. 

Begrebet manifest betyder synlig og tydelig, og understreger, at motivation påvirker personens 

handlinger og valg.  
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Det karakteristiske for den latent motiverede bruger er personens forsvar mod at få hjælp fra 

andre. Revstedt mener, at motivationsarbejderens fortolkning af denne modstand er af afgørende 

betydning, da forsvaret har en dobbelt funktion, det vil sige både en beskyttelse mod at mærke 

smerten og et råb om hjælp. Forsvar vil i motivationsarbejdet blive opfattet som et indirekte 

kontaktforsøg. Revstedt præsenterer et nyt begreb, ’kontaktrebus’, som ikke tidligere har været 

anvendt indenfor psykologien for at beskrive denne dobbelte funktion; forsvar og kontakt i ét. Han 

skriver: ”Rebus betyder, at kontaktforsøget er maskeret – i en fremstrakt hånd indkapslet af 

pigtråd. Udadtil kan det virke, som om klienten slet ikke ønsker kontakt.”52 At se muligheder via 

brugerens forsvar er med til at styrke motivationsarbejderens egen motivation yderligere og øger 

derved engagementet i brugeren. Hver enkelt bruger har sine egne unikke kontaktrebuser, hvilket 

kan komme til udtryk i f.eks. aggressive handlinger, at personen tager afstand fra 

motivationsarbejderen ved at blive væk fra aftaler, eller hvor samarbejdet tilsyneladende virker og 

brugeren i sin ydre adfærd tilpasser sig, men uden at der sker indre ændringer.  

I sin beskrivelse af motivationsstadierne og motivationsprocessen tager Revstedt udgangspunkt i 

den amerikanske psykolog Carl Rogers teori om den psykoterapeutiske forandringsproces.53 

Rogers inddeler den psykoterapeutiske proces i syv stadier: I det første stadium kommer brugeren 

ikke frivilligt til behandling, i modsætning til de seks andre stadier. Når brugeren befinder sig i 

stadium tre, hvor vedkommende udtrykker sine følelser for første gang, er det ifølge Rogers 

tidspunktet, hvor der kan udføres psykoterapeutisk arbejde. I de efterfølgende stadier sker der en 

fortsat nedbrydelse af brugerens forsvarsmekanismer, og vedkommende kan gradvist forholde sig 

til sine følelser i ”her og nu-situationen”. Roger påpeger, at ikke alle mennesker gennemgår de syv 

stadier, men understreger, at hvis den psykoterapeutiske behandling skal være effektiv, skal 

brugeren fra starten befinde sig på stadium tre.    

Om motivationsprocessen skriver Revstedt, at ændring af motivationen sker trinvis, og at der altid 

vil forekomme et tilbageslag efter hver positiv forandring.54 Han beskriver dette ved at skildre 

motivationen hos en bruger som en bølgebevægelse. Tilbageslaget benævnes som ’rekylet’ og er 

både kraftigt og destruktivt, og herved udfordres motivationsarbejderens engagement. Det er på 
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dette tidspunkt, at motivationsarbejderen overvejer at indstille arbejdet med brugeren, da 

vedkommende føler, at der ikke er mere at give brugeren. Ved at forstå rekylet som en positiv 

reaktion på motivationsarbejdet, vil det være nemmere at fortsætte arbejdet. Rekylet viser netop, 

at brugeren er inde i en positiv forandringsproces, hvor der er de bedste muligheder for 

forandring. Selvom motivationsarbejderen har viden om rekylfasen og mener at være forberedt på 

den, er det følelsesmæssigt meget krævende, og derved kan motivationsarbejderens reaktion 

blokere, så der ikke er energi til at distancere sig fra situationen. Årsagen til at brugeren udviser en 

destruktiv adfærd – rekylet – skyldes, at vedkommende ønsker at føle, at motivationsarbejderen 

har omsorg for ham/hende, selvom der er en følelsesmæssig afstand mellem dem. Hvis 

motivationsarbejderen løser den nye kontaktrebus vil det medføre, at brugeren vil knytte sig 

endnu tættere til ham/hende.  

Ifølge Revstedt vil der i et forløb være flere rekylfaser, og både brugeren og motivationsarbejderen 

skal igennem rekylfasen for at komme videre i motivationsprocessen, men hvis brugeren bliver 

mere motiveret, bliver rekylerne mindre destruktive. Revstedt nævner, at der også forekommer 

konstruktivt rekyl. Det er mindre påfaldende end det destruktive, og der er en risiko for, at 

motivationsarbejderen fejltolker brugerens opførsel som positiv og derfor tror, at brugeren nu er 

blevet manifest motiveret. I virkeligheden er der tale om en kontaktrebus. Brugeren får hermed en 

falsk positiv bekræftelse, og motivationsprocessen kan herved gå i stå. Revstedt understreger, at ” 

Det gælder for motivationsarbejderen om hele tiden at opfatte motivationsprocessen som en 

vekslen mellem destruktive og konstruktive rekyler, og ikke som en lige linje fremad.”55 

Revstedt fremhæver, at motivationsrelationen er den praktiske anvendelse af 

motivationsarbejdets vurderinger og teorier, og forholdet mellem motivationsarbejderen og 

brugeren er den mest grundlæggende forudsætning for motivationsarbejdet.56 Gennem relationen 

formidler motivationsarbejderen visse følelsesindstillinger, som den latent motiverede bruger ikke 

selv råder over, og derved forstærkes den positive indre kerne hos brugeren, hvorved 

motivationen styrkes.  
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Ifølge Revstedt er der seks følelsesmæssige indstillinger, som kan bidrage til udvikling af brugerens 

positive kerne: Engagement, håb, tiltro, respekt, forståelse og ærlighed. For at blive motiveret har 

brugeren behov for at modtage disse følelser udefra, eftersom han/hun mangler følelsen af 

engagement, håb, tiltro til egne evner og/eller følelsen af at blive forstået. Disse fem 

følelsesindstillinger skal fra motivationsarbejderens side være ægte og ærligt ment ligesom alle 

andre følelsesmæssige reaktioner overfor brugeren.57 Der foregår således en ensidig overførsel af 

positive følelser til brugeren, og herved bliver motivationsrelationen ensidig, hvilket kan være 

krævende for motivationsarbejderen. Revstedt fastslår, at de ovenfor nævnte metoder og 

teknikker er virkningsløse, hvis der ikke er etableret en motivationsrelation.58 

 

5.3 Empowerment 

Empowerment er en metode, hvis mål er at bidrage til, at mennesker opnår kontrol med og 

ledelse af deres eget liv. Det er dog ikke kun en metode, som retter sig mod individet, da individets 

kontrol skal forstås i en større sammenhæng med dets sociale og politiske miljø. Ifølge Maja L. 

Andersen, Pernille N. Brok og Henrik Mathiasen, forfatterne af bogen ”Empowerment på dansk – 

teori og praksis”, tager empowerment udgangspunkt i ”… en kritisk forståelse af samfundet og et 

syn på magten, der både afspejler den ulige fordeling af ressourcer og troen på menneskers 

muligheder for at tilkæmpe sig mere magt over eget liv.”59 Empowerment tager derved 

udgangspunkt i forståelsen af, at samfundet er konfliktfyldt.   

Lee H. Staples, professor ved Boston University, School of Social Work, definerer empowerment 

som:  

”… en proces, hvor magt bliver udviklet, faciliteret eller stadfæstet med det formål, at 

underprivilegerede individer og grupper kan øge deres ressourcer, styrke deres selvbillede og 

opbygge evne til at handle på egne vegne i psykologiske, sociokulturelle, politiske og 

økonomiske områder.”60 
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Empowerment er således både den proces, der fører til handling, og det produkt, som en handling 

kan give. Empowerment er en dialektisk proces, som finder sted på tre niveauer: Individ, gruppe 

og lokalsamfund, og målet med empowerment er altid aktivt at inddrage alle tre niveauer.61 Ifølge 

Andersen, Brok og Mathiasen findes der mange forskellige bud på definitioner af empowerment 

internationalt, men der er enighed om, at empowerment kan defineres som dét at opnå kontrol 

over eget liv i betydningen, at mennesket frigør sig fra de kritiske og afgørende faktorer, som 

undertrykker dem, hvis de ikke har kontrollen. Empowerment er endvidere både følelse og 

handling, hvis sigte er at opnå en fornemmelse af kontrol og meningsfuldhed, og endelig er der 

enighed om, at magtbegrebet er essentielt i empowerment, hvilket handler om, at mennesket 

både skal afgive magt og tage magt. 

I en professionel relation skal den professionelle således opgive sin magtposition som ekspert, 

mens brugeren skal udvikle sin egen magt. Det kan være svært for den professionelle at afgive 

magt, og det er derfor nødvendigt, at den professionelle arbejder ”empowering” med sig selv, 

hvilket betyder, at vedkommende selv må arbejde sig ud af sin ekspertforståelse og den 

efterfølgende følelse af magtesløshed. Dette er en forudsætning for at kunne arbejde 

empowerment-orienteret med andre. Andersen m.fl. pointerer, at empowerment forudsætter 

brugerindflydelse, hvilket bygger på et samarbejde, hvor den professionelle i alle processer 

arbejder sammen med og ikke for brugeren. Brugerindflydelse bygger således på en erkendelse af, 

at brugeren har magt over sit liv og anerkendes som et aktivt og bidragydende menneske.  

Ifølge Andersen m.fl. er det primære mål, at der ud fra veldefinerede holdninger etableres 

samarbejdsrelationer mellem den professionelle og brugeren, således at brugeren fortsat kan 

modtage støtte og hjælp til at gennemføre nødvendige forandringer i sit liv. I samarbejdet tages 

der udgangspunkt i brugerens ressourcer frem for de foreliggende begrænsninger, og 

værdigrundlaget er derved, at alle mennesker kan selv. Det er således den professionelles opgave 

at tilpasse systemet efter brugerens behov og ikke omvendt. 

Eftersom empowerment er en proces, er det vigtigt at understrege, at der ikke arbejdes med 

bestemte opstillede succeskriterier. Derimod arbejdes der på forandring, hvor forudsætningen er, 
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at der skabes viden, indsigt, læring og kompetencer til at håndtere diverse situationer og 

problemer på en anderledes måde end før.62  

Andersen m.fl. understreger, at for at tilgangen kan benævnes som empowerment skal der være 

fem såkaldte konsensuspunkter til stede i arbejdet.63 De henviser til fem elementer i 

empowermentprocessen fremført af Margot Breton, tidligere professor ved Faculty of Social 

Work, University of Toronto: 

• Social aktion 

• Politisk årvågenhed 

• Retten til at definere egen virkelighed og deltage i de beslutninger, som påvirker eget liv 

eller lokalsamfundet 

• Opleve sig selv som kompetent og blive opfattet sådan af andre 

• Brug af magt i forståelsen adgang til ressourcer og deling af viden  

 

Breton samler de fem elementer under overskriften ”The power to name. The power to act”. I den 

første del af overskriften, ”The power to name”, ligger forståelsen af, at det er brugeren selv, der 

benævner sin virkelighed og de dertil hørende problemstillinger. Her bliver brugeren set som 

subjekt, og derved undgås en klientiseringsproces, hvor brugeren ses som objekt. En 

klientiseringsproces er selvforstærkende; jo stærkere en klientisering, desto mere ses brugeren 

som objekt, og jo mere vil den professionelle forsøge at løse problemet. Denne udvikling kan føre 

til en individualisering af problemet, som bevirker, at brugeren oplever skyldfølelse. Det kan 

endvidere blive vanskeligt at redegøre for sammenhængen mellem den enkelte brugers problem 

og de kollektive og samfundsmæssige problemstillinger.64  

 

I den anden del af overskriften, ”The power to act”, er der fokus på handling. Her er det vigtigt, at 

der i reaktionen på et problem ikke kun bliver skabt rum til erkendelse, forståelse og indlevelse, 

men at der samtidigt arbejdes med, hvordan der kan handles i kraft af denne indsigt. Ifølge 

Andersen m.fl. er det ikke altid, at indsigt og erkendelse kommer før en handling, og det er ikke 
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væsentligt, hvilken rækkefølge de kommer i. Det er den professionelles vante måde at se 

problemer og løsninger på, at man først skal forstå sig selv og baggrunden for, at situationen ser 

ud som den gør, før der kan handles på problemet. Brugeren foretrækker derimod, at der først 

handles, og derved skabes mulighed for i praksis at gøre tingene anderledes. Erkendelsen eller 

indsigten kommer muligvis efterfølgende.  

 

Det første af de fem elementer, social aktion, indebærer handlinger, hvis formål er at eliminere 

undertrykkelse.65 Målet med disse handlinger er at skabe en større balance i magtfordelingen på 

tre niveauer: det socioøkonomiske, det politiske og det strukturelle. For at handlinger kan 

betegnes som værende empowering, er det afgørende, at de er afstedkommet af refleksion, og at 

der sker en gentagende vekselvirkning mellem handlinger og refleksioner. Andersen m.fl. påpeger, 

at den sociale aktion skal udformes og udføres af brugerne på deres betingelser og derved være 

udledt af deres egne målsætninger. Herved tager brugerne ansvar for deres valg og handlinger.  

 

Det andet element, politisk årvågenhed, henviser til, at de professionelle skærper deres 

opmærksomhed i forhold til de politiske beslutninger, der i sidste ende påvirker det faglige 

arbejde, som de udfører i praksis, og som ydermere har indvirkning på brugernes tilværelse.66 

Opmærksomheden skal bruges til at finde frem til, hvilke muligheder der er for at få indflydelse og 

herved eventuelt forandre beslutninger. De professionelle skal ikke alene undervise brugerne i 

deres klagemuligheder, men også dele deres viden om de muligheder, der findes i love og anden 

regulering. De professionelle har en magtfuld position, da de er det afgørende led mellem 

omsætningen af lovens intentioner og den daglige praksis. De professionelle er derfor forpligtiget 

til at tage stilling til brugernes rettigheder i forhold til lovgivningen og diskutere dette med 

brugerne som et led i det daglige arbejde. Andersen m.fl. nævner, at nogle professionelle bevidst 

eller ubevidst forsøger at skjule deres magtfulde position og distancerer sig fra den for at opnå et 

tættere samarbejde med brugerne, hvilket kan resultere i, at både de professionelles oplevelse af 

manglende status og brugernes følelse af afmagt forstærkes. Forfatterne fremhæver, at følelsen af 

afmagt øges, når det bliver uklart hvor magten er placeret, og hvem der har magt til at udføre den 

i praksis. Når magtpositionen er tydelig, så er de professionelle i stand til at gøre deres arbejde 
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gennemskueligt og samtidigt uddanne brugerne i at bruge deres egen magt. Dette samspil kan 

skabe en kollektivmagt. 

 

Det tredje element skal forstås som retten til en mening, retten til at blive hørt og til at definere 

sin egen virkelighed. Dette betyder ifølge Andersen m.fl., at empowermentprocessen bliver til en 

frihedsproces idet brugerne bliver bevidste omkring, at de har en stemme, og derved har ret til at 

sige til og fra. Forfatterne skriver: ”Retten til at bruge sin stemme og definere egen virkelighed ”to 

name the world” og retten til selv at deltage i de beslutninger, som påvirker ens liv eller 

lokalsamfund, burde være en grundlæggende rettighed for alle borgere”.67 Endvidere 

understreger Andersen m.fl., at enhver handling skal ses som et udtryk for en given form for 

kompetence og kan være et til- eller fravalg. Kompetencer er færdigheder, og dermed ikke noget 

man enten har eller ikke har, men noget der kan udvikles og læres hele livet.  

 

Det fjerde af de afgørende elementer i empowermentprocessen er kompetence, hvilket vil sige, at 

man oplever sig selv som værende kompetent, og at man bliver opfattet sådan af andre.68 At være 

i besiddelse af kompetence er ifølge Andersen m.fl., at man har de nødvendige færdigheder til at 

udføre ønskede handlinger. De pointerer, at det er vigtigt at have kompetencer, men at det 

afgørende er, at den enkelte både oplever sig selv som kompetent, og at omverden anser 

vedkommende således.  

 

Det sidste af de fem elementer, adgang til magt, kan med andre ord betragtes som adgangen til 

ressourcer og uddannelse i at bruge magt. Empowermentprocessen stræber efter, at mennesker, 

som ikke har en andel i værdsatte ressourcer, skal opnå større adgang til og opnå kontrol over 

disse ressourcer. Andersen m.fl. oversætter udtrykket ”to empower” til ”at skabe eller forårsage 

magt”. Udtrykket indeholder to elementer, som Staples beskriver som dels at give magt eller 

autoritet til nogen, og dels at give mulighed for, udvikle evne til og tillade nogen at tilegne sig 

magt. Andersen m.fl. konkluderer, at ”… magt kan gives, garanteres eller tillades. Magt bliver ikke 
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bare afleveret til ”have not groups” i vores samfund. Magt må udvikles og tages af de magtesløse 

selv”.69   

 

5.4 Fotografi og fotografering  

5.4.1 Historisk 

Ifølge Liz Wells70, professor i Photographic Culture, School of Art & Media ved Plymouth 

University71, var der i midten af det 19. århundrede debatter om, hvorvidt fotografi skulle 

betragtes som kunst eller teknologi.72 Den franske digter og kunstkritiker Charles Baudelaire 

opfattede fotografiet som et bidrag til både den videnskabelige og den kunstneriske verden, hvor 

det fremmer hukommelsen som en nøjagtig gengivelse af den virkelighed, det portrætterer. Fra 

1930´erne blev fotografi betragtet som dokumentation, hvor der er en sammenhæng mellem 

objektet – dét man fotograferer – og fotografen, som er til stede. Den amerikanske forfatter Susan 

Sontag skrev i 1970’erne en serie artikler, hvor hun var optaget af tanken om, hvorvidt fotografiet 

var en sand repræsentation af dét, der var fotograferet, eller om det var præget af fotografens 

perspektiv. I dag anerkendes fotografiet som en selvstændig kunstart, og bruges i mangfoldige 

discipliner overalt i verden.  

5.4.2 Fotografiet som parallel til ordet 

Fotografiet har siden det 19. århundrede været anvendt indenfor samfundsvidenskaben, herunder 

etnografien og antropologien, hvor det er en central del af den anvendte metodik, da det 

portrætterer verden mere kompleks, end teorierne formår at fremstille den73. Etnografen Susanne 

Wollinger forstår fotografering som et redskab og en akt, og sidestiller fotografiet med det skrevne 

ord. Fotografiet har ifølge Wollinger en værdi i sig selv, og skal derfor ikke betragtes som en 

illustration af eller et supplement til ordet. Fotografiet bør ikke oversættes til ord, og samtidig skal 
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det ikke tillægges en større værdi end ordet. Hvor ord transformerer virkeligheden, gengiver 

fotografiet virkeligheden, når der bortses fra nutidens digitaliseringsteknologi og dens 

manipulationsmuligheder. Wollinger påpeger endvidere, at fotografiet altid rummer mere end 

det, fotografen har observeret. Fotografiet fanger og indeholder meget mere, end det 

menneskelige øje og hjernen kan registrere i det øjeblik, kameraet udløses. Den tyske forfatter 

Walter Benjamin har sagt det med andre ord: ”Det er en anden virkelighed som fotoapparatet ser 

end den øjet ser.”74 

5.4.3 Fotografiet som repræsentationsbegreb  

I den vestlige kultur er sproget, både det verbale og det skriftlige, den mest anvendte 

repræsentation, men billedet, herunder også fotografiet, er blevet en vigtig og naturlig del af 

hverdagen. Visuelt materiale, herunder fotografi, kan, ifølge Kim Rasmussen, lektor ved Institut for 

Psykologi og Uddannelsesforskning ved Roskilde Universitet, også betragtes som 

repræsentationer.75 Han uddyber, at repræsentationer skal forstås som noget, der står i stedet for 

noget andet. Den engelske kulturforsker Stuart Hall redegør for to centrale pointer i forhold til 

repræsentationsbegrebet. Ifølge Hall er det, når der skabes en repræsentation, at der skabes en 

mening, og repræsentationen kan både symbolisere noget andet eller erstatte det. Hall skriver,  

”Repræsentationer er ikke identiske med det, de repræsenterer, men de gør det muligt for os 

at omgås, kommunikere og udveksle om ting, mennesker og begivenheder på måder, hvor de 

ting, mennesker og begivenheder som repræsentationerne henviser til, ikke selv behøver at 

være til stede”.76  

Repræsentationer er i teorien tomme tegn, og det er derfor nødvendigt at kunne koderne til 

tegnene for at forstå meningen, hvilket gælder både i skriftsprog og i tale. Anderledes er det med 

fotografier som repræsentationssystemer, da de ligner den fysiske, materielle verden, som de 

portrætterer. Umiddelbart kræver det således ikke den samme læreproces at forstå fotografier, 

som det gør at forstå verbalt sprog og skriftsprog, men Rasmussen påpeger, at nogle fotografier 

kan synes svære at fortolke, fordi vi ikke kender deres kontekst. Fotografiets indramning eller dets 
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vinkling kan også være meget anderledes, end det vi kender fra egen erfaring, og det kan derfor 

være svært at fortolke.  

Rasmussen skriver, at fotografier også kan opleves således, at de får et selvstændigt liv; han 

tilføjer, at de bliver subjekt og vi derved bliver objekt i kraft af deres på- og indvirkning. Han 

understreger, at forskerens viden eller manglende viden om sit visuelle materiales 

tilblivelseskontekst er af afgørende betydning for analysen og fortolkningsmulighederne. Med 

andre ord kan forskeren være afskåret fra visse koder, der kan anvendes i analysen af fotografiets 

adskillige lag af mening, hvis forskeren ikke samtidigt er fotografen. På den ene side er fotografiet 

åbent for fortolkning, da det kan ses og læses uden at have kendskab til dets tilblivelse, men 

samtidigt rummer det flere lag, som det kræver et mere indgående kendskab at forstå.  

5.4.4 Fototeoretiske begreber 

I Roland Barthes bog Det lyse kammer nævnes en række fototeoretiske begreber.77 Barthes var 

optaget af at finde ind til, hvad et fotografi er. Han ”ville for enhver pris vide, hvad det var ”i sig 

selv”.”78 Barthes påpegede, at hvis fotografiet er omgivet af skrift, kan det siges at indeholde en 

lingvistisk meddelelse. Ordene sætter fotografiet ind i en relation eller kontekst. Ord har både en 

bogstavelig og en symbolsk betydning, der kan være behjælpelig i tydeliggørelsen af den 

forståelse, man ønsker at viderebringe til beskueren af fotografiet. Samtidig indebærer dette dog 

en risiko for at påvirke personens forståelse for og tolkning af fotografiet.  

Et fotografi kan ifølge Barthes siges at rumme flere meddelelseslag. I selve fotografiet findes et 

direkte meddelelseslag uden kode – det man ser, når man kigger på det. Fotografiet er 

fortolkningsåbent, og man behøver ikke at afkode fotografiet. Rasmussen skriver, ”Fotografiet kan 

”læses” umiddelbart, fordi det er analog med dét det afbilder...”79, hvilket står i modsætning til 

skrift, som forudsætter, at man kender skrifttegnene for at kunne forstå meddelelsen.  

Derudover findes der et meddelelseslag med en kode, som har en symbolsk betydning. Fotografiet 

kan være planlagt eller konstrueret fra starten, som f.eks. i det professionelle reklamebillede eller 
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mere tilfældigt i amatørfotografiet. I begge tilfælde skal koden forstås som dét, fotografen har haft 

til hensigt med fotografiet. Det kodede meddelelseslag kan derfor ikke umiddelbart tydes af 

beskueren, men forudsætter, at fotografen fortæller om intentionen bag fotografiet.  

Fotografiet er produktet af fotografering, hvilket er væsentlig at medtænke, når man taler om 

fotografi. Barthes opererer med to analytiske begreber, studium og punctum. Begrebet studium 

dækker over en analyse af fotografens hensigt og ambition med et givent fotografi, og fokuserer 

på hans fotograferingsmetode. Punctum refererer til dét i et fotografi, som rammer og påvirker 

beskueren. Barthes siger: ”… dette er det tilfældige i det, der prikker til mig, (men også sårer mig, 

piner mig).”80 

5.4.5 Photovoice: Når fotografiet bruges som en personlig stemme 

Photovoice er en metode baseret på participatorisk aktionsforskning.81 Metoden blev udviklet af 

Caroline C. Wang fra University of Michigan i samarbejde med Mary Ann Burris fra University of 

London og blev anvendt første gang i 1992. De fandt inspiration hos den brasilianske pædagog og 

filosof, Paulo Freire (1921-1997), der var en ledende fortaler for kritisk pædagogik.82 Photovoice 

tager udgangspunkt i Freires tilgang til bl.a. kritisk pædagogik samt en participatorisk tilgang til 

dokumentarisk fotografi. Wang skriver:  

”Freire’s educational praxis stresses the importance of people’s sharing and speaking from 

their own experience, seeing connections among their individual situations, creating an 

analytical perspective from which to relate their situations to root causes, and developing 

solutions and strategies for change.”83   

Metodens tre mål er at: 

• Inddrage deltagerne i processen om at repræsentere deres samfund eller at udtrykke deres 

synspunkter ved at fotografere scener, som er relevante for det undersøgte samfund.  
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• Fremme kritisk dialog og viden om personlige og samfundsmæssige emner i 

gruppediskussioner med udgangspunkt i deres fotografier.  

• Påvirke den politiske beslutningsproces.84 

I Wangs og Burris arbejde definerer de photovoice som en metode, hvorved viden skabes af 

mennesker, som traditionelt set er passive objekter i forskningsprocessen. Siden 1990’erne er 

photovoice blevet brugt inden for discipliner som sundhedsfremme og lokal byplanlægning, men 

bliver i dag i højere grad anvendt indenfor visuel sociologi og antropologi.  

Wang referer til amerikanske forskningsprojekter, som benytter photovoice, hvor forskellige 

grupper såsom brugere af herberger, social- og sundhedsarbejdere på gadeplan, hjemløse, samt 

unge og ældre beboere i udsatte boligområder involveres. En række centrale elementer er fælles 

for måden, hvorpå de overnævnte grupper anvender photovoice.85 Fotografiet er udgangspunktet 

for læring, og dets eksplicitte og implicitte meddelelser påvirker vores opfattelse af, hvad der er 

sandt og normalt. Fotografiet påvirker vores selvopfattelse, og derved måden hvorpå vi definerer 

og relaterer til verden, og hvad vi opfatter som signifikant eller anderledes. Wang skriver: ”The 

lesson an image teaches does not reside in its physical structure but rather in how people 

interpret the image in question”.86  

 Wang påpeger endvidere, at fotografiet kan have indflydelse på den politiske agenda, idet det 

bidrager til vores syn på verden og måden vi ser os selv på, og derved kan det også have en 

påvirkning på såvel beslutningstagerne som på samfundet generelt. Medlemmer af et 

lokalsamfund bør være medskabende aktører ved at udpege problemstillinger og tage fotografier, 

som kan have indvirkning på etableringen af en sund politisk debat. For at forandringsprocessen 

skal lykkes, er det afgørende, at beslutningstagere er en del af forløbet fra starten i samarbejde 

med lokalsamfundet og de deltagende social- og sundhedsarbejdere. Photovoice fremhæver 

således både individets og lokalsamfundets handlinger.   

Anvendelse af photovoice er karakteriseret ved en participatorisk analyse, som består af tre dele. 

Første del indebærer, at deltagerne fotograferer, anden del består i, at de udvælger fotografier at 
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tale ud fra, navnlig om den kontekst, de er taget i, og afslutningsvist opdeler deltagerne 

fotografierne i kategorier med forskellige temaer. Ifølge Wang kan metoden benyttes med 

afvigelser, men hun understreger, at det er afgørende, at den participatoriske analyse består af 

alle tre dele.87  

Endvidere underbygger Wang sit argument om, at photovoice giver en personlig stemme til 

marginaliserede grupper, ved at henvise til flere projekter indenfor dokumentarisk fotografi, som 

har anvendt photovoice. Hun tilføjer, at photovoice yderligere kan bidrage til, at socialarbejdere 

opnår en anden forståelse for de mennesker, de arbejder med, og samtidig være med til at skabe 

rammerne for gruppediskussioner og problemløsninger. Hun citerer fra et projekt med hjemløse: 

”…their approach enables people in the shelter to regain what the shelter system and their life 

circumstances remove: “a sense of individual identity and confidence in human interaction”.88  

 

5.5 Semiotik  

En måde at læse et fotografi på er ud fra en semiotisk analysetilgang, hvilket betyder, at 

fotografiet anses som tegn uden selvstændig betydning.89 Fotografiet henter således betydning fra 

den kulturelle kontekst, det er taget i eller det læses ud fra. I forhold til det konkrete projekt 

indkoder deltagerne altså fotografierne med en særlig betydning, idet de fotograferer. Da det kan 

være vanskeligt at udlede noget om fotografiets bagvedliggende mening – studium – ved blot at 

kigge på det, er det igennem det fotoeliciterede interview, at jeg forsøger at afdække deltagernes 

koder, for på den måde at være i stand til at afkode fotografiernes betydning.   

 

5.6 Materialitet  

Materialitetsstudier kan bidrage til at illustrere nogle af de niveauer og aspekter af materiel kultur, 

som kommer til udtryk i interaktionen mellem menneske og ting. Hvor materiel kultur kan forstås 
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som de konkrete ting, vi skaber, bruger og omgiver os med, er materialitet relationerne imellem 

mennesker og ting – deres betydning for os og vores identitetsdannelse90. Det er vigtigt at forstå, 

hvordan genstande er indlejret i sociale livsverdener frem for blot at forholde sig til en objektiv 

beskrivelse af tings form eller funktion.91  

Ifølge Mikkel Bille, adjunkt på Center for Komparative Kulturstudier ved Københavns Universitet, 

og Tim Flohr Sørensen, adjunkt på Afdeling for Arkæologi ved Aarhus Universitet, er genstande 

forankret i både tid og sted, hvor de tager del i sociale processer og hermed har en indvirkning på 

menneskers liv og handlinger. Derigennem er de ikke bare betydningsbærere af værdier, men 

ligeledes betydningsskabende for menneskers forståelse af verden. Ting kan tale til vores følelser 

og indvirke på vores adfærd eller fungere som analyseobjekter, hvorved forskeren kan analysere 

kulturelle praksisser. Ting er således indlejret i en kulturel verden af værdier, behov, ideologi og 

begær. Bille og Sørensen påpeger, at hvis man vil forstå mennesket, må man inddrage det 

materielle og det praktiserede. De skriver, at det netop er i det materielle, at man kan opdage 

aspekter af menneskers sociale virkelighed, som ikke har været formuleret, eller hvor der findes 

uoverensstemmelser mellem det sagte og det usagte, fordi vi enten ikke kan eller vil tale om, hvad 

det er, vi gør.92   

Der findes ingen universel definition af materialitet, men begrebet kan karakteriseres som en 

fysikalitet; en fysisk udstrækning, som man kan måle, veje og definere. Materialitet har dog ikke 

kun en fysisk og sanselig dimension, men kan også forstås som den måde, hvorpå den materielle 

verden bliver sanset i forhold til kulturelt specifikke referencerammer, altså har begrebet også en 

kulturel dimension. I begrebet materialitet kan der være tale om materielle egenskaber, som 

refererer til, hvad et materiale fysisk kan, og materielle kvaliteter, som henviser til den kulturelle 

værdisætning af materialet.93 Det er således ikke nok at observere, at noget er materielt, det er 

også vigtigt at analysere, hvordan det er materielt for brugeren; hvordan det erfares for sanserne. 

Bille og Sørensen opstiller som eksempel, at et kilo sten ikke er tungere end et kilo fjer, men vores 

forskellige erfaringer af stenene og fjerene er et eksempel på, at forskellige materialer kan have 

forskellige materielle kvaliteter, selvom de har de samme materielle egenskaber. 
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Den amerikanske antropolog Robert Plant Armstrong har undersøgt, hvordan betydning opstår i 

mødet mellem mennesker og ting. Han ser bort fra intentionen med eller idéen bag en given 

genstand og fokuserer på beskuerens forståelse af genstanden. Den følelsesmæssige påvirkning af 

beskueren, som herved opstår, betegner han som genstandens ”bevægende nærvær”.94 

Armstrong anfører, at det bevægende nærvær er uafhængigt af en eventuelt bagvedliggende 

mening og tilføjer, at nærvær har sin egen energi. Med dette menes, at det bliver mindre 

væsentligt at vide hvilke intentioner, der ligger bag objektet, end at forstå hvilke virkninger 

objektet har. Bille og Sørensen skriver: ”Det bevægende nærvær er ikke en begrebsdannelse eller 

en reference til noget andet; det er noget i sig selv: et nærvær eller på engelsk presence”.95  

Ifølge Inger Sjørslev, lektor i antropologi ved Københavns Universitet, udgør en samling af ting et 

mini-univers, som rækker ud i en lokal og global verden af funktionalitet, rejser og minder, og 

samtidigt kan der være forbindelse til andre generationers liv med social historie af relationer til 

familie og venner.96 Ejeren af tingene har skabt en verden af erindringer, følelser og betydninger. 

Hver enkelt ting skaber en forbindelse til en situation eller til en person, eller den repræsenterer 

en begivenhed. Hun skriver: 

”Mennesker er også det, andre ved eller tror om dem. Der er på den måde et langt større 

rum omkring et enkelt menneske end det, der udgøres af dets krop. Til det rum hører der ting, 

ikke bare hvad man har på, men også hvad man ellers har af ejendele i det univers, man 

skaber omkring sig; det bliver alt sammen en del af, hvad man er.”97 

Hun understreger, at tingene får deres kulturelle og personlige betydning som tegn indenfor et 

meningsskabende system. Tings betydning i det sociale liv kan ifølge Sjørslev relateres til, om de er 

købt, om man selv har lavet dem, eller om man har modtaget dem som gaver, til trods for at man 

til dagligt ikke tænker særlig meget over, hvordan man har erhvervet tingene.98 Hun pointerer, at 

der etableres en social relation i forbindelse med dét at give en gave, en relation imellem 

gavegiveren og modtageren, som har en betydning, der varer længere end selve øjeblikket.  
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6. Præsentation af empiri 

I det følgende præsenteres det empiriske grundlag, der er genstand for analysen i kapitel 7. For at 

anskueliggøre de processer, der fandt sted forud for indhentningen af empiri, har jeg valgt at 

indlede med en kort beskrivelse af baggrunden for samarbejdet med Projekt UDENFOR, og 

herefter følger en mere udførlig redegørelse for sammensætningen af den gruppe, der skulle af 

sted, samt forløbet op til afrejsen. 

6.1 Baggrund for samarbejdet med Projekt UDENFOR 

Jeg er ansat som daglig leder i Den Sorte Gryde, der er et spise-/værested for hjemløse og socialt 

udsatte i København, organiseret under Vor Frue Kirke. Værestedet modtager ikke økonomisk 

støtte fra Københavns Kommune, hvilket betyder, at servicelovens regler ikke finder anvendelse. 

Tilbuddet gælder således også for udenlandske hjemløse, der udgør størstedelen af brugerne.   

Projekt UDENFOR er en privat organisation og social fond, der siden 1997 har kombineret 

gadeplansarbejde blandt hjemløse med undervisning og forskning i hjemløshed og udstødelse.99 I 

en årrække har Den Sorte Gryde samarbejdet med Projekt UDENFOR om den gruppe, der 

defineres som ’særligt sårbare hjemløse migranter’, og gadeplansmedarbejderne fra Projekt 

UDENFOR besøger dagligt værestedet.100 Den Sorte Gryde danner rammen for en hverdag, hvor de 

ansatte socialarbejdere ikke har mulighed for at forlade værestedet, f.eks. for at assistere en 

hjemløs i forbindelse med en akut indlæggelse på hospitalet eller psykiatrisk skadestue. I disse 

situationer støtter gadeplansmedarbejderne fra Projekt UDENFOR den hjemløse, og på den måde 

fungerer samarbejdet ved, at der gensidigt suppleres med forskellige faglige kompetencer. 

 

6.2 Valg af målgruppe 

Projekt UDENFORs målgruppe er de allermest socialt udsatte hjemløse, hvoraf en stor del af dem 

lider af psykisk sygdomme og misbrugsproblemer, og som ofte ikke benytter sig af de etablerede 

                                                      
99 Schmidt (2012):3 
100 Schmidt (2012):9 
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hjemløsetilbud såsom herberger og varmestuer.101 Derudover indbefatter målgruppen de særligt 

sårbare hjemløse migranter, som lider af de samme problematikker, men som ifølge serviceloven i 

Danmark ikke har ret til offentlige ydelser, udover akut sundhedsbehandling. Fælles for 

målgruppen er, at de lever en tilværelse på gader og i parker i København. Personerne som fik 

tilbuddet om at deltage i rejsen var nøje udvalgt ud fra ovenstående målgruppe.    

 

6.3 At samle en gruppe 

Over en periode på et par måneder observerede gadeplansmedarbejder Bo Heide-Jochimsen fra 

Projekt UDENFOR og jeg hver især hjemløse, som vi var i kontakt med, og på baggrund af disse 

forberedelser kom vi frem til, hvilke personer vi ville invitere med på rejsen. Det skulle vise sig at 

være mere udfordrende end først antaget, da det ikke var alle, der blev inviteret med, som 

takkede ja til tilbuddet. Følgende afsnit er en kort gennemgang af de personer, som vi valgte at 

invitere.  

Den første, vi inviterede, var Wiktor fra Polen, som vi begge har haft en tæt relation til igennem 

flere år. Han var i midten af 30’erne og havde levet en tilværelse som hjemløs i København i ca. 4 

år med psykisk sydom og alkoholmisbrug. Sidste år gennemgik Wiktor et længerevarende og 

alvorligt sygdomsforløb, efterfulgt af et mislykket selvmordsforsøg, og bl.a. på dette grundlag 

vurderede vi, at rejsen kunne virke som en motivation for ham. Derfor valgte vi at invitere ham en 

måneds tid før de andre i forbindelse med en indlæggelse på hospitalet.      

Den anden deltager, vi inviterede, var en dansk mand, som Bo har arbejdet med i 6 år. John har 

været hjemløs i 25-30 år, og har levet med et alkoholmisbrug og afhængighed af hash lige så 

længe. Han sad i fængsel, og det var under et besøg, at Bo spurgte ind til, hvad hans planer var 

efter løsladelsen, og inviterede ham med på vandreturen. John var ikke et øjeblik i tvivl, for som 

han sagde: ”Hele mit liv har socialpædagoger fortalt mig, hvordan jeg skal leve mit liv, og nu siger 

du til mig, at jeg selv kan bestemme”. Under fængselsopholdet var John ædru, og han gav udtryk 

for, at hans største bekymring, når han blev løsladt, var at ”falde i” igen. Han valgte derfor at 

indskrive sig på et behandlingshjem i Jylland indtil afrejsen, hvilket betød, at han skulle komme til 

                                                      
101 Johannesen & Agger (2013) 
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København én gang om ugen for at mødes med gruppen. Jeg besøgte John i fængslet sammen 

med Bo, jeg kendte ham ikke inden, men jeg havde hørt om ham i hjemløsemiljøet. Hans var kendt 

som én, der havde lukket alle døre bag sig. En fortid, som gjorde det næsten umuligt at skabe en 

fremtid i København. Jeg mødte til gengæld en mand, som tydeligvis var meget genert, og som 

under det meste af besøget kun henvendte sig til Bo. Han snakkede åbent og ærligt om sit liv og 

om de tanker, han havde gjort sig under fængselsopholdet. Han udtrykte et ønske om at ændre 

sig, om at ville gøre det anderledes denne gang, og han sagde, at han var blevet for gammel til at 

leve på gaden. John glædede sig til at få denne her chance. Han fortalte, at han aldrig havde været 

udenfor Danmark, men at han som barn kunne huske, at hans kammeraters forældre tog til 

Spanien på ferie, og at de bragte små souvenirs med hjem. Det ville han også, bare små ting som 

minder, han skulle nok selv betale for dem. Han havde regnet på, hvor mange penge han kunne 

medbringe af sin kontanthjælp, nu når han selv betalte for sit ophold på behandlingshjemmet. Det 

var tydeligt, at rejsen havde sat mange tanker i gang hos ham, og han snakkede om, at han gerne 

ville forberede sig inden, men at det var svært inde i fængslet. Der var begrænset litteratur om 

Caminoen, og han havde ikke mulighed for at gå-træne så meget, som han ønskede. Han var 

nervøs for, at han ikke ville nå at træne så meget som de andre deltagere.  

Den næste, vi inviterede, var en yngre mand fra Bulgarien, Boyko, som i ca. 1/2 år kom dagligt i 

Den Sorte Gryde. Jeg havde en god kontakt til ham, og vores relation havde udviklet sig over 

månederne. Bo kendte ham ikke, men vidste hvem han var. Han reagerede meget overrasket og 

tydeligt utrygt, da jeg inviterede ham ind på mit kontor, hvor Bo og jeg ville snakke med ham. Jeg 

forsøgte at forklare ham, at der ikke var noget galt, men at vi bare ville snakke med ham, og han 

indvilligede i at gå med, hvis han måtte tage sin frokost med. Han hilste på Bo, som han sagde, at 

han havde set hjælpe de udenlandske hjemløse rundt omkring i København. Vi fortalte, at vi var 

ved at planlægge en vandretur til Spanien, fortalte om projektet, og at vi gerne ville invitere ham 

med, hvis han havde lyst. Han sagde, at han var lettet over, at det ikke var fordi, han havde gjort 

noget forkert, og at han var blevet ret nervøs, da jeg sagde, at vi gerne ville snakke med ham. 

Umiddelbart havde han svært ved at forstå konceptet med projektet og stillede en række 

spørgsmål, bl.a. hvorfor han blev inviteret. Han forstod ikke, at han ikke skulle betale noget, og 

fortalte, at der, hvor han kom fra i Bulgarien, var det helt utænkeligt, og at han derfor var lidt 

mistroisk overfor projektet. Vi aftalte, at han kunne komme til et introduktionsmøde ved Projekt 
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UDENFOR et par dage efter, og der kunne han møde de andre deltagere, og høre mere om rejsen. 

Det indvilgede han i. Over de næste par dage blev han mere nysgerrig, og ham og jeg snakkede om 

projektet, når jeg var på arbejde.  Vi aftalte at mødes inden og følges hen til Projekt UDENFOR til 

introduktionsmødet.  

Den fjerde deltager, vi inviterede, var tyske Albert, der på daværende tidspunkt var kommet i Den 

Sorte Gryde et par måneder. Han havde umiddelbart meget lidt interaktion med andre 

mennesker, og blandt andet derfor ville det være interessant at forsøge at skabe en relation til 

ham igennem vandreturen. Hans primære kontakt havde været til hans frivillige besøgsven fra 

Projekt UDENFOR, der tilkendegav, at det kunne være nyttigt for ham at få udbygget sit netværk. 

Vi inviterede ham ved flere lejligheder, hvortil han svarede, at han havde ”other occupations at 

that time”, eller forklarede sit afslag med, at han var protestant, og at Camino-vandringen var for 

katolikker. Herefter affejede han at tale mere om projektet. På denne baggrund vurderede vi, at 

det ville tage længere tid at etablere en tillid, som kunne medføre, at han ville være modtagelig for 

en videre dialog. Han gav til gengæld udtryk for, at han gerne ville lære os at kende ved f.eks. at 

drikke en kop kaffe sammen en dag. Det tog vi som et positivt tegn, men måtte samtidigt erkende, 

at det ikke var muligt at få ham til at deltage i dette projekt.  

På baggrund af Alberts afslag valgte vi at invitere en polsk mand ved navn Dawid, som vi begge har 

kendt i flere år, men som vi ikke havde en tæt relation til. Han var i midten af 30’erne, og i en 

årrække var der ikke sket en udvikling i hans situation. Han var en del af en mindre gruppe af 

polske hjemløse, som Wiktor også hang ud sammen med, og derfor havde vi vores 

betænkeligheder ved at invitere ham. Idéen var at skabe en gruppe, hvor der ikke var nogen 

interne relationer imellem deltagerne på forhånd. Men vi vurderede alligevel, at deres 

bekendtskab var så overfladisk, at vi valgte at invitere ham. Det viste sig, at han i perioder havde 

arbejde på en byggeplads, og derfor var det ikke muligt for ham at rejse. Han ville risikere at miste 

sit job. Dawid virkede stolt over at være blevet spurgt, og sagde, at hvis det ikke var for hans 

arbejde, så ville han meget gerne.  

Den sidste, vi inviterede, var Björn fra Sverige, der var kommet i Den Sorte Gryde i en periode over 

ca. 9 måneder. Han var også i midten af 30’erne og virkede meget genert, han sad altid for sig selv 

uden at tage kontakt til de andre gæster. Jeg havde fået indtrykket af, at han kunne have brug for 
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mere hjælp, end hvad værestedet kunne tilbyde ham. Vi aftalte, at jeg skulle invitere ham. Jeg 

stoppede ham en dag, da han var ved at gå fra værestedet efter at have spist frokost. Vi stod på 

gaden, og samtalen var meget kort. Jeg husker tydeligt, at det var første gang, at vi havde 

øjenkontakt. Jeg fortalte i ganske korte træk, hvad projektet gik ud på, og spurgte ham, om han 

havde lyst til at komme til introduktionsmødet. Han sagde, at han godt kendte til Caminoen, og 

lige inden han vendte sig om og gik, sagde han, at han så frem til at have noget at glæde sig til. Jeg 

var både overrasket over, at han ikke havde spørgsmål ligesom de andre, og at han umiddelbart 

sagde ja, både til introduktionsmødet og til selve projektet.    

På daværende tidspunkt bestod gruppen således af Wiktor, John, Boyko og Björn. 

 

6.4 Forberedelserne inden afrejse 

Forud for introduktionsmødet udformede Bo og jeg en rejsemappe med praktiske informationer 

om rejsen, om pilgrimsvandringen, historiske fakta og en plan over, hvornår gruppen skulle mødes 

de næste 6 uger. Mappen indeholdte også fotografier af diverse steder undervejs på 

pilgrimsvandringen, blandt andet katedralen i Santiago de Compostella, som var vores endelige 

mål for vandringen. Meningen med det var, at deltagerne visuelt kunne forholde sig til, hvad de 

skulle opleve, og fotografierne gjorde det mere konkret.  

Til introduktionsmødet, hvor det var meningen, at vi alle sammen skulle hilse på hinanden, var der 

kun én ud af de fire inviterede, der mødte op, og det var Boyko, som jeg havde fulgtes med. På det 

tidspunkt var John stadig fængslet, og det var derfor ikke muligt for ham at deltage. Björn og 

Wiktor dukkede ikke op. Boyko var tydeligvis skuffet over ikke at kunne møde de tre andre 

deltagere. Han sagde, at han var nysgerrig på, hvem de andre var, men at han godt vidste, hvem 

Wiktor var. Vi afholdt mødet som planlagt, og Boyko fik en rejsemappe. Vi aftalte, at han kunne 

tænke over, om han havde lyst til at deltage i projektet.  

Gruppen skulle mødes en gang om ugen, hver onsdag samme sted og samme tidspunkt for 

kontinuitetens skyld. Det var bevidst, at forberedelserne med gruppen ikke skulle begynde flere 

måneder før afrejsen, da Bos og mine tidligere erfaringer var, at det blev for uoverskueligt for 
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deltagerne. Vi valgte derfor at mødes 5-6 gange umiddelbart op til afrejsen. Udover at lære 

hinanden bedre at kende var tanken bag de indledende møder også, at Bo og jeg kunne danne os 

et indtryk af deltagernes fysiske og mentale tilstand. Det var vigtigt at finde ud af, hvilken fysisk og 

mental form, de var i, og om det var realistisk, at de kunne fuldføre vandreturen.  

Ambitionen med rejsen var, at alle deltagere kom samlet i mål ved destinationen, og derfor 

forberedte Bo og jeg os med henblik på at undgå, at der ville være deltagere, som oplevede et 

nederlag ved ikke at kunne gennemføre vandringen. I forhold til onsdagsmøderne forventede Bo 

og jeg, at vores aftaler blev overholdt, og at man aflyste, hvis man blev forhindret. Det gjaldt både 

for deltagerne og for os, og var med til at opretholde den gensidige respekt i gruppen. Det var 

vigtigt for relationen, at Bo og jeg kun aflyste i yderste konsekvens, og at deltagerne kunne stole 

på den indgåede aftale.   

Hver onsdag havde Bo og jeg planlagt forskellige aktiviteter. Gruppen mødtes altid ved Projekt 

UDENFOR til en kop kaffe eller the og en franskbrødsmad, hvor vi talte om, hvordan ugen var gået 

for den enkelte deltager, og det blev gennemgået, hvad der var planlagt for dagen. Det viste sig, at 

det var en endnu større udfordring at samle gruppen om onsdagen, end Bo og jeg havde regnet 

med. Det var således forskelligt, hvem der mødte op, og antallet varierede helt ned til én person. 

Et par af gangene var to af deltagerne tydeligt påvirket af hash, og en enkelt gang var én for fuld til 

at være motiveret til at gå. Bo og jeg valgte at gennemføre det planlagte, men det var til tider 

svært at danne sig et overblik over, hvem der ville være en del af den endelige gruppe. 

Møderne var tilrettelagt, så vi både gik ture i naturen og inde i byen med mange mennesker og 

trafik. Vi kørte i forskellige transportmidler som metro, tog og bil, hvor deltagerne oplevede at 

sidde tæt sammen med andre mennesker. Det var en vigtig del af forberedelserne, så Bo og jeg 

kunne få en fornemmelse af, hvordan det påvirkede den enkelte deltager, og hvordan de 

håndterede det. Situationer som disse kunne eksempelvis fremkalde angst i større eller mindre 

grad, og det var vigtigt at vide for at kunne yde den bedste støtte under rejsen.  

Den mere praktiske del af forberedelserne bestod blandt andet i at få lavet et pas til Björn, hvilket 

betød flere besøg på den svenske ambassade i København. Mødet med myndigheder og offentlige 

instanser kan være svært for denne målgruppe, og det er Bos og min erfaring, at det kan vække 

stærke følelser som afmagt og vrede, fordi de som hjemløse tidligere har oplevet, at mødet har 
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været diskriminerende og stigmatiserende. Dette har som oftest resulteret i, at de bevidst har 

undgået at opsøge f.eks. sagsbehandlere og offentlige kontorer. I sådanne situationer kan det 

være en hjælp, hvis professionelle som Bo og jeg tager med som støtte, ikke for at overtage ved 

f.eks. at føre ordet, men for at være der sammen med vedkommende. Der kan være lang ventetid 

eller andre ting, som kan påvirke ham/hende i sådan en grad, at de vælger at gå, før sagerne er 

bragt i orden, og der kan vi være med til at overskueliggøre situationen.  

Bo og jeg havde på forhånd undersøgt hvilket udstyr, der var brug for, og havde taget kontakt til 

butikschefen i en outdoorbutik. En af onsdagene – første gang Björn, Boyko, John og Wiktor var 

samlet – blev brugt på at besøge butikken, hvor de havde mulighed for at prøve tøjet og skoene og 

vælge, hvad de godt kunne lide i forhold til modeller og farve, så de kunne skille sig ud med deres 

personlige præg. Det var vigtigt, at deltagerne oplevede, at vi alle sammen var ligeværdige på 

turen, og en måde at understrege det på var f.eks., at alle havde det samme udstyr – den samme 

rygsæk og den samme sovepose. På denne måde signaleredes det, både overfor deltagerne og 

omverden, at vi var en samlet gruppe.  

 

6.5 Den endelige gruppe 

Perioden inden afrejsen var en kaotisk proces, hvor Bo og jeg forsøgte at gennemføre aftaler med 

gruppen for at styrke sammenholdet mellem deltagerne, som ikke havde relationer til hinanden i 

forvejen og måske kun til enten Bo eller mig. Det blev bekræftet, hvor vanskeligt det var at 

gennemføre de planlagte aktiviteter, så længe de stadig levede et liv på gaden i København, i 

deres vante miljø og misbrug.  

Den første, der valgte at springe fra, var Boyko. Han fortalte, at han havde planer om at købe en 

brugt bil, som han kunne bo i, imens han var i København. Når han havde sparet penge nok op ved 

at samle flasker, så vil han køre ned igennem Europa for at finde et rigtigt arbejde. Han mente at, 

han var tæt på at få realiseret sin plan, og valgte derfor ikke at tage med på rejsen.  

Til et af onsdagsmøderne, hvor der var besøg af en fodterapeut, som skulle se på vores fødder, 

mødte John meget frustreret op. Han var urolig i kroppen og ville ikke sidde ned ved bordet, hvor 
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vi andre sad. Det var svært at skabe et sammenhæng i det, han sagde. Han bandede meget. Det 

viste sig, at han havde været på hospitalet og havde fået at vide, at hans fødder ikke var egnet til 

at tage på en vandretur. John havde øvet sig så meget i at gå langt, at han havde fået en voldsom 

infektion i fødderne, og nu havde det svært ved at hele. Der var tale om, at han skulle opereres. 

Det var helt tydeligt, at han bag sin åbenlyse vrede var meget ked af det og rigtigt skuffet.  

Efter en del overtalelse fra Bo gik han med ind ved siden af, hvor fodterapeuten fik lov at se på den 

ene fod. Det endte med, at John besluttede, at hans del af rejsen endte her. Han sagde: ”For 

fanden Bo, jeg ved ikke hvad der sker, men jeg kan sgu ikke tage med. Jeg vil ikke være den, der 

sinker de andre”. Bo og jeg anerkendte, at det var en stor beslutning, han tog, og vi kunne se, hvor 

svært det var for ham. Samtidig var vi alle sammen ærgerlige over og kede af at have mistet endnu 

et medlem af gruppen. Björn gav også udtryk for, at han var berørt af Johns situation og foreslog, 

om han ikke kunne cykle i stedet for at gå. Fælles sad Björn, Bo og jeg tilbage med en følelse af, at 

vi delte hans nederlag.  

Gruppen bestod nu af Björn, Wiktor, Bo og mig.  
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7. Analyse 

7.1 Indledning 

Jeg har valgt at gennemføre analysen ud fra alle tre elementer i min metodetriangulering, således 

at første del af analysen tager udgangspunkt i en ’læsning’ af Björns fotografier sammenholdt med 

hans udtalelser i det fotoeliciterede interview. Jeg anvender Roland Barthes fototeoretiske 

begreber, som omtalt i afsnit 5.4.4, og pointerer derved fotografiets forskellige meddelelseslag 

med og uden kode. Jeg anvender endvidere de analytiske begreber ’studium’ og ’punctum’, som 

henviser til henholdsvis fotografens hensigt med fotografiet og dets umiddelbare påvirkning af 

beskueren.  

I anden del af analysen tager jeg udgangspunkt i det fotoeliciterede interview med Wiktor, som 

tager afsæt i fotografier taget af mig, eftersom han mistede to engangskameraer under rejsen. 

Ifølge Kim Rasmussen102 kan et fotoeliciteret interview også foretages på baggrund af forskerens 

fotografier af den kontekst, der undersøges, og som informanterne har kendskab til, Det er 

således denne metode, som anvendes i anden del af analysen. 

Til slut foretages en perspektivering til mine deltagerobservationer fra rejsen ud fra fire 

gennemgående temaer og med paralleller til den valgte teori. 

 

7.2 Analyse af Björns fotografier 

Björns fotografier er optrykt i den første del af fotokataloget i kronologisk rækkefølge, men i det 

fotoeliciterede interview103 gennemgås fotografierne i den rækkefølge, som Björn vælger at 

kommentere dem. Jeg vil i det følgende tage afsæt i udvalgte fotografier inddelt i temaer, som er 

særligt fremtrædende i det fotoeliciterede interview. 

                                                      
102 Se afsnit 4.1.2 om fotoeliciterede interviews 
103 Se bilag 2.1:112 
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7.2.1 Kundskabens træ  

 

 

 

 

Fotografiet på side 3 har et meddelelseslag uden kode, idet man uden nærmere viden om 

intentionen eller tankerne bag fotografiet kan udlede, at det er taget i frøperspektiv og forestiller 

et gammelt træ. ’Studium’ kan bruges til at udlede, hvilke tanker fotografen har gjort sig, og her 

spiller fotografiets perspektiv en betydelig rolle, idet frøperspektivet understreger træets højde og 

samtidigt forvrider dimensionerne, så rødderne og stammen synes meget større end trækronen. 

Fotografiets ’punctum’ er dér, hvor træstammen munder ud i en krone, hvilket er 

sammenfaldende med fotografiets ’gyldne snit’, som i forvejen tiltrækker beskuerens fokus. 

Fotografiet har imidlertid også et meddelelseslag med kode, som kan tydes igennem det 

fotoeliciterede interview. Björn udtaler om fotografiet: 
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”… jeg ved ikke, hvad det er for et træ, men det er et tykt træ. Nærheden, det er taget i 

makro, og det har også med det jordiske og Moder Jord at gøre, som har mange nøgler og 

videnskab om, hvordan tingene hænger sammen. Måske har menneskeligheden lidt for 

hurtigt bare glemt en masse ting, eller ikke har fået kundskab om det, før de befinder sig på 

et vist niveau. Så et træ for mig symboliserer stor visdom og stor respekt som faktisk et 

levende væsen. For intet er, som det ser ud, som man siger. Og så har det med tiden at gøre, 

det træ har måske stået der i 200 år, og barken flækker af, og sporene efter tiden befinder sig 

inde i træet med sine ringe. Det har været med og stået på sin plads og set det hele i så lang 

tid. Det er det samme med sten. Jeg har også taget et par billeder af sten. Det er også den 

tidløse tilstand og visdommen i det hele, og at naturen i virkeligheden er en verden, et 

animalsk univers på en måde. Det besidder lidt mere kundskab, end hvad vi besidder lige nu, 

så derfor er det det lille, som er vigtigt.”104  

Björns intention med at fotografere træet er at vise træets dybere betydning i en større 

sammenhæng. Han tillægger træet egenskaber ved at sige, at ’det har mange nøgler og 

videnskab’, som han sammenkæder med menneskehedens glemsel og manglende kundskab. Björn 

fortæller endvidere om træets symbolik – ’stor visdom og stor respekt’ – og sidestiller træet med 

et levende væsen. Han understreger i den forbindelse, at ’intet er, som det ser ud’. Et yderligere 

meddelelseslag i fotografiet er tidsperspektivet, som ifølge Björns opfattelse ’befinder sig inde i 

træet med sine ringe’. Dette tilbagefører han til sine betragtninger om kundskab, idet træet har 

’stået på sin plads og set det hele i så lang tid’, og at naturen herved besidder ’mere kundskab, end 

hvad vi besidder lige nu’. 

Analysen af dette fotografi er et eksempel på, hvordan det fotoeliciterede interview kan medvirke 

til at afkode fotografiet, og blotlægge flere perspektiver, end den umiddelbare læsning af 

fotografiet medfører. Björns udtalelse om træets store visdom og den respekt, han har for træet, 

kommer efterfølgende til udtryk i det perspektiv, fotografiet er taget i. Beskueren får således ved 

en fornyet læsning af fotografiet en fornemmelse af, at mennesket er lille, også i overført 

betydning i forhold til naturens visdom.  

                                                      
104 Bilag 2.1:117 
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7.2.2 Magdalena  

 

 

 

 

Fotografiets meddelelseslag uden kode er et bibelsk navn – ’Magdalena’ – skrevet med rød skrift 

på en stenflade, der fylder det meste af fotografiet. Fotografiets ’punctum’ er den røde skrift, der 

står i skarp kontrast til det visne græs og stenens grå farve. Fotografiet er taget i græssets højde, 

og er således beskåret fra jorden og opefter, så det er umuligt at se den større sammenhæng; om 

der er tale om en gravsten, en mur eller noget helt tredje. Fotografiets meddelelseslag uden kode 

bringer os ikke så langt i en forståelse af fotografiets motiv eller fastlæggelsen af ’studium’, da 

fotografens intention med fotografiet ikke er tydelig i sig selv. 

I det fotoeliciterede interview forklarer Björn: 

”Magdalena står der på en sten, på en sådan kilometersten, hvor langt man er gået, og jeg 

så, at der også stod Magdalena på den. Vi er i Spanien, og det er i efterforskningen i 

evangeliet, som man har fundet, og så videre viser, at Maria Magdalena efter korsfæstelsen 
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af Jesus måske tog over mod Syrien […] Magdalena tog måske og flygtede over til Spanien 

eller rundt omkring i Frankrig, jeg har altid haft den tanke.”
105 

Det første meddelelseslag, det fotoeliciterede interview hjælper med at afkode, er motivets større 

sammenhæng. Der er altså tale om en kilometersten. Det fremgår endvidere, at det er navnet 

’Magdalena’, der har været Björns fokus i fotografiet, hvilket understreges af perspektivet. Han 

har således haft associationer til Maria Magdalena og myten om hendes færden efter 

korsfæstelsen i forbindelse med, at han befinder sig i Spanien. Det vækker nogle tanker, han altid 

har haft, og derfor tager han fotografiet.  

Björns associationer omkring dette fotografi er et eksempel på, hvordan konteksten, fotografen 

befinder sig i, har indvirkning på udvælgelsen af motiver. Dette er en pilgrimsvandring med en 

religiøs historik, omgærdet af kristne symboler som kors, hyrdestokken i form af vandrestave, som 

folk har efterladt langs vejen, bibelske malerier og muslingeskallen, der som Caminoens symbol 

bruges på kilometersten og vejvisninger mod Santiago de Compostella. Björns tanker om dette 

foto vidner om, at han tidligere har reflekteret over det historiske aspekt af kristendommen, og 

det fotoeliciterede interview åbner således op for nogle personlige fortællinger hos informanten, 

idet han bliver følelsesmæssigt påvirket af fotografiet. 

  

                                                      
105 Bilag 2.1:116 
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7.2.3 ’Det lille og det store’  

 

 

 

 

Fotografiet på side 4 nederst kan ikke umiddelbart aflæses uden en afkodning, da over halvdelen 

af fotografiet er meget mørkt, og det er svært at se, hvad det forestiller. Fotografiets ’punctum’ er 

den lyseste del af fotografiet i øverste venstre hjørne, der står i skarp kontrast til det mørke i 

centrum af fotografiet. Her er vi således meget afhængige af det fotoeliciterede interview for at 

kunne udlede noget om motivet. 

Det første Björn siger, da han ser fotografiet, er: ”Ej det ser så dårligt ud. Det er en svamp.” Björn 

forklarer videre:  

”Det er svampebilledet, hvad ved vi om det, det er også et når jeg har gået og så taget en 

siesta i skoven. […] Svampe er også nøglen til en videnskab og det hele [griner]. Så det er 

også et symbol, præcis som et træ kan være et symbol for et værk, så er svampen så 

interessant med sin videnskab og sit værk under jorden, som kan strække sig kilometer og 
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overlever i titusind år, faktisk. […] Svampe kan ikke blive så store, som man kan se, men man 

har med det lille og det store at gøre. Og i en cirkel af naturen er svampen en stor bidragende 

del, tror jeg.”
106 

Den første afkodning af fotografiets meddelelseslag vedrører motivet. Der er tale om en svamp. 

Svampen er i lighed med træet107 et symbol for Björn på to niveauer – dels i forhold til naturens 

viden og dels i forhold til dét, han kalder ’det lille og det store’. Han beskriver svampen som en 

stor bidragende del, selvom den er lille i sig selv, og fotografiets vinkel understøtter denne 

opfattelse, idet svampen næsten fylder hele fotografiet. Om fotografiets ’studium’ forklarer Björn, 

at han ”… skulle prøve at få den her hvælving med. Så det var lidt, ja ja, sådan blev det”.108 Ud fra 

fotografiets frøperspektiv kan det endvidere udledes, at han ønskede at fange svampens detaljer 

på undersiden, men på grund af kameraets manglende indstillingsmuligheder er dette ikke 

lykkedes. Björns umiddelbare reaktion på fotografiet viser, at hans forventning til fotografiet ikke 

blev indfriet, og der er således uoverensstemmelse imellem ’studium’ og selve fotografiet. 

Fotografiet genkalder endvidere nogle minder hos Björn, så han husker, i hvilken forbindelse han 

har taget det. Dette viser, at fotografiet kan genkalde et øjeblik. Det fotoeliciterede interview 

bidrager således i dette tilfælde både til at genskabe en erindring hos fotografen og som afkodning 

af fotografiet for beskueren. Björns udtalelse om, at ’man har med det lille og det store at gøre’, 

kan tolkes som en metafor for at intet er, som det ser ud, og at en lille ting godt kan have stor 

betydning. Her kan der måske også drages paralleller til hans tanker om religion.  

  

                                                      
106 Bilag 2.1:116 
107 Side 3 i fotokataloget 
108 Bilag 2.1:116 
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7.2.4 Homo  

 

 

 

 

Fotografiets umiddelbare meddelelseslag er en lille figur af et menneske med et gitter foran. 

Gitteret kaster skygger på figuren, og får den til at fremstå indespærret. Fotografiets ’punctum’ er 

figurens forstummede ansigtsudtryk, der står centralt i fotografiet. Björn udtaler: 

”Homo står der nedenunder. For mig så var homo mere ham, der havde svært ved at komme 

frem til sandheden i det hele, og det er det med det lille menneske, og hvor svært vi har det 

på denne jord, og hvor svært det kan være at leve et liv, som er så koldt og så uforståeligt for 

mange mennesker, som måske ikke har en tro eller en betydning i en sandhed, og det gør 

mennesket bange, og det fortæller det her billede en del om.”
109 

Det fotoeliciterede interview afkoder indledningsvis det meddelelseslag, at der står ’homo’ 

nedenunder figuren. Den opmærksomme beskuer kan måske tyde et delvist ’H’ i bunden af 

                                                      
109 Bilag 2.1:115 
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fotografiet. ’Studium’ er Björns association til fortællingen om ’homo’, og hans egne tanker om 

religiøsitet og dennes betydning for mennesker, særligt hvis de ikke har en tro. Han fremhæver, at 

det ikke at have en ’betydning i en sandhed’ gør mennesket bange. Fotografiet repræsenterer 

altså for ham ’det lille menneske’ og minder ham om, ’hvor svært vi har det på denne jord’. Han 

bruger udtrykket ’vi’, men måske associerer han til sit eget liv.  

 7.2.5 En sluttet cirkel  

 

 

 

 

Dette fotografi har et klart og tydeligt meddelelseslag uden kode, idet det forestiller en høstet 

mark, der er fotograferet i fugleperspektiv. ’Punctum’ er den grønne beplantning nederst i midten 

af fotografiet, som står i skarp kontrast til den visne mark. Man fornemmer disen i den øverste del 

af fotografiet. Björn forklarer i det fotoeliciterede interview: 

”Det er en majsmark, som lige præcis er udkørt. Det har vel lidt med det bibelske at gøre 

også, ik’, men det er et flot efterårsbillede. Marken og jorden har gjort sit arbejde for i år, og 
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det er oktober måned. Jeg tror klokken er otte om morgenen, for der er lidt diset. […] der var 

jeg alene […] Det var den næststørste by, tror jeg, efter Santiago.”
110  

Björn fortolker igen fotografiet i en bibelsk kontekst og taler om naturens cyklus. Dette er 

fotografiets ’studium’. Hans forklaring om, hvornår fotografiet er taget, bidrager til en afkodning af 

det meddelelseslag, som disen øverst i fotografiet repræsenterer. Udover tidspunktet genkalder 

fotografiet også en erindring om, at han var alene og hvilken by, han befandt sig i. Også her 

bidrager fotografiet til at genskabe en erindring hos fotografen om andet end ’studium’. 

Senere i det fotoeliciterede interview bliver Björn bedt om at udvælge et fotografi, som han er 

særligt glad for. Han siger:  

”Hvis jeg skulle vælge af dem, nu er de ikke så gode fotografier, men så skulle det være det 

her af majsmarken, tror jeg faktisk. For det siger hver ting til sin tid, og det er en cirkel, som 

går rundt og rundt, og det beviser sig at være astronomisk og mikroskopisk lige meget 

hvordan man ser på det, så er det altid en cirkel, som slutter sig sammen. Og her er et billede 

på en tid, rundt som cirklen, som kommer igen. Den tid, som har været, og den tid, som vil 

komme. Så den kan jeg lide.”
111 

Denne udtalelse understreger igen, at Björn er skuffet over kvaliteten af fotografierne. Men det 

fastslår samtidigt det vigtigere aspekt, at hvert fotografi har en dybereliggende betydning for ham 

end det, der rent faktisk er portrætteret. Hans fotografier kan således ikke afkodes uden det 

fotoeliciterede interview. Endelig gentages hans forståelse af begrebet tid, som kommer til udtryk 

i flere af hans fotografier, og som den høstede mark ifølge ham er et billede på. 

  

                                                      
110 Bilag 2.1:115 
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7.2.6 Når tiden står stille  

 

 

 

Fotografiet er taget i frøperspektiv, og det ukodede meddelelseslag er nogle gule blomster i 

forgrunden og et landskab i baggrunden. Blomsternes gule farve er fotografiets ’punctum’, dels 

fordi de er i forgrunden, og dels fordi den stærke farve står i kontrast til fotografiets øvrige 

neutrale farver. ’Studium’ kan derimod ikke afkodes umiddelbart, og Björn forklarer herom: 

”…jeg forsøgte at fange det i mødet, i nuet, det er i makro og billedet taler et større sprog om 

hvilken tilstand, som verden befinder sig i, og man kan se det på så mange måder. Men det 

var en stille stund, måske hvor jeg gik i forvejen. […] Så var det bare en stille og rolig 

iagttagelse af det hele. Når man falder til ro, så står tiden stille, og der hvor man ser det lille 

og dét, som er noget værd.”
112 

’Studium’ er således i dette fotografi – igen – noget om tiden, der kan stå stille, hvis man falder til 

ro. Fotografiet repræsenterer for Björn en stille stund, og han fortæller, at han måske var alene, da 

                                                      
112 Bilag 2.1:113-114 
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han tog fotografiet. Björns tolkning af fotografiet udstrækker sig til ’et større sprog om hvilken 

tilstand, som verden befinder sig i’, og for ham viser det sig på så mange måder. Dette 

meddelelseslag er kodet for beskueren, som måske alene ser et naturfotografi. Han er også her 

optaget af ’det lille’, som han tillægger en større værdi, og beskueren får således ved læsning af 

det fotoeliciterede interview et indblik i Björns forestillingsverden.  

7.2.7 Den tredje passage  

 

 

 

Halvdelen af fotografiet er dækket af fotografens finger, men ser man bort fra dette, kan man se, 

at det forestiller en sti med en mur på højre side og beplantning i forgrunden. Fotografiets 

’punctum’ er lysningen i midten af fotografiet, hvor vejen drejer skarpt til venstre. Lysningen står i 

kontrast til den skygge, der falder over resten af vejen. Fotografiet ser ud til at være taget i 

frøperspektiv på grund af græssets højde i forgrunden og vejens stigning, men det kan være svært 

præcist at fastslå, da halvdelen af fotografiet er afskåret af fingeren. 
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Bjørn fortæller, at fotografiet er taget ved ”…den tredje passage, tror jeg. Du ved, dér hvor vi gik 

op, op, op! […] Så er det murene, og så kommer byen dér. […] Så kom vi oppefra, og så kom Bo 

bagefter. Hvorfor jeg tog det, det ved jeg ikke.”113 

Fotografiet fremkalder således præcise minder om, hvor det er taget, og den fysiske oplevelse, 

Björn havde, af at gå ’op, op, op’. Han husker også hvor de øvrige deltagere var, da fotografiet blev 

taget. Dette vidner om, at Björn har en stærk rumlig orientering og en evne til at huske detaljer 

om tilstedeværelsen af både sig selv og vandringens øvrige deltagere. Vi bliver ikke klogere på 

fotografiets ’studium’, da han ikke kan erindre, hvorfor han tog det. Dette viser, at det 

fotoeliciterede interview også har sin begrænsning, og at man ikke altid kan afkode de dybere 

meddelelseslag i et fotografi.    

 

7.3 Analyse af Wiktors fotoeliciteret interview 

Interviewet med Wiktor bar præg af, at det ikke tog afsæt i hans egne fotografier. Det var tydeligt, 

at han ikke havde det samme forhold til fotografierne, som Björn havde til sine fotografier, og 

selvom mine fotografier kunne bidrage til Wiktors erindring om turen, så skabte de ikke på samme 

måde detaljerede associationer, som tilfældet var i Björns fotoeliciterede interview. Jeg har valgt 

at gennemføre en analyse af to fotografier, som afkodes ved hjælp af Wiktors udtalelser.  
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7.3.1 Hold min hånd  

 

 

 

 

Fotografiets umiddelbare meddelelseslag er to mænd, som er omgivet af hvide marmorsten og 

holder hinanden i hånden. Den ene står foroverbøjet med åben mund, imens den anden peger lige 

ud. ’Punctum’ i fotografiet er, at de holder hinanden i hånden. I det fotoeliciterede interview 

udtaler Wiktor: ”I was scared because I didn’t drink for a few days and afterwards I was sure that I 

could drop.”114 

Udtalelsen bidrager til en forståelse af fotografiets kodede meddelelseslag, idet Wiktor fortæller, 

at han havde højdeskræk og var bange for at falde ned. Denne afkodning forudsætter en viden 

om, at fotografiet er taget i kuplen af Domkirken i Madrid, og denne viden er indforstået mellem 

intervieweren/fotografen og informanten. Dette understreger vigtigheden af, at informanten har 
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kendskab til den kontekst, der undersøges, hvis han ikke interviewes over sine egne fotografier. 

’Studium’ kan ved brug af denne form for fotoeliciteret interview ikke afklares af informanten, idet 

der er tale om forskerens fotografiske feltnoter. Disse fotografier har til hensigt at dokumentere 

turen og fastholde øjeblikke i erindringen.  

7.3.2 Velkommen hjem  

 

 

 

Fotografiet har et meddelelseslag uden kode, der forestiller et whiteboard med skriften 

’Velkommen hjem’ bagved et bord med to planter og en lysestage med tre tændte lys i. ’Punctum’ 

i fotografiet er lysestagen med de tændte lys. Om fotografiets ’studium’ kan det udledes, at det er 

det sidste fotografi i fotokataloget, der er taget for at illustrere afslutningen på rejsen og vise, 

hvordan Projekt UDENFOR havde pyntet op til hjemkomsten.  
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Fotografiets simple motiv giver ikke umiddelbart indtrykket af, at det rummer et meddelelseslag 

med kode, men da Wiktor bliver spurgt, hvad det betyder for ham, at have fotografierne samlet i 

et katalog, siger han: ”The best picture which one I see, I know which one…”115 Han bladrer 

herefter hurtigt fotokataloget igennem, som om han leder efter et specifikt fotografi, og stopper 

op ved den sidste side, hvor han peger på fotografiet af whiteboardet. På spørgsmålet: ”Why is 

this your favourite picture, it says ’Welcome home’? svarer han efter en tænkepause: ”..I still 

fight!”116   

Ud af et fotokatalog på 123 sider er det altså dette fotografi, taget på Projekt UDENFORs kontor i 

København, der har størst betydning for Wiktor. Fotografiet leder hans tanker hen på tilværelsen i 

København, og – måske – hans ’kamp’ mod alkoholen og deraf følgende sygdomsforløb.  

”I don’t know how to remove myself from Copenhagen, to work, they try to give me work, 

job, many persons, and I don’t do that. I know where to go, and they give me work, they try 

to take me to hotel, they tell me ‘Wiktor, take money, drink only water [griner] we will pay 

for hotel’ – hostel excuse me, not hotel – you know where, next to the discotheque place. But 

I know that I can work, I give always an address and telephone number for another person, 

maybe they will work, because I don’t wanna work now, not yet.”
117 

7.3.3 Afledte refleksioner 

Et andet fotografi, som Wiktor nævner har betydning for ham, er slet ikke med i fotokataloget. Det 

er et fotografi af ham som barn sammen med sine søskende i Polen, som hans søster på eget 

initiativ havde taget et billede af med sin mobiltelefon og sendt til Bos mobiltelefon under 

rejsen.118 Wiktor ringede til sin søster fra lufthavnen lige inden afrejsen fra København og fortalte 

hende, at han skulle til Spanien og gå på Caminoen. I løbet af rejsen fortalte han meget om sin 

familie og barndomsminder, måske fordi den tætte relation, vi havde som gruppe, mindede ham 

om et familieforhold. At Wiktor fremhæver dette fotografi illustrerer således, at det 

fotoeliciterede interview er i stand til at fremkalde associationer hos informanten, som ikke 

nødvendigvis kan udledes direkte af selve de fotografier, som interviewet tager afsæt i. 
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I interviewet bliver Wiktor spurgt, om det betød noget for ham, at han kunne fotografere på 

rejsen, om han kunne lide at have et kamera. Det understreges i den forbindelse, at han jo havde 

taget fotografier på rejsen, men at han mistede kameraet undervejs. Dette får ham til at reflektere 

over dét at miste ting: ”I didn’t tell you that I have a new one, an iPhone. I don’t drink with myself, I 

don’t carry with myself, because I know that I will lose or maybe I sell.”119   

I Domkirken i Madrid får Wiktor en rosenkrans. På side 31 øverst i fotokataloget er der et fotografi 

af rosenkransen i Wiktors hænder, og han bærer rosenkransen på sig igennem hele rejsen. I det 

fotoeliciterede interview bliver hans opmærksomhed henledt på fotografiet side 31, hvortil han 

siger: ”Yes, it’s in the Bentley.”120 En forståelse af dette udsagn forudsætter en viden om, at Wiktor 

nogle gange overnatter i en parkeringskælder i København i en efterladt bil af mærket Bentley. 

Han fortæller altså, at han stadig har rosenkransen ca. to måneder efter hjemkomsten, hvor 

interviewet er foretaget.  

Til slut i interviewet bliver Wiktor spurgt, hvad rejsen betød for ham. Han svarer: ”I non-stop pray 

even if I’m talking with you […] or Björn […] I have a wrong way. I know that, what can I say?! […] 

It’s God’s place, Santiago. But why, by the way, why so many people innocent die?”121 Religiøsitet 

kommer altså også til udtryk i Wiktors fotoeliciteret interview, ligesom i Björns. 

 

7.4 Perspektivering til deltagerobservationer og teori 

Analysen har indtil videre været taget afsæt i den fotobaserede del af metodetrianguleringen – 

fotografiet som pædagogisk redskab og fotoeliciterede interviews. Den tredje del af 

metodetrianguleringen – deltagerobservationer – supplerer med en anden vinkel, idet der her er 

tale om forskerens subjektive refleksioner baseret på observationer fra rejsen, altså fra den 

samme kontekst, som deltagerne har befundet sig i. Den følgende del af analysen tager således 

udgangspunkt i feltnoter optrykt i bilag 1. Jeg har valgt at inddele denne del af analysen i fire 

temaer, der er gennemgående i deltagerobservationerne, og som kan belyse nogle af udsagnene i 

de fotoeliciterede interviews. Endvidere drages paralleller til den teori, jeg har beskrevet i afsnit 5.  
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7.4.1 Utrygheden ved det ukendte 

Ifølge Revstedts teori om motivationsarbejde er alle mennesker inderst inde motiverede.122 De 

følgende deltagerobservationer om Björns og Wiktors reaktioner i forbindelse med afrejsen 

illustrerer Revstedts pointe om, at mennesker med en destruktiv adfærd, der opfattes som 

umotiverede af omverden, i motivationsarbejderens optik er motiverede, men deres motivation er 

i dvale. De følgende eksempler kan endvidere anvendes til at drage paralleller til teorierne om 

empowerment og relationsarbejde. 

Uddrag af feltnoter fra den 1. oktober 2013: 

Vi havde aftalt at mødes kl. 12.00 ved Projekt UDENFOR for at pakke rygsækkene sammen og 

efterfølgende følges ud til hotellet, Cab Inn i Ørestaden, hvor Björn og Wiktor skulle overnatte 

til onsdag. Björn var der allerede da jeg kom, Wiktor var ikke dukket op som aftalt. Bo fik en 

opringning fra min kollega fra Den Sorte Gryde, at Wiktor spiste frokost der, og at han derfor 

ville blive forsinket. Bo sagde, at han havde 10 minutter til at være på kontoret, som vi havde 

aftalt, ellers ville vi gå uden ham. Wiktor ankom kort efter; han var tydeligvis fuld og flov over 

at han kom for sent, så han lavede lidt grin med det.[…] Björn havde taget et par HusForbi 

aviser med, som han ville prøve at sælge, hvis han kom til at kede sig. Det var en mulighed for 

at komme udenfor, hvis værelset blev for trangt, som han sagde. 
123 

Wiktors adfærd op til afrejsen er et godt eksempel på en latent motivation, hvor de destruktive 

kræfter har overtaget de konstruktive kræfter. Ud af de 6 møder, der var aftalt op til afrejsen, som 

beskrevet under afsnittet om forberedelserne inden afrejse,124 deltog Wiktor i 2 møder. Dagen 

inden afrejsen skulle vi, som det fremgår ovenfor, mødes på Projekt UDENFOR og følges til et hotel 

i Ørestaden. Grunden til, at Björn og Wiktor fik en overnatning på et hotel dagen inden vi skulle af 

sted, var, at give dem mulighed for at overnatte indenfor, og at de kunne være sammen aftenen 

inden afrejse. Som det fremgår af uddraget ovenfor, mødte Wiktor imidlertid ikke op kl. 12, som 

aftalen ellers var, da han var taget til Den Sorte Gryde i stedet. I en sådan situation er det 

afgørende, hvordan motivationsarbejderen fortolker den modstand, han mødes med.  
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Som det fremgår, får Wiktor at vide, at han har 10 minutter til at møde op, hvilket han 

imødekommer. Dette viser, at motivationsarbejderen – i dette tilfælde Bo – fortolker adfærden 

som et indirekte kontaktforsøg, en ’kontaktrebus’, der rummer et forsvar mod utrygheden ved det 

ukendte – at skulle af sted på en længere rejse.  Samtidigt får han en ’frist’ til at møde op, hvilket 

er i overensstemmelse med ’empowerment’-teorien, hvorefter samarbejdet mellem den 

professionelle og brugeren tager udgangspunkt i brugerens ressourcer frem for de foreliggende 

begrænsninger, og hvor formålet er at få mennesket til at tage magt over sit eget liv.125 I denne 

situation er det således den professionelles opgave at tilpasse systemet – altså aftalen om at 

følges ud til hotellet – efter brugerens behov og ikke omvendt, men samtidigt at fastholde 

udgangspunktet om, at alle mennesker kan selv, og derved bede Wiktor om at komme til 

mødestedet, i stedet for f.eks. at afhente ham i Den Sorte Gryde.  

Uddrag af feltnoter fra afrejsedagen, den 2. oktober 2013: 

Vi havde aftalt, at jeg skulle mødes med Björn og Wiktor på hotellet kl. 9.00 for at spise 

morgenmad, og tilbringe tiden sammen til kl. 12.00 hvor vi skulle mødes med Bo i 

Lufthavnen. […]Da jeg spurgte ind til hvordan aften var gået, og om de havde sovet godt, 

fortalte de, at de havde røget tre af Björns joints, og det havde gjort Wiktor så tørstig, at han 

var gået i Netto og købt alkohol. Björn sagde, at Wiktor kun havde drukket halvdelen af en 

liter og bagefter var faldet i søvn. Wiktor havde gemt en dåse øl til senere, til hans fysiske 

abstinenser. Til hans ”shaking hands”, som han kalder det. Han drak halvdelen, mens jeg 

ventede på, at de var klar.  

Vi gik ned til cafeteriet og fik en kop the og kaffe, og sad og småsludrede. Efter en halv time 

rejste Björn sig og sagde at han havde brug for at komme lidt ud, og han ville gerne se, om 

han kunne sælge den sidste avis. I går var det åbenbart gået ret godt, og han havde fået 70 

kr. for en enkelt avis. Jeg aftalte med ham, at han skulle være tilbage kl. 11.00, så vi kunne 

følges ud til lufthavnen. Wiktor og jeg blev på hotelværelset. Björn kom ikke som aftalt, så da 

der var gået et kvarter, ringede jeg til ham, og han sagde, at han var på vej, han havde bare 

glemt tiden. Wiktor grinede og sagde, at han var sikker på, at han havde været ude og ryge 

sig skæv. Vi tjekkede ud og ventede på Björn. Da han kom, var han tydeligvis meget påvirket 

af hash, og det var umuligt for ham at skjule det. […]Da vi ventede ved gaten, drak Wiktor en 
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guldøl, han havde købt, og han fortalte, at det var første gang, at han havde prøvet at flyve 

ædru. Han grinede, da han sagde det. Han sagde også, at han var bange for at flyve, og at 

han synes, at det var mange timer, vi skulle flyve til Madrid. 126 

Den destruktive adfærd fortsætter således helt frem til afrejsen, og Björns og Wiktors nyfundne 

fællesskab bliver naturligt præget af deres misbrug. Deres valg om at drikke alkohol og ryge hash 

natten op til afrejsen kan tolkes som et forsvar mod det utrygge i hele situationen – at skulle på en 

ukendt rejse og at være tæt sammen med et menneske, man dårligt nok kender, på et 

hotelværelse, der kan opleves som trangt, hvis man er vant til at sove i det fri. Også her er det 

afgørende, hvordan motivationsarbejderen tolker ’kontaktrebusen’. Ved at se muligheder via 

brugerens forsvar styrkes motivationsarbejderens egen motivation yderligere, og engagementet i 

brugeren øges. Jeg valgte derfor, på trods af nattens begivenheder, at imødekomme deres 

forskellige behov – Wiktor ville gerne drikke te og småsnakke, og Björn havde brug for at komme 

udendørs.  

Björn dukker dog ikke op til det aftalte tidspunkt, men kommer tilbage meget påvirket af hash, 

efter jeg har ringet til ham. I stedet for udelukkende at forholde sig til adfærden, er det ifølge 

teorien om relationsarbejde afgørende i situationer som denne, at den professionelle fortsætter 

med at være udviklingsstøttende og undgår at blive korrigerende og bebrejdende, da dette kan 

genkalde tidligere negative erfaringer hos brugeren, f.eks. svigt og manglende anerkendelse i 

tidligere relationer.127 Jeg var på daværende tidspunkt i gang med at etablere en relation til Björn, 

i forlængelse af forberedelserne til afrejsen, og det ville have været hæmmende for udviklingen af 

denne relation, hvis jeg havde valgt udelukkende at forholde mig til hans destruktive adfærd.  

Det sidste, der sker, inden afrejse er, at Wiktor drikker en guldøl i gaten på vej ombord på flyet 

samtidigt med, at han fortæller, at det er første gang, at han skal flyve i ’ædru’ tilstand. Ifølge 

teorien om relationsarbejde er gode – også hierarkiske – relationer præget af ligeværdighed, 

hvilket betyder, at begge parters oplevelsesverden har lige gyldighed, også selvom den ene måske 

har større definitionsmagt.128 Den grundlæggende indstilling er således, at brugeren har den 

største viden om sig selv. Det betyder i denne situation, at Bo og jeg tilsidesætter vores opfattelse 
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af, hvad der er normen, når man er på vej ombord på et fly, og accepterer Wiktors 

abstinensbetingede behov samt hans oplevelse af at være ædru.  

7.4.2 At være en del af en gruppe og samtidigt være alene 

Et af formålene med rejsen var at etablere en gruppe, hvor fællesskabet ikke tog udgangspunkt i 

misbrug og hjemløshed, men hvor relationerne blev etableret på brugernes præmisser og ikke 

inden for de tidsmæssige rammer, der normalt gør sig gældende for socialt arbejde. Björn og 

Wiktor havde dog helt forskellige idéer om, hvad det betød at være en del af en gruppe. Wiktor 

tog det meget bogstaveligt, at vi rejste sammen som en gruppe, og forventede således, at vi skulle 

holde os tæt til hinanden. 

Uddrag af feltnoter fra den 4. oktober 2013: 

Wiktor havde givet udtryk for, at han var bange for at blive væk fra gruppen, da han ikke 

havde en mobiltelefon ligesom Björn. Han holdt sig derfor tæt ved os andre de første par 

dage, men ved togstationen i Madrid skulle han bruge toilettet, og for første gang gik han 

selv. Han spurgte Bo om vej og lavede grin med, at han måske ville fare vild.129   

Til forskel herfra foretrak Björn at være i sit eget selskab, og det krævede noget tilvænning for ham 

at være en del af en gruppe. Den første nat på vandringen overnattede vi på et vandrerhjem, hvor 

mænd og kvinder sov sammen på sovesale, og dørene blev låst kl. 22.30. Björns behov for at være 

alene kom især til udtryk ved hans valg af sovested. 

Feltnoter fra den 4. oktober 2013: 

Björn havde ikke lyst til at sove sammen med så mange mennesker og så tæt, og ville gerne 

have muligheden for at gå udenfor og ryge en smøg i løbet af natten. […] Björn valgte at sove 

udenfor under træerne. Wiktor virkede lidt klemt over at skulle sove et fremmed sted og var 

glad for, at vi sov tæt på hinanden, han sov i køjen over mig. Jeg hjalp ham med at pakke sine 

ting ud, og han gik med Bo ud og børstede tænder.130 

Uddrag af feltnoter fra den 6. oktober 2013: 
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Björn snakkede om, at han havde set et stort kors udenfor byen, han havde set det, da vi kom 

fra bjerget og ned mod byen. Der ville han sove.131 

Et af elementerne i empowermentprocessen132 er kompetence, hvor det afgørende er, at man 

oplever sig selv som værende kompetent samtidigt med, at man opleves sådan af omverdenen. 

Det var tydeligt på vandringens første dage, at Wiktor ikke stolede på sine egne kompetencer og 

derfor holdt sig tæt til Bo og jeg. Som dagene gik, udviklede Wiktor en tro på sig selv og begyndte 

at udvise større selvstændighed. 

Uddrag af feltnoter fra den 7. oktober 2013: 

På et tidspunkt gik jeg sammen med Bo og Wiktor, som havde gået sammen længe. Wiktor 

sagde, at han havde brug for at gå alene. Han sagde det med en selvtillid og begyndte at gå 

hurtigere. Vi sakkede med vilje lidt bagud, og så ham gå med rank ryg af sted. Efter ca. en 

halv time indhentede vi ham, hvor han stod i vejkanten og ventede på os. Björn sad i græsset 

og røg en cigaret. Wiktor var tydeligvis stolt over nu også at have gjort sig den erfaring at 

have gået alene. […] Björn sagde med sin lune stemme: ”Ja, det var vist et helt kvarter”. Vi 

grinede alle sammen.133 

Uddrag af feltnoter fra den 12. oktober 2013: 

På et tidspunkt bankede Wiktor på min dør, han var sulten og ville høre, om Bo ville gå med 

ham ud og spise. Jeg sagde, at Bo selv var gået, og Wiktor bad mig om at ringe til ham for at 

høre, om de kunne mødes. Jeg var ærlig og sagde, at Bo måske også havde brug for at være 

alene […] Jeg kunne se, at han tænkte over mit svar, og så sagde han, at det kunne han godt 

forstå. Jeg foreslog, at han selv kunne gå ud og få noget at spise, og at hvis det var fordi, han 

var nervøs for at blive væk, så kunne vi lave en aftale om, at hvis han ikke var tilbage inden 

halvanden time, så ville jeg mødes med ham ude foran kirken på byens torv. Jeg gav ham 20 

euro. Det var første gang på turen, at han havde kontanter. […] Han sagde, at han ville 

komme tilbage med en kvittering til vores regnskab, og så gik han. 134  
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Ovenstående uddrag illustrerer Wiktors udvikling fra først at gå en halv time – eller måske kun et 

kvarter – på en natursti, hvor den øvrige del af gruppen går henholdsvis foran og bagved ham, til 

på egen hånd at gå ud i byen og finde frokost. Wiktor havde svært ved at orientere sig og havde 

ikke den samme veludviklede stedsans som Björn. Det var derfor et stort skridt for ham at skulle 

finde rundt i en fremmed by alene, og derudover havde han svært ved at tage imod penge, da han 

frygtede, at det ville friste ham til at købe alkohol. 

Magtbegrebet er essentielt i empowerment-teorien, hvilket indebærer, at mennesket både skal 

afgive magt og tage magt. Ovenstående eksempler viser dels, at Wiktor tager magten ved selv at 

beslutte at ville gå alene, og dels at han får magt ved at modtage penge til at købe mad for. 

Sidstnævnte er et eksempel på, at jeg som professionel hjælper ham med at udvikle sin egen magt 

ved at vise, at jeg stoler på ham, også selvom han ikke stoler på sig selv.”… altså målet var den 

udvikling, der ville ske på turen, og selv den mindste udvikling vil være en positiv udvikling og fejre 

de små sejrer, som var det verdensmesterskabet.”135 

Björn havde som sagt brug for tid alene i løbet af dagen, og han gav udtryk for sit behov ved at 

fortælle os andre, når han gerne ville gå eller sove alene. Nærheden i forbindelse med måltider var 

vanskelig for ham at håndtere, men vi spiste alligevel aftensmad sammen som gruppe hver dag. En 

dag opstod der en episode, hvor den fysiske udfordring ved vandringen med en tung oppakning 

påvirkede mig mentalt, og her viste Björns en side af sig, der ikke var kommet til udtryk tidligere 

på rejsen. 

Uddrag af feltnoter fra den 6. oktober 2013: 

Björn indhentede mig på et tidspunkt, han kom op på siden af mig uden at sige noget. Jeg 

ville ikke have, at han skulle se, at jeg havde grædt, selvom jeg nu alligevel tror, at han så 

det. Vi gik ved siden af hinanden, og så sagde han: ”Skal vi ik’ følges ad?” Jeg smilede til ham, 

hans overskud gav mig en ro. Jeg fortalte ham, hvordan jeg havde det, at jeg var træt og 

fysisk udmattet og bare havde brug for, at vi snart kom til byen, hvor vi skulle overnatte. 

Björn sagde roligt, at for ham var det ikke så vigtigt, at vi kom til byen, og at han ikke havde 

noget imod at overnatte i bjergene. Han fortsatte med at sige, at med de gode soveposer, vi 
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havde, var det ikke noget problem, og at det var smukt at ligge i mørket og se op på 

stjernerne.136 

Dette illustrerer et rolleskifte. Det var mig – den professionelle – der havde brug for trøst, og 

Björn, der med sit overskud gav omsorg. Ifølge Lis Møller137 kan dét, at have delt en oplevelse i 

f.eks. en afgørende situation, medføre en følelse af forbundenhed imellem de involverede parter, 

der herved får betydning for hinanden. Dét, at Björn oplevede mig som et helt menneske med et 

bristepunkt, og at jeg oplevede ham udvise en omsorg og tage ansvar for en for mig uoverskuelig 

situation, gjorde, at vi begge oplevede forbundenheden ved at være en del af en gruppe.  

Det fremgår endvidere af teorien om relationsarbejde, at vi som individ kan være mere eller 

mindre kompetente afhængigt af, hvilken sammenhæng, vi befinder os i, og afhængigt af hvem vi 

er sammen med.138 I relationen mellem brugeren og den professionelle afhænger brugerens 

kompetencer således af den professionelles ageren i samspillet, og den professionelles viden om 

sin indvirkning på relationen kan bidrage positivt til brugerens udvikling. Indtil denne episode 

havde Björn ikke haft mulighed for i samme grad at træde i karakter og udvise omsorg, da vores 

relation hidtil havde været præget af en magtfordeling, hvor jeg var den bidragende, og han var 

den modtagende. Ved at vise mine svagheder, gav jeg ubevidst Björn mulighed for at tilegne sig 

magt, som beskrevet i empowerment-teorien. Ifølge denne teori er kompetencer – i dette tilfælde 

omsorg – færdigheder, som kan udvikles og læres hele livet, hvilket dette er et eksempel på hos 

Björn.139 Han har måske ikke kun lært noget om mig, men også lært noget om sig selv ved denne 

episode.”…det er utrolig dejligt at se, at mennesker, som ikke tror på sig selv, men som heller ikke 

bliver troet på af deres omgivelser, at der faktisk ikke skal særlig meget til, før det er helt naturligt 

for dem at vise omsorg og kærlighed til andre individer.”140 

7.4.3 Når ting forsvinder 

Lige inden afrejsen og under rejsen mistede Björn og Wiktor nogle af deres ting. Ting, som var 

vigtige, som f.eks. medicin, eller som havde en særlig betydning for dem. Jeg fik indtrykket af, at 
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de var vant til at miste deres ting af den ene eller anden grund, og jeg oplevede, at de flere gange 

bad Bo og mig om at opbevare ting for dem, som de var nervøse for at miste. Deri lå også en 

erkendelse af, at de var bevidste omkring, at de havde svært ved at holde styr på alle de små 

genstande, som de havde liggende i lommer og i rygsækkens mange rum. De brugte udtrykket at 

Bo og jeg skulle ’passe på’ deres ting, hvilket understregede, at tingene havde en personlig værdi 

for dem. 

Ifølge Sjørslev findes der et rum omkring det enkelte menneske, der er større end det, der udgør 

dets krop. Rummet indeholder mere, end hvad man har på, men også de ejendele, som er en del 

af det univers, man skaber omkring sig. Tingene bliver derved en del af ens identitet.141   

Uddrag af feltnoter fra den 1. oktober 2013: 

Senere samme aften ringede Bo til mig og sagde, at Björn havde ringet til ham, han var 

meget fortvivlet, fordi han havde mistet sin medicin. Vi havde givet ham muligheden for, at vi 

opbevarede det for ham, eller at han selv kunne have det og derved have styr, på hvornår 

han ville tage det og hvilken dosis. Han ville gerne selv have sin medicin og havde derfor fået 

rationen til hele rejsen. […] Han var påvirket af hash, da Bo ankom, og Wiktor sov i sin seng. 

De gennemgik hele værelset systematisk og rygsækkene, men fandt ikke Björns medicin.142   

Björn fik erstattet sin medicin til rejsen, og han valgte som tidligere selv at beholde medicinen. 

Björn havde den overbevisning, at han havde haft styr på sin medicin i 12 år, selvom alle læger og 

sygeplejersker ifølge hans egen forklaring havde forsøgt at fortælle ham, hvordan hans 

medicinering skulle foregå. Det var han så træt af.  

Uddrag af feltnoter fra den. 6. oktober 2013: 

Undervejs på vandringen mistede Björn sin ration af medicin for dagen, han havde gået langt 

bagved og på grund af mørket kunne han ikke se, hvor han havde tabt det, og havde været 

tilbage på stien for at lede efter det, men det var væk.143 
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Efter denne oplevelse erkendte Björn, at han ikke havde styr på sin medicin, og det blev et 

gennembrud i forhold til at bede omverden – Bo og mig – om hjælp, da han herefter bad os om at 

holde medicinen for ham. Han viste os en tillid i og med at han udstillede sin, i egen optik, 

svageste side. Ved at Björn selv holdt sin medicin, afgav Bo og jeg vores magtposition som 

eksperter, og gav derved Björn mulighed for at udvikle sin egen magt.144 Ifølge empowerment-

teorien tager brugerindflydelse afsæt i en erkendelse af, at brugeren har magt over sit eget liv, og 

samtidigt anerkendes som et handlekraftigt menneske. Endvidere er empowerment en proces, 

hvor der ikke arbejdes med forudbestemte succeskriterier. Björn oplevede således, at han fik en 

indsigt og anden viden om sig selv, ved at erfare efter flere nederlag, at han måtte handle 

anderledes. I empowerment-teori arbejdes der på forandring hos brugeren, hvor forudsætningen 

er, at brugeren anvender alternative løsninger til at håndtere problemer på en anderledes måde 

end tidligere.  

Både Björn og Wiktor mistede deres engangskameraer på rejsen. Björn mistede ét og fik et ekstra, 

men Wiktor mistede begge sine og endte derfor med ikke at have nogen fotografier fra rejsen. De 

reagerede forskelligt i forhold til den omstændighed at kameraet, og derved fotografierne, var 

gået tabt.  

Uddrag af feltnoter fra den 9. oktober 2013: 

Det gik op for Björn, at han havde mistet sit kamera, da han ville tage billeder af noget, han 

havde set. Jeg kunne se, at han var rigtig ked af det. Som han sagde: ”De billeder kan jeg jo 

ikke tage igen… bye bye billeder.” Han havde taget opgaven meget seriøst, og jeg havde 

indtrykket af, at han holdt af at fotografere. […] Senere på dagen gav jeg ham et nyt kamera, 

det var det sidste jeg havde. Det viste sig, at han havde fundet sit eget, som havde ligget i 

bukselommen. Han gav mig det nye kamera tilbage, han behøvede ikke at sige noget, jeg 

kunne se, hvor glad han var. Nu havde han sine fotografier.
145   

Som det fremgår af uddraget, havde Björn en følelsesmæssig tilknytning til sine fotografier, og han 

vidste, at det han havde skabt, ikke kunne genskabes. Det var en realitet, han måtte forholde sig 

til; at have mistet noget, han holdt af, og som jeg fornemmede, var kendetegnende for hans liv. 
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Sjørslev beskriver, hvilken betydning ting har for mennesker. Hun skriver: ”… vi bruger ting 

omkring os til at bygge små og større verdener op, og de verdener bliver en del af os, en 

udstrækning af os selv”.146 Ting af betydning er ladede med erindring, og det kan derfor være 

svært at skille sig af med eller miste dem. Björns tilknytning til kameraet var ikke forbundet til den 

materielle betydning af selve kameraet, men til dét, at kameraet kunne fremkalde fotografier, som 

kunne genskabe følelsesmæssige påvirkninger relateret til oplevelser, der havde fundet sted.147   

Björn og Wiktor fik et fotokatalog hver den første gang, gruppen var samlet, efter hjemkomsten. Et 

par dage inden havde Björn fortalt Bo, at han glædede sig til at se sine fotografier, og han havde 

flere gange spurgt til, hvornår de blev trykt i et katalog. Da Björn havde kigget kataloget igennem 

og set på hvert enkelt fotografi, spurgte han Bo, om ikke at han ville passe på det for ham, fordi 

han var bange for at miste det, hvis han tog det med på gaden. Bo og jeg understregede begge to, 

at det var hans eget, men dét, som fik Björn til at pakke fotokataloget ned i sin store rygsæk, var, 

da Bo sagde, at alle fotografierne var gemt på computeren, og at der derfor altid kunne laves et 

nyt, hvis der skete noget med det, han havde. Et par dage efter fortalte Björn Bo, at han var rigtig 

glad for, at han havde lyttet og taget fotokataloget med, for samme aften havde han ligget 

udenfor med sin sovepose og kigget på sine fotografier.  

Uddrag af feltnoter den 15. oktober 2013: 

Wiktor fortalte, at han havde mistet begge sine kameraer, og at han ikke kunne huske 

hvornår, men han ville gerne have Björns og mine fotografier. […] Han ville også gerne sende 

fotokataloget til sin søster, sammen med hans pilgrimspas og diplom, for hun ville passe på 

det, så der ikke skete noget med det. Han var bange for at miste det, hvis han havde det i sin 

rygsæk.148  

I modsætning til Björn havde Wiktor et anderledes forhold til materialitet, de ting han samlede på 

under rejsen var ’mindesmærker’, det vil sige ting, som vidnede om hans handling – at vandre på 

Caminoen. Det var bl.a. et pilgrimspas med stempler som dokumentation for de vandrede 

kilometer, kort og brochurer fra diverse hoteller og restauranter, vi havde besøgt, Camino-

souvenirs som f.eks. et strygemærke til hans rygsæk og en hat, og endeligt et pilgrimsbevis fra 
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Domkirken i Santiago. Som det fremgår af uddraget gjorde Wiktor sig en del tanker om, hvad han 

skulle gøre af de ting, som han havde samlet i forbindelse med rejsen. Han var godt klar over, at 

det ville være svært for ham at passe på dem, når han kom tilbage til København som hjemløs. 

Han snakkede derfor om at sende dem til sin søster, og vi aftalte at sende tingene, når vi vendte 

hjem til Danmark. 

Ifølge Sjørslev må ’en samling’ betragtes som en måde at ordne verden eller en del af den på, men 

hvor der altid eksisterer en form for orden eller systematik.149 Wiktor foretog til- og fravalg af ting 

til sin samling, og på den måde fandt der en organisering sted af de udvalgte ting.  

7.4.4 At sætte sig et mål og udleve en drøm 

Ifølge Revstedt indebærer motivationsarbejdets menneskesyn, at mennesket ønsker kontakt med 

sig selv og at være social med andre, samtidigt med at det tilstræber et mål med tilværelsen 

udover hverdagens problemer og bekymringer. Mennesket er et skabende væsen, som ønsker 

forandring, og derved stræber efter en mening med sit liv.150  

Følgende uddrag er fra en samtale, jeg havde med Wiktor. Han var meget interesseret i at vide, 

hvorfor netop han var blevet inviteret med på rejsen. Det var et tilbagevendende emne for ham, 

hvor uvirkeligt det var, at han befandt sig i Spanien og vandrede på Caminoen. Han snakkede 

dagligt om sit alvorlige sygdomsforløb, og at han havde været tæt på at dø på grund af sit 

alkoholmisbrug. 

Uddrag af feltnoter den 9. oktober 2013: 

Det var første gang, han spurgte mig så direkte. […] Jeg fortalte, at Bo og jeg ca. 14 dage 

inden afrejsen havde besluttet, at vi ville tage ham med uden forbehold for hans fysiske 

tilstand. Det overraskede ham tydeligvis, jeg kunne se på ham, at han blev stolt. Han sagde: ” 

A deal is a deal” og grinede. Han refererede til vores aftale om, at han ville stoppe med at 

drikke, mens vi var af sted. Vi smilede til hinanden. ”You know me, Justine”, og jeg svarede, ”I 

know you, Wiktor”. Der blev stille et øjeblik. ”Thanks a lot”, sagde han.151  
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Det positive menneskesyn indbefatter, at der ikke findes håbløse tilfælde, og derved håbløse 

situationer, men man anerkender, at alle mennesker har et potentiale, der kan udvikles.152 Wiktor 

oplevede således, at Bo og jeg bekræftede ham i, at der var håb for ham ved at invitere ham med 

på rejsen på trods af hans dårlige almene tilstand. Revstedt pointerer, at der kan være 

begrænsninger i brugens omgivelser, som kan vanskeliggøre motivationsarbejdet. I Wiktors 

tilfælde var det hans alkoholmisbrug, der kunne forhindre ham i dels at komme med på rejsen, 

dels at fuldføre vandringen og opnå sit mål om at besøge Domkirken i Santiago. Wiktor tog derved 

ansvar for sin livssituation, da han valgte at stoppe med at drikke, og tog imod tilbuddet om at 

komme med på rejsen.  

Björn og Wiktor fortalte, at denne vandretur var det første mål, som de havde fuldført i deres 

voksne liv. Det var tydeligt, at vandringen satte tanker og drømme i gang hos både Björn og 

Wiktor, og da de var nået dertil i processen, hvor de indså, at det var realistisk, at de ville nå deres 

mål – at ankomme til Santiago – opstod der et behov for og et mod på at sætte nye mål.  

Uddrag af feltnoter den 10. oktober 2013: 

På et tidspunkt da jeg gik sammen med Björn, fortalte han mig om en idé, han havde fået på 

turen. At han til maj måned ville vandre fra Hamburg til Rom. Han sagde, at han havde brug 

for at have et mål, når vi kom tilbage til København, så han fortsat kunne holde sig fra 

alkohol. Det ville også være en motivation for at søge et arbejde, han var jo godt klar over, at 

han var nødt til at spare nogle penge op, men udstyret havde han.
153 

Ved at Björn fik en indsigt i de muligheder, som vandringen repræsenterede – at han oplevede et 

alternativ til sin tilværelse i København, og samtidigt oplevede det at vandre og rejse som en reel 

mulighed – motiverede det ham til at sætte nye mål for fremtiden.154  

I løbet af de 14 dage, rejsen varede, udviklede vi som gruppe rutiner for en fælles hverdag, f.eks. 

gik vi altid sammen om morgenen til at begynde med, og vi spiste stort set alle måltider sammen. 

Måltiderne var små samlingspunkter i løbet af dagen, hvor der ellers var mulighed for at vandre 

alene i mange timer. Vi skiftedes til at vælge spise- og overnatningssteder, så de beslutninger blev 
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et fælles ansvar. Andersen m.fl. pointerer, at empowerment forudsætter brugerindflydelse, hvilket 

indebærer, at den professionelle i alle processer samarbejder med brugeren og ikke for 

brugeren.155 

Til at begynde med havde både Björn og Wiktor svært ved at beslutte sig, selv vedrørende de 

mindste ting som f.eks. hvad de skulle have at spise eller drikke. Valgmulighederne virkede 

uoverskuelige for dem, bl.a. fordi de ikke var vant til at skulle forholde sig til så mange 

valgmuligheder. Ifølge Andersen m.fl. stilles der anderledes krav til brugerne, så som deltagelse, 

arbejdsindsats og ansvarlighed, når de skal være en del af et fællesskab. Dette kan være en 

udfordring på grund af brugernes manglende selvtillid og selvværd samt redskaber til og viden om 

deltagelse i de demokratiske processer. At tage ansvar for sig selv kan opfattes som en ekstra 

byrde i begyndelsen, da det er nemmere at få andre – den professionelle – til at gøre tingene for 

sig.156 Det blev dog nemmere for Björn og Wiktor med tiden, og de oplevede en frihed i forhold til 

selv at kunne vælge.  

Uddrag af feltnoter den 14. oktober 2013: 

Vi spiste middag på en fin fiskerestaurant med hvide duge på bordene og to tjenere til at 

betjene os. Vi drak sodavand af vinglas, og bestilte hvad vi ønskede. Wiktor havde længe 

kigget på menukortet og spurgte, om han måtte få en ret med skaldyr, der var til 2 personer 

[…] Ingen af os havde lyst til at dele retten med ham, vi havde fundet andre retter på 

menukortet, vi gerne ville have. Man kunne mærke på ham, at han virkelig gerne ville have 

den ret, han snakkede om muslinger og blæksprutte. Vi delte et par forretter alle sammen, og 

det var til hans store overraskelse, da han så tjenerne komme hen til bordet med en kæmpe 

tallerken dekoreret med fisk og skaldyr. Han udbrød: ”Is that for me?!” Det var tydeligt, at 

han nød at spise det, han kræsede om at udvælge, hvad han skulle smage, dryppede 

citronsaft på hver enkelt musling, og spiste meget langsomt for at nyde det. Han bad mig om 

at fotografere ham med tallerken, han var så stolt. Han sagde, at han ville huske denne aften 

resten af sit liv.
157 
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Dette eksempel illustrerer de forandrede forudsætninger, der gjorde sig gældende på rejsen, og 

som medførte nogle muligheder, der ellers er meget begrænsede i et liv som hjemløs. 

Skaldyrsmiddagen blev et symbol på de valgmuligheder, som rejsen gav, og Wiktor fortalte, hvor 

mange gange han har drømt om at spise skaldyr. 

En del af empowermentprocessen er at huske ”historien”, hvilket betyder, at den professionelle 

hjælper brugeren med at huske, hvad det har krævet af brugeren at opnå sit mål, og hvilke 

ressourcer, det stillede krav om. Endvidere er mennesker tilbøjelige til at glemme eller negligere 

de svære udfordringer, når målet er opnået, og gør derved ikke brug af de erfaringer, de har gjort 

sig. Wiktors oplevelse af middagen med skaldyr vil således være en del af ”historien” om hans 

bedrift at fuldføre vandringen.   

”… de her fyre de skulle føle, at de var ligesom alle os andre, fordi det vidste vi jo godt, men 

det har de helt sikkert været i tvivl om en stor tid af deres liv. At de ikke har følt sig som alle 

os andre, at de har følt sig udenfor.”
158 

Inden afrejsen gav Björn udtryk for, at han ikke ville have det pilgrimspas, som vi alle fire havde 

fået tilsendt, inden vi tog af sted. Han sagde, at han ønskede at gå vandringen af personlige 

grunde, og at han ikke kunne se noget formål med at samle stempler i et pas eller at modtage et 

diplom på, at man havde gået en pilgrimsvandring. Det vidste han jo godt selv, at han havde. Da vi 

ankom til Santiago og var på pilgrimskontoret for at få det sidste stempel i vores pilgrimspas og 

samtidigt få et diplom, fortrød Björn sin beslutning. 

Uddrag fra feltnoter fra den 15. oktober 2013 

Björn spurgte, om han kunne få et diplom, selvom han ikke havde noget pilgrimspas, men det 

kunne desværre ikke lade sig gøre med de strenge regler for, hvornår man kan kalde sig for 

pilgrim. Der påkræves dokumentation. Det tog Björn meget pænt, han trak på skulderne af 

deres bureaukrati.159    

Eksemplet illustrerer dels, at Björn til at begynde med ikke havde lyst til at sætte for store 

forventninger op for sig selv, som måske ville ende i en skuffelse, hvis det ikke lykkedes ham at nå 
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sit mål. Pilgrimspasset blev derved et symbol på enten sejr eller nederlag. Dels illustrerer 

eksemplet, at han ikke tillagde diplomet værdi, før at han havde fuldført vandringen. Ifølge 

empowerment-teorien er det altid brugeren, der tager beslutninger vedrørende sig selv, da 

vedkommende skal leve med konsekvenserne af sine beslutninger. Dette kræver, at den 

professionelle evner at tænke alternativt i forhold til løsningsmuligheder, som er tilpasset den 

enkelte.160  

Det valg, Björn traf inden afrejsen, fik således konsekvenser, da vandringen var slut, og han ikke 

kunne få et diplom, selvom han havde fortrudt sin beslutning. Bo og jeg forsøgte at overtale 

Pilgrimskontoret til at lave et diplom til ham, men der var ikke noget at gøre. I og med at Björn 

oplevede, at Bo og jeg forsøgte at afhjælpe konsekvenserne af hans indledende valg, blev han 

bekræftet i, at vi anerkendte hans beslutninger, uanset hvad vi måske selv syntes var rigtigt. 
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8. Diskussion 

I problemformuleringen satte jeg mig for at undersøge, hvad de hjemløse tilskriver mening ved 

deltagelse i en pilgrimsvandring. Ud fra analysen af de fotoeliciterede interviews kan det udledes, 

at der både er sammenfald i, hvad Björn og Wiktor tilskriver værdi, og at der er individuelle 

forskelle. Björn fremhæver religiøsitet i form af kristendom, naturens og tidens cyklus, at finde en 

indre ro i sig selv og fastholde den, det store og det lille. Wiktor fremhæver religiøsitet, 

kristendom, hans indre kamp og selverkendelse.  

Det er kun Björns interview, der tager afsæt i hans egne fotografier, og det er samtidigt Björns 

interview, der giver det bedste indblik i, hvad han har tilskrevet mening ved at deltage i 

pilgrimsvandringen. Dette siger noget om virkningen af metoden med at foretage fotoeliciterede 

interviews, afhængigt af om interviewet tager udgangspunkt i informantens egne fotografier eller i 

interviewerens fotografier.  

Det fotoeliciterede interview kan også katalysere andre associationer end beskrivelsen af, hvad 

informanterne tilskriver mening ved turen. Dette er særligt tydeligt i Wiktors interview, hvor han 

fortæller om flere oplevelser, der ikke har direkte relation til rejsen. Metoden kan også bruges til 

at udfinde afledte refleksioner om den efterfølgende betydning af pilgrimsvandringen. For at 

belyse denne pointe kan et citat fra interviewet af Björn fremhæves.  

På spørgsmålet, om det har betydning for Björn at have fotografierne fra rejsen, svarer han:  

”Det har det og det kommer det måske også til i fremtiden, for det var jo lige præcis i et 

presset tidspunkt for mig personligt til at komme her for et stykke tid og bare gå og spise og 

sove og vandre og sove og spise og ikke tænke på noget andet. For da jeg tog af sted, 

stoppede jeg med at drikke alkohol totalt, så det har været en tung tid, lige inden vi tog af 

sted, og det var præcis i slutningen af tiden, hvor vi gik, som var rigtig nyttig psykisk, så 

begyndte abstinenserne på grund af psykisk ildebefindende. Så turen gjorde, at min krop fik 

hvilet ud et stykke tid. […] Da vi kom tilbage, var den værste tid overstået.”
161  

Den anden del af problemformuleringen lægger op til en afklaring af, hvilke muligheder og 

begrænsninger i forhold til relationsarbejdet med de hjemløse, der set fra socialarbejderens 
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perspektiv er forbundet med en sådan rejse. Dette aspekt kan afdækkes ved hjælp af 

deltagerobservationerne, der også indgår i min metodetriangulering. To af de væsentligste 

faktorer, der kan fremhæves i forhold til relationsarbejdet, er tid og tilgængelighed. Det tager tid 

at opbygge en relation, og det kræver, at man har oplevet hinanden i forskellige situationer,162 

altså tilgængelighed. Netop tid og tilgængelighed er betingelser, der særligt gør sig gældende på 

sådan en rejse, hvor vi lever sammen – spiser, sover, vandrer, nedbrydes og opbygges. 

I det daglige sociale arbejde er det kendetegnende, at arbejdet med at etablere en relation er 

betinget af kortere tidsrum med samvær, som kan strække sig over en længere periode. I 

modsætning hertil var relationsarbejdet på rejsen kendetegnet af et længere tidsrum med samvær 

over en kortere periode. Denne form for samvær er præget af en uafbrudthed, som umuliggør 

opretholdelsen af en facade. Dette var medvirkende til at få Björn og Wiktor til at åbne sig op og 

stole på os som professionelle, fordi de oplevede, at vi accepterede dem på trods af deres 

abstinenser, angstanfald og reaktioner i pressede situationer, som f.eks. at være fysisk tæt på 

fremmede mennesker eller at skulle være social i en gruppe.  

”…hvis man lever som hjemløs alene i København igennem årevis, så er hele ens 

eksistensgrundlag bygget op på, at man kun stoler på én selv, og man bliver nødt til hele 

tiden at passe på […] Det behøves man ikke på den her tur, der kan man ligesom bruge sin 

energi på noget andet.”
163 

Dette citat fra Bo understreger udgangspunktet for Björns og Wiktors livsbetingelser, hvilket 

indebærer, at relationsarbejdet i særlig grad skal være præget af spændvidde og tålmodighed.  

Kan en kortvarig ændring af miljø og relationer så bidrage til en forandring i den hjemløses 

selvopfattelse, og kan de positive oplevelser, der er forbundet med en pilgrimsrejse, få betydning 

efterfølgende? Det er tydeligt at se, at Björn og Wiktor gennemgik en ’empowering’ udvikling i 

løbet af rejsen – Wiktor udviklede mere selvstændighed, Björn udviklede sine sociale 

kompetencer, og de tog begge mere ansvar for deres egne valg og for gruppen ved f.eks. at 

beslutte, hvor vi skulle overnatte. Oplevelsen af at få et afbræk fra hjemløsheden og muligheden 

                                                      
162 Lihme (2008):119 
163 Bilag 2.3:136 



85 
 

for at vende sit fokus mod noget mere forenklet kan endvidere medføre en indre ro, som kan 

bruges efterfølgende, hvilket understreges af følgende citat fra Björn: 

”… så når jeg kan mærke, at det er ved at gå over grænsen, så forsøger jeg at bearbejde det 

så hurtigt som muligt, og forsøger at holde mig i halv meditation hele tiden for at finde 

freden, og det hjælper mig med at holde mig stoffri og alt muligt, og gør det lettere at se, at 

det ikke er så svært. Der er små ting og store ting, og det har ingen betydning. Man må finde 

sig selv og få fred i sig selv. Så har det ikke nogen betydning, hvor man befinder sig, måske. 

Så det har turen hjulpet mig til, helt sikkert.”
164 
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9. Konklusion 

Det kan ud fra ovenstående indledningsvis konkluderes, at metoden med fotografering og 

fotoeliciterede interviews kan anvendes til at udfinde, hvad to hjemløse tilskriver mening ved at 

deltage i en pilgrimsvandring. Det kan endvidere konkluderes, at den form af metoden, hvor 

informanten interviewes over sine egne fotografier, giver de bedste betingelser for at opnå et 

indblik i den tilskrevne mening. Dette skyldes den følelsesmæssige påvirkning, som informantens 

egne fotos har på ham, og de erindringer, som påvirkningen udløser. Metoden kan endvidere 

bibringe et øget indblik i mere personlige refleksioner hos informanten katalyseret af de 

associationer, fotografierne medfører. 

I forhold til pilgrimsrejsens betydning for relationsarbejdet kan det konkluderes, at disse 

betingelser muliggør en hurtigere opbygning af relationen, etablerer en tættere relation 

undervejs, og skaber et fundament for den videre udvikling af relationen. Udover betydningen af 

de optimale betingelser for tid og tilgængelighed, kan der ikke ses bort fra det vigtige aspekt, at de 

hjemløse er løsrevet fra deres sædvanlige misbrugsprægede miljø, der gør det stort set umuligt at 

etablere en lignende relation, hvilket forberedelserne inden afrejsen er et bevis på. 

”…det har gjort mig stærkere i troen på, at den her tese jeg har med, at det er lige meget 

hvor mange dyre sko og soveposer og måltider mad, vi køber for dem, dét de har brug for, 

det er nogen mennesker, der stoler på dem og gerne vil hjælpe dem […] Fordi det er dét, de 

aldrig har haft.”
165 

Det kan ikke med sikkerhed konkluderes, hvorvidt en kortvarig ændring af miljø og relationer kan 

bidrage til en ændring i den hjemløses selvopfattelse, men de giver begge udtryk for, at det er det 

første mål, de har opnået i deres voksne liv. Denne succesoplevelse må således formodes at have 

haft en vis positiv indvirkning på deres selvværd, hvilket underbygges af den udvikling, de begge 

gennemgår i løbet af rejsen. 

For så vidt angår spørgsmålet, om de positive oplevelser, der er forbundet med en pilgrimsrejse, 

kan få efterfølgende betydning, er det svært at udlede noget konkret på baggrund af den 

begrænsede empiri, og det korte tidsrum, observationerne strækker sig over. Når Björn det første 
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halve år efter hjemkomsten fortsætter sin positive udvikling uden alkoholmisbrug, fortsætter med 

at sælge ’Hus Forbi’ aviser og senest har deltaget i et fotoprojekt, der blev udstillet på Bremen 

Teater, er det så udtryk for betydningen af rejsen, eller er der tale om en uafhængig livsudvikling? 

Og når Wiktor samtidigt vender hjem til det vante misbrugsmiljø og genoptager den livsstil, han 

havde i tiden op til afrejsen. Kan dette så tolkes som en manglende betydning af rejsen, eller skal 

det i stedet ses som udtryk for hans manglende forudsætninger for at fastholde den positive 

udvikling, som pilgrimsvandringen satte i gang? 

”… ideen var jo også, at det kunne, forhåbentlig være med til at sætte nogle tanker i gang til, 

at man måske kunne leve på en anden måde. Det kunne også være, at det bare gjorde, at 

man fik nogle lykkefornemmelser, så når man kom hjem, og når livet det var hårdt, så kunne 

man i hvert fald huske, at man havde gjort det her.”
166 
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10. Perspektivering 

På baggrund af den indsigt, specialet har givet, er der flere perspektiver, der giver anledning til 

eftertanke. 

Björns fotoudstilling vidner dels om, at han har fastholdt fotografering som en interesse, og dels at 

hans omverden – hjemløsemiljøet – forbinder ham med denne kompetence.  På denne måde får 

Björn mulighed for at positionere sig anderledes end før pilgrimsvandringen, og hans identitet 

bliver tilført en ny kreativ side, som måske ellers var forblevet skjult. Dette giver anledning til 

refleksioner om karakteren af det sociale arbejde. At yde støtte til en hjemløs kan således være 

andet og mere end varm mad og en sovepose, det kan også handle om udviklingsstøttende 

initiativer, så kreative kompetencer stimuleres, og der skabes et frirum, hvor den hjemløse kan 

udvikle sig. 

I en artikel i Kristeligt Dagblad om vandreturen på Caminoen har faglig leder i Projekt UDENFOR, 

Bibi Agger, anført:  

”Når vi kaster os ud i dette projekt, er det også, fordi Projekt UDENFOR arbejder ud fra et 

idégrundlag om at eksperimentere i det sociale arbejde. Det er således en del af 

organisationen virke at afprøve nye aktiviteter og løsninger, fordi der er behov for nye måder 

at arbejde på og med udsatte borgere.”
167   

Som beskrevet ovenfor i diskussionen og konklusionen medførte vandringen særligt gunstige vilkår 

for relationsarbejdet, hvilket vidner om, at det kan kræve en alternativ tilgang at nå ind til nogle af 

de allermest udsatte hjemløse. At gå nye veje i det sociale arbejde kan dog tage afsæt i mindre 

tiltag end at gå en pilgrimsvandring i Spanien.  

Dette speciale har sat refleksioner i gang i forhold til, hvordan fotografering kan bruges i 

relationsarbejdet med hjemløse, og ikke nødvendigvis kun i form af fotoprojekter. Det er ikke 

altafgørende, om det er den hjemløse eller den professionelle, der har taget fotografiet, eller om 

der er tale om et fremmed fotografi. Det vigtigste er, at fotografiet skaber associationer, der kan 

tilføre samtalen indhold. Fotografiets følelsesmæssige påvirkningskraft kan således nedbryde 

                                                      
167 Johannesen og Agger (2013) 
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nogle barrierer, og skabe en fælles referenceramme, som kan styrke samværet mellem den 

professionelle og den hjemløse.  
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11. English abstract 

 

Title of the thesis: Going new pathways in social work. 

The thesis seeks to examine the values of two homeless men ascribe to walking a pilgrimage. The 

journey was the Camino route to Santiago de Compestella in Spain. 

The problem formulation is as follows: 

By the use of method triangulation composed of photographs taken by two homeless men, 

photoelicitation and my observations, it is hoped to gain an insight into what the men experience 

through participating in the journey. Simultaneously the focus is on what potential or limitations 

there are for the client / social worker relationship, during such a unique experience. 

I have chosen to carry out the analysis by using the elements of the triangulation method. The first 

part of the analysis takes a point of departure in the “reading” of one of the participant’s 

photographs, which are then compared with his statements in the photoelicitated interview. I 

have used Roland Barthe’s theoretical notions concerning photography and focus on the different 

levels of communication, with or without an inherent code. At the same time using Barthe’s 

concepts of “stadium” and “punctum”, which refer to the photographer’s intentions with the 

photograph and the apparent effect they have on the viewer.  

The point of departure in the second part of the analysis is concerned with the interview of the 

other participant. The photographs which were the focal point of the interview were taken by me 

as the interviewee lost both his disposable cameras during the journey. A perspective of my 

observations as a participant on the journey is made by focusing on four undergoing themes which 

are parallel to the chosen theory. 

The thesis concludes that the method of using photography and photoelicitated interviews can be 

used to deduce what two homeless men ascribe as meaningful by participating in the pilgrimage. 

At the same time it can be concluded that the best conditions for obtaining an insight into the 

ascribed sense of meaning is by using the interviewee’s own photographs. This is due both to the 
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emotional effect of the photographs, as well as the memories which are attached to them. The 

method can also give an added insight into the more private reflections of the interviewee which 

are precipitated by the associations to the photographs. 

It can be seen that the effect of the pilgrimage on the relationship work results in a closer 

relationship. This is established within a shorter space of time than usual, and produces a 

foundation from which the relationship can flourish. It is important to note that the homeless men 

are in an environment which is vastly removed from their usual addict environment. Here it is 

virtually impossible for them to establish a similar environmental context. Their addict behaviour 

during the final preparations prior to leaving was a good illustration of this. It is however, difficult 

to conclude that a short change in their environment and their relationships towards social 

workers will lead to a change in their perception of themselves. They do nevertheless, state that it 

is the first goal they have achieved as adults and one must assume that it had a positive effect on 

their self-esteem, as this was supported by the development they underwent during the course of 

the journey. Finally, it is difficult to conclude that the positive experiences from the pilgrimage will 

have an after-effect due to empirical limitations and the short period under which the 

observations were carried out. However, one could be optimistic of its potential as a powerful / 

positive life experience. 
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Bilag 1: Feltnoter 

Tirsdag d. 1. oktober 2013 

Vi havde aftalt at mødes kl. 12.00 ved Projekt UDENFOR for at pakke rygsækkene sammen og 

efterfølgende følges ud til hotellet, Cab Inn i Ørestaden, hvor Björn og Wiktor skulle overnatte til 

onsdag. Björn var der allerede da jeg kom, Wiktor var ikke dukket op som aftalt. Bo fik en 

opringning fra min kollega fra Den Sorte Gryde, at Wiktor spiste frokost der og at han derfor ville 

blive forsinket. Bo sagde, at han havde 10 minutter til at være på kontoret som vi havde aftalt 

ellers ville vi gå uden ham. Wiktor ankom kort efter; han var tydeligvis fuld og flov over at han kom 

for sent, så han lavede lidt grin med det. Vi drak en kop kaffe sammen og fik en ostemad. Björn og 

Wiktor skiftede deres tøj ud med det nye, som de skulle bruge på rejsen. Deres eget kunne blive 

tilbage på kontoret til når vi kom tilbage. Et par af Bos kollegaer, som også kender Björn og Wiktor, 

kiggede forbi for at ønske os alle en god rejse. Vi forlod kontoret i højt humør mod Nørreport, på 

vejen gik vi forbi outdoorbutikken, for at hilse på butikschefen, som havde hjulpet os med 

udstyret. Vi ville vise ham at vi var parate til rejsen med al det flotte udstyr. Vi tog metroen ud til 

station, Ørestaden, og indlogerede Björn og Wiktor på hotellet. De skulle dele et værelse efter 

eget ønske. Vi lod dem pakke ud og falde til, imens gik Bo og jeg ud for at købe frokost, drikkelse 

og noget de kunne spise om aften. Björn havde taget et par HusForbi aviser med som han ville 

prøve at sælge, hvis han kom til at kede sig. Det var en mulighed for at komme udenfor hvis 

værelset blev for trængt, som han sagde. Det ville også være godt at tjene nogle penge, tilføjede 

han og smilede. Han havde tænkt sig at stå ved Netto tæt ved eller måske indgangen til Fields. Vi 

spiste frokost sammen på hotelværelset, og gennemgik planen for morgendagens program.  

Senere samme aften ringede Bo til mig og sagde, at Björn havde ringet til ham, han var meget 

fortvivlet fordi han havde mistet sin medicin. Vi havde givet ham muligheden for at vi opbevarede 

det for ham, eller at han selv kunne have det, og derved have styr på hvornår han ville tage det og 

hvilken dosis. Han ville gerne selv have sin medicin og havde derfor fået rationen til hele rejsen. 

Björn var meget i tvivl om det var Wiktor som havde taget det, måske for at sælge det, som han 

sagde. Bo tog derfor ud til hotellet for at finde ud af hvad der var sket med medicinen, og for at 

berolige Björn. Han var påvirket af hash da Bo ankom, og Wiktor sov i sin seng. De gennemgik hele 

værelset systematisk og rygsækkene, men fandt ikke Björns medicin. Bo og Björn kørte en tur i 
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bilen og snakkede om hvad der kunne være sket med medicinen, og Björn endte med at være tryg 

nok til at tage tilbage til hotellet for at sove.  

Onsdag d. 2. oktober 2013 

Vi havde aftalt at jeg skulle mødes med Björn og Wiktor på hotellet kl. 9.00 for at spise 

morgenmad, og tilbringe tiden sammen til kl. 12.00 hvor vi skulle mødes med Bo i Lufthavnen. Bo 

havde få timer til at skaffe en ny ration medicin til Björn. Da jeg bankede på døren til deres 

værelse, stod de begge klar i overtøj og med rygsækkene næsten pakket færdige. De børstede 

tænder. De fortalte med det samme at de havde været nede ved morgenmadsbufféen to gange, 

fordi de var vågnet tidligt og var sultne. Da jeg spurgte ind til hvordan aften var gået og om de 

havde sovet godt, fortalte de at de havde røget tre af Björns joints, og det havde gjort Wiktor så 

tørstig at han var gået i Netto og købt alkohol. Björn sagde, at Wiktor kun havde drukket halvdelen 

af en liter og bagefter var faldet i søvn. Wiktor havde gemt en dåse øl til senere, til hans fysiske 

abstinenser. Til hans, ”shaking hands” som han kalder det. Han drak halvdelen mens jeg ventede 

på at de var klar.  

Vi gik ned til Cafeteriet og fik en kop the og kaffe, og sad og småsludrede. Efter en halv time rejste 

Björn sig, og sagde at han havde brug for at komme lidt ud og han ville gerne se om han kunne 

sælge den sidste avis. I går var det åbenbart gået ret godt, og han havde fået 70 kr. for en enkelt 

avis. Jeg aftalte med ham at han skulle være tilbage kl. 11.00, så vi kunne følges ud til Lufthavnen. 

Wiktor og jeg blev på hotelværelset. Björn kom ikke som aftalt, så da der var gået et kvarter 

ringede jeg til ham og han sagde at han var på vej, han havde bare glemt tiden. Wiktor grinede og 

sagde, at han var sikker på at han havde været ude og ryge sig skæv. Vi tjekkede ud og ventede på 

Björn, da han kom, var han tydeligvis meget påvirket af hash og det var umuligt for ham at skjule 

det. Vi gik stille og roligt til metrostationen, og tog ud til lufthavnen hvor vi ventede på Bo. På et 

tidspunkt henvendte lufthavnspolitiet sig til mig fordi de ønskede at se vores boardingpas. Jeg 

sagde at det havde min kollega som vi ventede på, men at vi skulle flyve til Madrid om et par 

timer.   

Da Bo kom spurgte Wiktor om han måtte låne hans mobil til at ringe til sin søster i Tyskland og 

fortælle om rejsen, han virkede stolt da han sagde, ”I’m going to Santiago de Compostella” og 

smilede. Vi kom igennem sikkerhedskontrollen og spiste efterfølgende en stor frokost. Vi havde 



96 
 

beregnet at have 3 timer i lufthavnen så der var god tid. Da vi ventede ved gaten, drak Wiktor en 

guldøl han havde købt, og han fortalte at det var første gang at han havde prøvet at flyve ædru. 

Han grinede da han sagde det. Han sagde også at han var bange for at flyve, og at han synes at det 

var mange timer vi skulle flyve til Madrid. Vi sad samlet på flyet, og Björn sov det meste af 

flyveturen, Wiktor snakkede med os andre eller lavede sudoko.  

Bos rygsæk ankom ikke til Lufthavnen i Madrid. Vi havde fået anbefalet af lægen, som udskrev 

medicinen, at det var en god idé at have det samlet og pakket med et medicinpas, så der ikke ville 

opstå problemer med manglende dokumentation men at det var tydeligt at det var ordineret 

medicin. Efter en times ventetid besluttede Bo og jeg, at jeg skulle tage en taxa sammen med 

Björn og Wiktor til hotellet, og Bo blev i Lufthavnen for at finde ud af hvad der var sket med hans 

rygsæk. Wiktor var tydeligvis ret utryg ved at gruppen skulle deles op, han spurgte mig flere gange 

om jeg viste hvordan vi kom til hotellet. I taxaen sad de på bagsædet og jeg satte mig på forsædet. 

Jeg havde adressen til hotellet i Madrid, men jeg taler hverken spansk eller kender byen, det 

fortalte jeg ikke Björn og Wiktor. Vi blev ikke sat af ved hotellet men ved en stor plads, jeg forstod 

det som om at han ikke kunne køre helt derhen på grund af en fodboldkamp. Så vi måtte altså selv 

finde vores hotel. Det var blevet mørkt og situationen påvirkede Wiktor, han skældte ud over at 

chaufføren havde snydt os og ikke kørt os til hotellet som aftalt. Björn sagde at regningen var for 

dyr i forhold til hvad Bo havde sagt at vi skulle betale, og at jeg var blevet snydt for ca. 15 euro. Jeg 

forsøgte at skabe en god stemning ved at sige, ”Nu skal vi bare finde vores hotel og så kan vi 

slappe af, og finder vi ud af det hele”. Det accepterede Björn, han henvendte sig til 

forbipasserende og spurgte om vej, og en af dem han spurgte viste os vejen. Bo ankom kort tid 

efter os, men uden sin rygsæk. Björn var tydeligt nervøs og sagde at han ikke kunne gå turen uden 

sin medicin. Vi forsikrede ham om at hvis rygsækken ikke dukkede op, så ville vi forsøge at skaffe 

ham medicinen i Madrid. Vi gik ud og spiste en sen aftensmad. Björn og Wiktor delte et 

dobbeltværelse, det ville de gerne. 
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Torsdag d. 3. oktober 2013   

Björn og Wiktor havde begge spist morgenmad da vi mødtes som aftalt, de var vågnet tidligt. Vi 

spiste morgenmad sammen, for deres vedkommende for anden gang. Björn fortalte os at han 

havde haft svært ved at sove denne første nat på grund af alle tankerne omkring hans medicin, så 

han var gået ud i løbet af natten for at se om han kunne skaffe noget hash. Det lykkedes ham at 

finde frem til en som solgte hash men han havde ingen euro, så han vendte tilbage til hotellet og 

sov.  

Da Bos rygsæk endnu ikke var dukket op, var det ikke muligt at rejse fra Madrid til byen, 

Pomferrada som planlagt, så vi var nødt til at blive endnu en overnatning i byen. Vi brugte derfor 

dagen på at gå rundt i storbyen hvor vi besøgte domkirken. Vi blev indlogeret på et nyt hotel lige i 

nærheden. Om eftermiddagen tog Bo og Björn ud til lufthavnen for at hente hans rygsæk, som var 

kommet med et fly fra København. Ventetiden var rigtig svær for Björn og han ville derfor gerne 

med ud til lufthavnen, så han kunne få sin medicin så hurtigt som muligt. Jeg valgte at blive på 

hotelværelset sammen med Wiktor, hvor vi havde købt en masse slik som vi hyggede os med foran 

fjernsynet. Vi tilbragte et par timer sammen, og han var meget åben og fortalte om sit liv. Det var 

især hans misbrug med alkohol og stoffer, som var omdrejningspunktet for hans historier om hans 

barndom og ungdom. Han fortalte mig om hans første minde om alkohol, hvor han som 9 årig drak 

sig fuld i vin. Det var mest ham som fortalte, og den ene historie førte til den næste. Jeg benyttede 

muligheden til at stille ham et spørgsmål, som jeg længe havde tænkte over. Jeg fornemmede en 

tillid og stillede ham spørgsmålet, hvad han godt kunne tænke sig af sit liv, hvis han nu kunne 

vælge lige hvad han ville. Jeg tilføjede at det f.eks. kunne være et arbejde. Han svarede, at han 

ikke troede på forandring og at han ikke troede at han kunne forandre sig. Efterfølgende var der 

en lille pause, så sagde han at han troede at han vil komme til at dø af alkohol. Jeg svarede at vi 

alle sammen skal dø; nogle mennesker af alderdom, nogle af sygdom og nogle fordi de har levet et 

liv som alkoholikere. Vi smilte til hinanden.  

Fredag d. 4. oktober 2013    

Vi forlod Madrid og havde en lang dag foran os med transport. Vi tog toget til Leon og videre til 

byen, Ponferrada. Wiktor havde givet udtryk for at han var bange for at blive væk fra gruppen, da 

han ikke havde en mobiltelefon ligesom Björn. Han holdt sig derfor tæt ved os andre de første par 
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dage, men ved togstationen i Madrid skulle han bruge toilettet og for første gang gik han selv. Han 

spurgte Bo om vej, og lavede grin af at han måske ville fare vild.  

På toget mødte vi et par spanske mænd, som også skulle starte deres Camino vandring i 

Ponferrada, og vi fulgtes med dem for at finde et sted at sove. Vi endte ved et vandrehjem for 

pilgrimme drevet af frivillige, som også selv gik Caminoen, hvor de donerede 14 dage af deres 

vandring ved at arbejde frivilligt. Det var et gratis tilbud hvor mænd og kvinder sov sammen på 

sovesale, og dørene blev lukket kl. 22.30. Björn havde ikke lyst til at sove sammen med så mange 

mennesker og så tæt, og ville gerne have muligheden for at gå udenfor og ryge en smøg i løbet af 

natten. Bo snakkede derfor med personalet om muligheden for om Björn kunne sove i 

fællesrummet ud til haven. Det måtte han ikke og det blev begrundet med regler fra 

brandmyndighederne, men han kunne sove udenfor på græsplænen, og komme indenfor om 

morgen og få et bad og benytte toilettet. Björn valgte at sove udenfor ved træerne. Wiktor virkede 

lidt klemt over at skulle sove et fremmet sted, og var glad for at vi sov tæt på hinanden, han sov i 

køjen over mig. Jeg hjalp ham med at pakke sine ting ud, og han gik med Bo ud og børstede 

tænder.  

Lørdag d. 5. oktober 2013    

Jeg vågnede som den første af os kl. 5.45, og efter at jeg havde tjekket at Björn stadig sov udenfor, 

vækkede jeg de to andre. Vi var klar til at gå kl. 7.00, og det var stadig mørkt og koldt. Björn 

sakkede hurtigt bagud, han gik og røg sin morgensmøg. Efter et par timer stoppede vi ved en lille 

cafe og spiste morgenmad, humøret var højt fordi det viste sig at vores gå tempo var hurtigere 

end vi havde beregnet hjemmefra. I løbet af dagens vandring var der flere stejle bakker vi skulle op 

ad, og det udfordrede for både Wiktors og min fysik. Han havde besluttet ikke at drikke alkohol 

eller ryge cigaretter på turen, han sagde han kun ryger når han er fuld. Så når han blev forpustet af 

at gå op af bakkerne, sagde han, ” See how much my body is fighting.” Han gav udtryk for at han 

var urolig for om hans krop kunne klare det fysisk. Bo forsikrede ham om at det kunne den godt og 

at det allerede ville gå bedre om et par dage. I løbet af dagen blev det Björn som kom til at gå 

forrest, så fra at have været bagtrop blev han fortrop. Dagens vandring endte som planlagt i byen, 

Camponaraya, en vandring på 25 kilometer. Björn mente godt at vi kunne gå 5 kilometer til, men vi 

besluttede os for at overnatte i byen. Ved frokosten gav jeg Björn og Wiktor deres 
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engangskameraer, og jeg fortalte dem at jeg havde en idé om at lave et fotokatalog når vi kom 

hjem. Jeg spurgte dem om de havde lyst til at fotografere og særligt det som betød noget for dem 

på rejsen. De virkede glade for selv at kunne fotografere og fik et kamera hver.  

Vi indlogerede os på et lille men pænt hotel, og Björn og Wiktor fik et dobbeltværelse. Om aften 

gik vi sammen rundt i byen, og Wiktor og jeg besøgte den lokale kirke hvor der var Gudstjeneste. 

Ved aftensmaden hvor vi sad og snakkede, spurgte Bo Wiktor om han havde nogle planer for når vi 

kom hjem til København. Han svarede at han måske ville besøge sin søster i Tyskland til jul. Siden 

vi forlod København havde han snakket rigtig meget om sin familie og hans barndomsminder. 

Inden vi gik i seng fortalte Björn mig at hans kamera var gået i stykker, der var noget der var 

knækket af og nu virkede det ikke. Jeg gav ham et nyt. 

Søndag d. 6. oktober 2013 

Björn havde været syg om natten og havde derfor ikke fået meget søvn. Vi forlod hotellet om 

morgen i mørket, og lige ude for byen begyndte opstigningen i form af stejle bakker, som i løbet af 

morgen og formiddagen blev til bjerge. Til at starte med gik vi samlet med en fælles lommelygte, 

så vi kunne se stigen vi skulle følge i det ujævne terræn. Eftersom vi kom højere op kunne vi se 

byen nede under os med lysene i mørket, og skyerne som lå som vat omkring bjerget. Det var et 

smukt syn.  

Undervejs på vandringen mistede Björn sin ration af medicin for dagen, han havde gået langt 

bagved og på grund af mørket kunne han ikke se hvor han havde tabt det og havde været tilbage 

på stien for at lede efter det, men det var væk. 

Til at starte med havde Wiktor og jeg begge været præget af opstigningen, vi kunne mærke vores 

hjerte pumpe hurtigere og at kroppen reagerede på højderne. Derfor føltes det også som en lille 

sejrer da vi holdt pause på toppen af det første bjerg, imens solen stod op bag os og vi mærkede 

dens varme stråler. Det gav os energi til at komme videre, men vi var godt klar over at dagens 

vandring ville blive udfordrende.  

Vi havde kun fået en lille morgenmad på hotellet, som bestod af et stykke hvidt brød, et stykke 

sandkage og kaffe. Det var ikke muligt at købe noget før frokosttid hvor vi gjorde stop ved en cafe, 

vi trængte til at få spist og drukket for at få fornyet energi. Björn var tydeligvis meget træt, han 
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sagde at han kun havde sovet få timer om natten. Jeg forslog ham at ligge sig i solen for at hvile en 

halv time. Det gjorde han; stillede sine vandrestøvler pænt ved siden af og lagde sig til at sove. Der 

gik ikke lang tid før Bo og Wiktor også lagde sig.  

I løbet af dagen skiftede vi imellem at gå samlet, to og to eller hver for sig, det afhang af hvad vi 

hver især havde lyst til. Der var en god stemning og en dedikation om at nå i mål for dagen som 

planlagt.  

For mig personligt var det en fysisk hård præstation at skulle vandre med den 11 kilo tunge rygsæk 

med op- og nedstigninger, og i løbet af eftermiddagen nåede jeg min grænse. Det var svært for os 

at vurdere hvor langt der var endnu, og vi kunne kun se grønne bjerge så langt øjet rakte. Hver 

gang vi rundede en bjergside, fortsatte stigen som en snoet slange i det fjerne. På et tidspunkt blev 

det for meget for mig, jeg kunne ikke overskue ikke at kunne se byen som vi gik efter. Tanker 

fyldte mit hoved som; hvor langt er der endnu? Hvor lang tid har vi før solen går ned? Og kan det 

blive en realitet at vi overnatter under åben himmel? Jeg havde brug for at forholde mig til en 

tidsdimension for at være i stand til at drive mig selv frem. På det tidspunkt blev vreden min 

drivkraft og med tåre i øjnene overhælede jeg de andre, som jeg ellers havde gået bag, og 

fortsatte fremad alene.  

Björn indhentede mig på et tidspunkt, han kom op på siden af mig uden at sige noget. Jeg ville ikke 

have at han skulle se at jeg havde grædt, selvom jeg nu alligevel tror at han så det. Vi gik ved siden 

af hinanden, så sagde han, ”Skal vi ik’ følges ad?” Jeg smilede til ham, hans overskud gav mig en ro. 

Jeg fortalte ham hvordan jeg havde det, at jeg var træt og fysisk udmattet og bare havde brug for 

at vi snart kom til byen hvor vi skulle overnatte. Björn sagde roligt, at for ham var det ikke så 

vigtigt at vi kom til byen, og at han ikke havde noget imod at overnatte i bjergene. Han fortsatte 

med at sige, at med de gode soveposer vi havde, var det ikke noget problem, at det var smukt at 

ligge i mørket og se op på stjernerne.  

De to andre indhentede os og vi fulgtes sammen indtil byen. Da vi ankom, var det tydeligt at se at 

der var mange pilgrimme som også havde valgt at overnatte her, flere steder så vi skilte som viste 

at der ikke var flere ledige senge eller værelser. Vi forsøgte flere steder men uden held, og det var 

begyndt at blive mørkt. Vi valgte at dele os op, så Bo gik ud for at skaffe os et sted at sove og vi 
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andre sad med rygsækkene. Vi var udmattede. Björn snakkede om at han havde set et stort kors 

udenfor byen, han havde set det da vi kom fra bjerget og ned mod byen. Der ville han sove.  

Mandag d. 7. oktober 2013 

Vi mødtes med Björn ved vores hotel, og Bo delte morgenmad ud i form af chokoladeovertrukket 

kage. Det handlede om at få noget hurtigt energi og komme af sted. Vi forlod byen i mørket, men 

denne gang i selskab af flere små grupper af pilgrimme, som også havde valgt at starte dagens 

vandring tidligt.  

Jeg var stadig påvirket af gårsdagens udfordringer, ikke så meget fysisk men mere mentalt. Det var 

grænseoverskridende for mig at skulle presse mig selv så hårdt fysisk, ikke at kunne give op for så 

var konsekvensen at overnatte udendørs uden mad og kun meget lidt vand. Jeg følte at jeg havde 

brug for at bearbejde de mange indtryk ved kun at være i mit eget selskab, så jeg valgte at gå 

skiftevis bagved og foran de andre. Björn gik også alene.  

I løbet af dagen skiftedes vi til at vente på hinanden ved små stop undervejs, for lige at høre om alt 

var okay. På et tidspunkt gik jeg sammen med Bo og Wiktor, som havde gået sammen længe, 

Wiktor sagde at han havde brug for at gå alene. Han sagde det med en selvtillid og begyndte at gå 

hurtigere, vi sakkede med vilje lidt bagud og så ham gå med rank ryg af sted. Efter ca. en halv time 

indhentede vi ham, hvor han stod i vejkanten og ventede på os. Björn sad i græsset og røg en 

cigaret. Wiktor var tydeligvis stolt over at nu også at have gjort sig den erfaring at have gået alene. 

Vi lavede lidt fis med ham, og Björn sagde med sin lune stemme, ”Ja det var vist i et helt kvarter.” 

Vi grinede alle sammen. 

Ved frokosten havde jeg fået nok af at være sammen med de andre, jeg var irriteret og havde brug 

for bare at være mig selv. Jeg besluttede derfor at forlade gruppen og gå de sidste 9 kilometer 

alene. På min vandring mødte jeg ikke andre mennesker, jeg var alene i naturen men jeg havde et 

mål om at nå byen Samos. Der ville jeg møde de andre. Vandringen gav mig et overskud, jeg kunne 

fordybe mig i mine tanker og jeg blev bevidst omkring at jeg var nødt til at ændre nogle ting. Jeg 

måtte blive mere tydelig i forhold til at sætte grænser, og sige fra når jeg kunne mærke at jeg ikke 

havde mig selv med. Det føltes som en lettelse, da jeg så refugiet hvor vi skulle overnatte, og nu så 

jeg frem til at se de andre igen.  
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De andre kom efterfølgende, og vi indlogerede os ved det gamle kloster. Sovesalen var et stort 

rum med tykke mure med kalkstensmalerier, og der var ingen vinduer så det virkede 

klaustrofobisk. Køjesengene stod tæt i lige rækker, og der var ikke meget plads. Alle senge var 

optaget. Imens vi sad og pakkede ud, besluttede Björn at han hellere ville sove udenfor, og at han 

ville gå ud og finde sin soveplads inden vi skulle spise aftensmad. Bo lavede en aftale med den 

vagthavende frivillige, om at Björn kunne kom ind om morgen og benytte bad og toilet.  

Ved aftensmåltidet snakkede vi om og lavede sjov med at jeg var gået; at det kun var når jeg var 

vred at jeg kunne gå så stærkt. Det var en forløsende måde i fællesskab at takle at jeg også havde 

haft det svært. Vi havde som gruppe, og særligt i løbet af turen, udviklet en fælles humor som 

fungerede som en slags ventil for svære emner.  

Tirsdag d. 8. oktober 2013 

Om morgen, ved det fælles baderum mødte jeg Björn siddende på gulvet hvor han pakkede sin 

rygsæk. Han sagde at han havde sovet godt udenfor, og var kommet ind for at gøre sig klar til at 

tage af sted. Kort tid efter opstod der en episode med en frivillig, som skældte Björn ud for ikke at 

måtte være der. Jeg blandede mig og forsøgte på bedste vis at forklare manden at Björn var en del 

af en gruppe, og at vi både havde betalt for ham og lavet en aftale med hans kollega om at han 

gerne måtte bruge bad og toilet. Manden var ophidset og hørte ikke efter men smed Björn ud, 

som overfuset og ydmyget forlod refugiet i vrede. Lyset var blevet tændt i sovesalen, og manden 

fortsatte på sit franske med at bede mig om at gå. Bo blandede sig og imens han snakkede med 

manden, gik jeg udenfor for at finde Björn men han var ikke til at finde. Bo og Wiktor kom ud lige 

bagefter, vi var alle sammen chokeret over episoden og snakkede om hvordan Björn måtte havde 

det. Bo ringede og snakkede med ham, han fortalte at han var såret og vred og at han ville gå 

alene indtil senere på dagen.  

Vi mødtes med Björn ved udkanten af byen, Sarria. Dagens vandring havde været kort i forhold til 

de tidligere, ca. 12 kilometer. Både Björn og Wiktor gav flere gange udtryk for at de var utilfredse 

med at vi ikke skulle gå længere, de virkede restløse og havde svært ved at acceptere at Bo og jeg 

valgte at vi skulle overnatte i byen. Det var vores vurdering at det var urealistisk hvis vi skulle have 

gået yderligere 30 kilometer til den næste by. Vi var alle sammen påvirket af de sidste dages 

fysiske anstrengelser, ingen af os havde fået vabler men vores ben og fødder var meget ømme. For 
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første gang siden vi forlod Danmark, gav Wiktor udtryk for at han havde lyst til at drikke alkohol. 

Han sagde at han kunne mærke en vrede indeni. På et tidspunkt gik han ind i en butik for at se om 

de havde alkoholfri øl men uden held, som han sagde, ”I want to cheat my body.” 

Vi indlogerede os på et lille hotel med kun fire værelser, hvoraf vi lejede de tre. Efter morgens 

oplevelse havde vi brug for at overnatte et roligt sted, hvor der var mulighed for at Björn kunne 

komme og gå som han havde lyst. Her ville det ikke genere hvis han gik sent om aften, hvis han 

havde brug for at gå en tur. Vi kunne lave vores egen kaffe og der var et lille cafebord med stole 

ude foran hvor man kunne ryge cigaretter. For første gang på turen sov vi alle fire en middagslur. 

Wiktor ringede til sin søster, og i løbet af dagen snakkede han en del om hvad der skulle ske når vi 

kom hjem til København. Han spurgte Bo om han ville hjælpe ham med at oprette en bankkonto, 

for han ville gerne begynde at spare penge op nu når han ikke skulle bruge dem på alkohol og 

cigaretter. Han talte om sine overvejelser, om at opsparingen måske skulle bruges på at rejse hjem 

og besøge sin familie.  

Onsdag d. 9. oktober 2013 

Dagen bar præg af at vi havde præsteret den hurtigste tid på turen, 23,4 kilometer på lidt under 

seks timer. Vi var der i processen hvor vi hver især havde fundet et tempo at gå i som fungerede 

godt, og vores kroppe restituerede også hurtigere. Vi var halvvejs på vandringen og de meste 

krævende etaper lå bag os; nu var vi bevidste om hvad vi var i stand til at præstere og det kunne vi 

hele tiden sammenligne og holde op imod nye oplevelser. Erfaringerne gav os et overskud.  

Det var anden gang at Wiktor gik alene i en halv times tid, han gik længere fremme men hvor vi 

stadig kunne se ham. Björn gik mest helt for sig selv. Jeg fik indtrykket af at de begge var begyndt 

at gøre sig tanker om hvad der skulle ske når vi kom tilbage til København. Björn fortalte mig at 

han følte sig inspireret af Wiktor til at stoppe med at ryge. Han var imponeret over hvordan Wiktor 

bare kunne stoppe fra dag til dag. Wiktor havde ikke røget siden vi forlod Danmark, han fortalte at 

han faktisk slet ikke kan lide at ryge eller drikke alkohol og tage stoffer. Så han viste egentlig ikke 

hvorfor han gjorde det. Det snakkede vi en del om.   

På et tidspunkt i løbet af dagen hvor jeg gik alene sammen med Wiktor, spurgte han mig nysgerrigt 

og med et glimt i øjet hvorfor vi havde valgt lige at tage ham med på turen. Dagligt snakkede han 
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om hvor uvirkeligt det var for ham at han var i Spanien og gik Caminoen, og han spurgte ofte, ”Do 

you remember me last year at the hospital?”. Vi talte derfor meget om hans sygdomsforløb og 

hvor alvorlig syg han havde været, at han havde været meget tæt på at dø af alkohol. Det var et 

emne han vendte tilbage til.  

Det var første gang han spurgte mig så direkte. Jeg valgte at fortælle ham sandheden, at vi ved 

forberedelserne havde haft vores tvivl om han var parat til at holde en pause med alkoholen og 

om han overhovedet var i stand fysisk til at kunne gå de mange kilometer. Jeg fortalte at Bo og jeg 

ca. fjorten dage inden afrejsen havde besluttet at vi ville tage ham med uden forbehold for hans 

fysiske tilstand. Det overraskede han tydeligvis, jeg kunne se på ham at han blev stolt. Han sagde, ” 

A deal is a deal” og grinede. Han refererede til vores aftale om at han ville stoppe med at drikke 

mens vi var af sted. Vi smilede til hinanden, ”You know me Justine”, og jeg svarede, ”I know you 

Wiktor.” Der blev stille et øjeblik, ”Thanks a lot”, sagde han.  

Det gik op for Björn at han havde mistet sit kamera, da han ville tage billeder af noget han havde 

set, jeg kunne se at han var rigtig ked af det. Som han sagde, ”De billeder kan jeg jo ikke tage 

igen…Bye bye billeder.” Han havde taget opgaven meget seriøst, og jeg havde indtrykket af at han 

holdt af at fotografere. Der var flere gange i løbet af turen hvor jeg havde set ham gå helt tæt på 

en genstand for at fotografere den. Jeg var fascineret af hans vinkel, at han tog fotografier i det 

perspektiv. Senere på dagen gav jeg ham et nyt kamera, det var det sidste jeg havde. Det viste sig 

at han havde fundet sit eget, som havde ligget i bukselommen. Han gav mig det nye kameraet 

tilbage, han behøvede ikke at sige noget jeg kunne se hvor glad han var. Nu havde han sine 

fotografier. 

Torsdag d. 10. oktober 2013 

Vi var nu tættere på Santiago og det oplevede vi på antallet af pilgrimme på vejene. I løbet af 

formiddagen kom Wiktor og jeg i kontakt med en ældre mand på 81 år, som kom fra Alaska. Han 

havde gået og lyttet til vores samtale. Han var nysgerrig på hvilket land vi kom fra, han havde 

svært ved at gætte vores forskellige accenter. Vi endte med at følges med ham et stykke af vejen. 

Wiktor og manden faldt hurtigt i snak, og Wiktor imponerede ham med historiske fakta om Alaska 

fra bøger han havde læst. Det var rart at opleve at han fik positiv opmærksomhed. 
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På et tidspunkt da jeg gik sammen med Björn, fortalte han mig om en ide han havde fået på turen. 

At han til maj måned ville vandre fra Hamburg til Rom. Han sagde at han havde brug for at have et 

mål når vi kom tilbage til København, så han fortsat kunne holde sig fra alkohol. Det ville også 

være en motivation for at søge et arbejde, han var jo godt klar over at han var nødt til at spare 

nogle penge op men udstyret havde han. Vi havde begge oplevet følelsen af frihed ved at vandre, 

og i mit stille sind var det nemt at drømme med på hans idé. 

Det var Wiktor som fandt hotellet hvor vi skulle overnatte. Vi skiftedes til at vælge et sted at spise 

frokost eller aftensmad, og hvor vi skulle overnatte. Bo og jeg valgte at snakke med Björn og 

Wiktor om hvad de ville i forhold til de sidste dage, om vi skulle gå 30 kilometer dagen efter, 

hvilket betød to en halv dag i Santiago, eller om vi fortsat skulle gå mindre for derved at ende med 

at have halvanden dag i byen. De var begge to enige om at de fortrak at vandre så lang tid som 

muligt, også selvom det betød kortere dage på vejene. For lang tid i storbyen virkede 

uoverskueligt for dem begge. Vi besluttede at strække kilometerne og planlagde at have 

halvanden dag i Santiago. 

Fredag d. 11. oktober 2013 

Vi forlod hotellet kl. 9.00, det var rart til en afveksling at gå efter at solen var stået op. Der var lyst 

og vi følte os veludhvilet. Vi kunne tage det stille og roligt efter at vi havde besluttet at vi ville ende 

med halvanden dag i Santiago, hvilket betød at dagens vandring var på 12 kilometer. Vi spiste en 

sen morgenmad ved en cafe midt i skoven, vi sad udenfor i solen og Bo og Wiktor spillede skak. 

Björn sad og kælede med en kattekilling, som var hoppet op på hans skød. Vi nød ikke at skulle 

skynde os videre. 

Da vi ankom til byen, Melide, blev både Björn og Wiktor urolige da de fandt ud af at alle hotellerne 

havde en bar. De var irriterede og udtrykte at de var meget utilfredse med at bo på et hotel med 

en bar i stueetagen, men de endte med at acceptere det da de kunne se at der ikke var andre 

muligheder. Vi fik værelser på øverste etage for at være så langt væk fra larmen som muligt.  

Björn havde lagt mærke til at der lå en kirke i nærheden af hvor vi boede, og havde spurgt Bo om 

han troede at jeg ville have lyst til at gå med ham. Jeg spurgte derfor Björn og Wiktor om de havde 

lyst til at besøge kirken. Vi sad der i tre kvarter i stilhed, på hver vores kirkebænk. Vi var de eneste 
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mennesker der var der. Jeg fornemmede at de havde ro til eftertanke, ved bare at sidde helt stille. 

Inden vi forlod kirken tændte vi et lyst for os hver.  

Ved aftensmaden talte vi om hvad Björn og Wiktor godt kunne tænke sig i forhold til hvad der 

skulle ske når vi ankom til København. Om de f.eks. helst ville sige farvel i lufthavnen, om vi skulle 

følges til Nørreport og sige farvel der, eller om vi skulle bruge et par timer sammen. Vi aftalte at vi 

ville snakke sammen om det igen senere, nu havde de et par dage til at tænke over det. Både 

Björn og Wiktor gav udtryk for at de fortsat ønskede en relation til Bo og jeg når vi kom hjem, at de 

gerne vil have hjælp til diverse planer. 

Lørdag d. 12. oktober 2013 

På dagens vandring havde jeg en længere snak med Wiktor, hvor han fortalte mig at han var 

nervøs for at besøge sin familie i Polen. På turen havde han flere gange snakket om at han ville 

besøge dem til jul, så han havde noget at se frem til og en grund til at holde sig ædru. Han fortalte 

om sidste år hvor han besøgte dem, der var han ædru i syv måneder og det var rekordtid for ham, 

og han boede hos dem i en måned og fjorten dage. Han sagde at han keder sig i Polen, at der ikke 

er noget at lave, at dagene er de samme og at familien kun snakker om hvad de skal have at spise 

næste gang. Det grinede vi af. Han gider ikke at arbejde; det er fysisk meget hårdt arbejde, 

fortæller han. Han udtrykte at han var bange for at begynde at drikke igen hvis han tog til Polen. Vi 

snakkede om at han kunne tage sine vandrestøvler med, og gå lange ture i naturen når han kunne 

mærke uroen i kroppen.  

Björn havde givet udtryk for at han trængte til at have en nat for sig selv. Så Björn og Wiktor fik to 

single-værelser, Björns værelse havde en lille altan hvor han kunne gå ud og ryge. Det var Bo og 

Wiktor som havde fundet hotellet, imens Björn og jeg hvilede os i skyggen af et træ. Vi havde brug 

for en lille middagslur. Det var Wiktors tur til at bestemme hvor vi skulle overnatte, og han var 

stolt da han skulle følge mig derhen. Han gjorde meget ud af at fortælle at der var rent og pænt, at 

der var et lille karbad til mig, altan til Björn og TV på værelset til ham selv.  

Om eftermiddagen havde vi aftalt at vi hver især kunne lave hvad vi havde lyst til i et par timer. Jeg 

blev på mit værelse og vaskede mit tøj til næste dag, og Bo var gået ud for at få en kop kaffe. Björn 

tog sig en middagslur på sit værelse. På et tidspunkt bankede Wiktor på min dør, han var sulten og 
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ville høre om Bo ville gå med ham ud at spise. Jeg sagde at Bo selv var gået, og Wiktor bad mig om 

at ringe til ham for at høre om de kunne mødes. Jeg var ærlig og sagde at, måske havde Bo også 

brug for at være alene og at det var første gang på turen, at han havde haft en time for sig selv. 

Jeg kunne se at han tænkte over mit svar og så sagde han at, det kunne han godt forstå. Jeg 

foreslog ham at han selv kunne gå ud og få noget at spise, og at hvis det var fordi han var nervøs 

for at blive væk så kunne vi lave en aftale om at hvis han ikke var tilbage inden 1 ½ time så ville jeg 

mødes med ham ude foran kirken på byens torv. Jeg gav ham 20 euro. Det var første gang på 

turen at han havde kontanter. Tidligere på turen havde han fundet 10 euro på gaden, men dem 

havde han givet til Bo for som han sagde, han var bange for hvad der ville ske hvis han havde 

penge på sig. Det var et stort skridt for ham at skulle finde rundt i en by alene, han havde ikke lige 

så nemt som Björn ved at orientere sig og finde rundt. Han sagde at der er mange fristelser og 

grinede. Jeg svarede ham at jeg kendte ham godt nok til at vide, at hvis han ville drikke alkohol så 

var det ikke noget problem for ham at skaffe det, også uden penge. Han sagde at han ville komme 

tilbage med en kvittering til vores regnskab, og så gik han.  

Søndag d. 13. oktober 2013 

Aften forinden havde Björn snakket med Bo og forslået om det var en mulighed at vi tre gik en 

time tidligere, så kunne han følge efter os til byen, Arca. Det ville give ham den tryghed at vide at 

vi ville nå til byen nogenlunde samtidig, så han ikke skulle risikere at skulle sidde og vente på os 

som han havde oplevet et par dage. Han sagde at, det stressede ham at vente dels fordi han ikke 

selv havde sin medicin eller penge. Efter han havde mistet medicinen et par gange var han 

kommet til den erkendelse at han ikke havde styr på det, og han bad Bo om at holde det for ham. 

Han havde takket nej til at få lidt penge som han kunne have på sig. Bo og jeg blev enige om at det 

ville være for presset for os andre hvis vi skulle endnu tidligere op og af sted. Wiktor havde også 

bedt om at få lov til at sove til kl. 7.00. Vi aftalte derfor at vi tre gik kl. 8.00 fra hotellet, og at vi ville 

sende en sms til Björn hver gang vi holdte en pause på ruten, så han viste hvor vi var og hvor langt 

der var mellem os. Inden vi forlod hotellet kom Björn ind på værelset og sagde at, han ville blive på 

sit værelse en times tid længere og måske lige besøge kirken en ekstra gang inden han vil begynde 

at gå. Måske at han ville indhente os undervejs eller mødes med os i den planlagte by. Han sagde 
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at han havde brug for at bibevare roen i sig selv og vi bakkede ham op i hans beslutning, og sagde, 

at det forstod vi godt.  

Da vi ringede til ham ved vores stop ved morgenmaden, fortalte han at han sad i kirken i den 

gamle del af byen. 

Vi gjorde stop undervejs ved en souvenir bod og Wiktor købte lidt småting med Camino-mærket 

på, et strygemærke til hans rygsæk og en bøllehat. Han er glad for symboler, og holder af at samle 

på de her ”mindesmærker” som stemplerne i Camino-passet og de mange brochurer, som han har 

samlet fra alle de steder vi har besøgt; kirker, hoteller, restauranter og kort. Det er fysiske minder 

han kan gemme.  

Han har været meget ærlig omkring at det er svært for ham at huske ting, at alkoholen har været 

med til at sløre mange år af hans liv. Han fortalte mig, at han kunne mærke en forskel på sin krop 

under turen, at han mærkede en fysisk forskel. Gentagende gange har han spurgt mig om han ikke 

måtte se billeder af sig selv, som jeg har gemt på min mobiltelefon. Det er billeder fra flere år som 

repræsenterer forskellige perioder af hans liv, hvor han havde det rigtig godt eller var alvorlig syg. 

Han fortalte mig, at det var for at sammenligne med hvordan han ser ud nu på turen, så han vil 

gerne have at jeg fotograferer ham.  

Mandag d. 14. oktober 2013  

Vi forlod refugiet kl. 7.00 om morgen i mørke. Wiktor var tydeligvis meget spændt over at vi i dag 

skulle ankomme i Santiago. For ham har det været målet med hele turen, at besøge domkirken og 

få sit diplom. Det har han talt rigtig meget om.  

Vi fulgtes sammen hele dagen til byen, og det var med blandede følelser at vi ankom. Vi var alle 

sammen glade over at have nået målet men der var også en vis sorgmodighed over os, det betød 

at turen snart var slut.  

Byen var fuld af trafik, mange mennesker på gaden og larm. Det påvirkede Björns humør og han 

virkede stresset af situationen. Så vi fandt hurtigt en restaurant hvor vi kunne spise frokost, 

stemningen var lidt anspændt så vi gik direkte hen til hotellet som vi havde bestilt på forhånd. Vi 

fik vores egne værelser, og der var taget højde for at Björn kunne ryge på sit værelse og Wiktor fik 
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kabel TV med engelske kanaler. Det var en overraskelse til Björn og Wiktor at Bo havde bestilt det. 

Vi aftalte at mødes fem timer senere og gå ud og spise en lækker middag, som en god afslutning 

på vores lange vandring. Det styrtregnede så det endte med at alle sov en middagslur på hotellet.  

Vi spiste middag på en fin fiskerestaurant med hvide duge på bordene og to tjenere til at betjene 

os. Vi drak sodavand af vinglas og bestilte hvad vi ønskede. Wiktor havde længe kigget på 

menukortet og spurgte, om han måtte få en ret med skaldyr, den var til to personer men han ville 

gerne springe forretten over og kun spise skaldyr. Bo sagde at, han måtte dele den med en af os 

andre for den var nok alt for stor til en person alene. Ingen af os havde lyst til at dele retten med 

ham, vi havde fundet andre retter på menukortet vi gerne ville have. Man kunne mærke på ham at 

han virkelig gerne ville have den ret, han snakkede om muslinger og blæksprutte. Vi delte et par 

forretter alle sammen, og det var til hans store overraskelse da han så tjenerne komme hen til 

bordet med en kæmpe tallerken dekoreret med fisk og skaldyr. Han udbrød, ”Is that for me!” Det 

var tydeligt at han nød at spise det, han kræsede om at udvælge hvad han skulle smage, dryppede 

citronsaft på hver enkel musling og spiste meget langsomt for at nyde det. Han bad mig om at 

fotografere ham med tallerken, han var så stolt. Han sagde at han ville huske denne aften resten 

af sit liv. Vi hyggede os i et par timer, snakkede og grinede af de mange oplevelser vi havde delt og 

skålede for at vi var ankommet til Santiago.  

Tirsdag d. 15. oktober 2013   

Bo, Wiktor og jeg mødtes til morgenmad på hotellet. Björn havde spist tidligere og var gået en tur, 

han ville gerne besøge katedralen som noget af det første. Da han kom tilbage til hotellet var han 

vred fordi det kostede penge at besøge katedralen, så han var gået igen og han ville ikke med os 

andre derhen. Det endte alligevel med at vi gik sammen derhen, og det viste sig at det var en 

misforståelse, at det var indgang til museet man skulle betale. Vi gik kort rundt i katedralen før vi 

tog på pilgrimskontoret for at få det sidste stempel i vores pilgrimspas og vores diplom. Björn 

spurgte om han kunne få et diplom selvom han ikke havde noget pilgrimspas, men det kunne 

desværre ikke lade sig gøre med de strenge regler for hvornår man kan kalde sig for pilgrim. Der 

påkræves dokumentation. Det tog Björn meget pænt, han trak på skulderne af deres bureaukrati. 

Klokken 12.00 deltog vi i pilgrimsmessen, vi var nødt til at sidde hver for sig fordi der ikke var 
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pladser. Björn valgte at gå udenfor og vente på os andre. Han sagde, at det mindede ham for 

meget om et show.  

Vi mødtes ude foran da messen var færdig og gik ud og spiste frokost. Björn sagde at, det skulle 

blive godt at komme hjem til København igen, til et normalt liv, og til at have kontrol over sit eget 

liv, han smilede mens han sendte ”øjne” til Bo. Det var hans humoristiske måde at sige det på. 

Wiktor svarede, ”Let’s stay!” 

Ved aftensmaden snakkede vi om alle de fotografier jeg havde taget på turen, og jeg lovede Björn 

og Wiktor at jeg ville fremkalde deres fotografier og lave et fotoalbum til dem, både med deres og 

mine fotografier. Som et minde om turen. Wiktor fortalte at han havde mistet begge sine 

kameraer og at han ikke kunne huske hvornår, men han ville gerne have Björns og mine 

fotografier. Han sagde, at han kun ville vise sit fotokatalog til sin bedsteven og ingen andre i 

København. Han ville også gerne sende fotokataloget til sin søster, sammen med hans pilgrimspas 

og diplom, for hun ville passe på det så der ikke skete noget med det. Han var bange for at miste 

det hvis han havde det i sin rygsæk. Vi aftalte, at vi kunne sende det i en prøvepakke når vi kom 

hjem.  

Onsdag d. 16. oktober 2013 - hjemrejsen   

Vi tog en taxa ud til lufthavnen. Vi mellemlandede i Madrid, hvor vi fik en hurtig frokost på Mc 

Donalds, inden vi fløj til København. Det var en lang hjemrejse og vi ville alle sammen gerne have 

transporttiden overstået. Björn sov det meste af flyveturen. Jeg sad ved siden af Wiktor, og vi 

snakkede det meste af turen. Han var nervøs for hvem af kammeraterne han ville møde først når 

vi kom til København, om de ville kunne overtale ham til at drikke alkohol. Så han snakkede meget 

om hvor han skulle gå, om der var områder eller steder han skulle undgå for ikke at møde dem. 

Jeg sagde at det nok var bedst at få det overstået med det samme, at det ikke ville være let uanset 

hvad. Han sagde, at han ville lægge en plan for aften, at han ville samle flasker og pant hele natten 

så han kunne sove om dagen og derved undgå de andre.   

Vi havde aftalt at spise aftensmad sammen ved Projekt UDENFOR, hvor to af Bos kollegaer ville 

tage imod os. Vi tog metroen fra lufthavnen til Nørreport, og der var en opløftet stemning af at vi 

havde oplevet og delt en hel særlig oplevelse sammen. Der var aftensmad klar til os da vi ankom. 
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Efter et par timer hvor vi havde spist og snakket, og Björn og Wiktor havde pakket deres rygsække 

om og skifte noget af deres tøj, kunne vi sige farvel til hinanden med et stort kram. Jeg vinkede 

farvel til Björn og Wiktor som gik i hver deres retning, til en aften tilbage i København. 
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Bilag 2: Interviews 

Jeg foretog begge interviews i samme lokale men ét ad gangen, først med Björn og bagefter med 

Wiktor. For ikke at ødelægge den gode stemning, og at interviewsituationen ikke skulle virke 

opstillet eller kunstig, valgte jeg, at Bo og den, som ikke blev interviewet, kunne blive siddende og 

snakke i den anden ende af lokalet. Det medførte, at det mere virkede som en forlængelse af den 

samtale, vi havde haft tidligere, da vi kiggede på fotografierne sammen. Jeg spurgte direkte, om 

det var i orden, at jeg optog vores samtale, og forklarede samtidigt, hvad jeg skulle bruge 

interviewene til. Det accepterede de begge uden indsigelser. 

 

Bilag 2.1 Interview med Bjørn 

J: Det er fordi jeg tænkte på om vi ikke kunne snakke om nogle af billederne? 

Bj: Ja så, dem her billeder? 

J: Ja 

Bj: Men på de her billeder kan man ikke se det så godt 

J: Kan man ikke se det på samme måde? 

Bj: Det kan man ikke. Hvad er det her? Halløjsa, se her  

J: Ja det er meget tæt på 

Bj: Ja 

J: Det der? (peger på fotografiet s. 12 øverst) Det er vist en sti 

Bj: Det er stien op til... Hvad blev det, den tredje passage, tror jeg. Du ved der hvor vi gik op, op, 

op!  

J:(Afbryder) Okay 

Bj: Op, op 
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J: Ja ja... Nå det er sådan du har taget det  

Bj: Åh 

J: Ja ja, her det er vejen og som du siger (s. 12 øv.) 

Bj: Så er det murene, og så kommer byen der 

J: Det er rigtigt, det kan jeg godt huske  

Bj: Så kom vi oppefra, og så kom Bo bagefter. Hvorfor jeg tog det, det ved jeg ikke 

J: Måske man bedre kan se fotografiet i kataloget? 

Bj: Ja men det er ikke med 

J: Det er måske ikke kommet med?  

Bj: Nej 

J: Det her er blomsterbilledet, det er også med 

Bj: Er det med? 

J: Ja det er det der på s. 9 

Bj: Ja lige præcis! 

J: Ja det er kommet med 

Bj: Hvad skal man fortælle om det, halløj (s. 11 øv.) 

J: Ja (griner) 

BJ: Nej men jeg forsøgte at fange det i mødet, i nuet, det er i makro og billedet taler et større 

sprog om hvilken tilstand som verden befinder sig i, og man kan se det på så mange måder. Men 

det var en stille stund, måske hvor jeg gik i forvejen 

J: Ja 
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Bj: Og så var jeg vel 15 min. før jer. Så var det bare en stille og rolig... iagttagelse af det hele. Når 

man falder til ro så står tiden stille, og der hvor man ser det lille og det som er noget værd 

J: Ja, det fotografi siger rigtig meget når du fortæller det sådan 

Bj: Det ved jeg ikke hvad det er. Der forsøgte jeg at tage billede af et eller andet  

J: Det er også taget helt tæt på, det er også nogle græsstrå ik? (s. 9, nederst) 

Bj: Det ved jeg ikke, om jeg skulle prøve at fange (utydeligt)  

J: Men det er nogle flotte mønstre  

Bj: Jaa... Halløjsa du  

J: Ja det er svært at sige hvad det er 

Bj: Man kan ikke se hvad det er, men jeg tror at det er da jeg gik, da vi kom til værestedet, da gik 

jeg op for mig selv op på bjerget og sad der og fandt ro, og der fandt jeg en perfekt kvadratisk 

sten. Det er den som jeg har taget et billede af, fordi den udskilte sig så meget fra de andre, det 

var som en stenruin som man kunne klatre op på og så blev jeg bare siddende der, og så var der en 

eksakt rektangulær sten lige pludselig. Den fangede mit blik, og det har vel også noget med selve 

stilheden at gøre, og perfektionismen i naturen 

J: Ej så er det synd det ikke blev helt skarpt, men det er jo kameraets skyld 

Bj: Ja præcis, det er lidt svært med det her, sådan er det når man ikke lige kan se det med det 

samme  

J: Men det er utroligt at du kan huske det  

B: (S. 10 ned.) Jamen når jeg ser baggrund, så ved jeg at det var da jeg var på vej ned. Her er der jo 

en masse små sten og alting, og buskads, så ligger hotellet hernede 

Bj:  (s. 10 øv.) Der er jo Bo! 

J: Det er jo Bo (griner)  

Bj: (Griner) Som fjoller sig 
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J: Det er jeg hel vild med, det er virkelig et flot billede! (s. 9 øv.) 

Bj: Det er en majsmark som er lige præcis er udkørt, det har vel lidt med det bibelske at gøre også 

ik, men det er en flot efterårs billedet. Marken og jorden har gjort sit arbejde for i år, og det er 

oktober måned. Jeg tror klokken er otte om morgen for der er lidt diset  

J: Ja det kan man godt se  

Bj: Ja det er et rigtig godt billede  

J: Ja det er virkelig flot! 

Bj: Ja der var jeg alene, hvad var det den by hed? 

J: Ja hvad var det den hed, det kan jeg ikke huske 

Bj: Det var den næststørste by tror jeg efter Santiago 

J: Jeg kan i hvert fald godt huske hvor vi boede, vi boede lige overfor kirken  

Bj: Ja lige overfor kirken hvor jeg har taget de her billeder om morgen, som fortæller en ting som 

alle mennesker bærer rundt på... et... [lang pause] (S. 7) 

J: Og det der (peger) var også tæt på kirken?  

Bj: Det var præcis hvor vi gik op for at, præcis i midten af hvor vi boede så stod den under et træ. 

(S. 8) Det skal forestille Jesus. Og så den du også har taget et fotografi af (s. 6). Homo står der nede 

under (utydeligt) For mig så var Homo mere ham der havde svært ved at komme frem til 

sandheden i det hele, og det er det med det lille menneske og hvor svært vi har det her på denne 

jord, og hvor svært det kan være at leve et liv som er så koldt og så uforståeligt for mange 

mennesker, som måske ikke har en tro eller en betydning i en sandhed, og det gør mennesket 

bange og det fortæller det her billede en del om. Der er også et billede af et par små drenge, der 

var her, det var på gavlen og hvad det var for tanker jeg havde der, det ved jeg ikke (s. 7) 

J: Det er spændende at du fortæller at de to hænger sammen for dig (s. 6 + 7) 

Bj: Ja det gør det... Det kan jeg ikke huske hvad det var (s. 5.) 
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J: Det er i hvert fald mig og Wiktor 

Bj: Det er det i hvert fald 

J: (Griner begge to) 

Bj: Men hvor I sidder, det ved jeg ikke 

J: Nej 

Bj: Ej det ser så dårligt ud. Det er en svamp (s. 4 ned.) 

J: Nå ja det er svampebilledet 

Bj: Det er svampebilledet, hvad ved vi om det, det er også et når jeg har gået og så taget en siesta i 

skoven. Det tror jeg at jeg vist har taget et af de sidste par dage eller nogen ting. Svampe er også 

nøglen til en videnskab og det hele (griner). Så det er også et symbol præcis som et træ kan være 

et symbol for et værk, så er svampen så interessant med sin videnskab og sit værk under jorden 

som kan strække sig kilometer og overlever i titusind år faktisk (s. 4 ned.) 

J: Hold da op 

Bj: Fordi den har samme.... Svampe kan ikke blive så store som man kan se, men man har med det 

lille og det store at gøre. Og i en cirkel af naturen er svampen en stor bidragende del, tror jeg (s. 4 

ned.) 

J: Det er også flot at du har taget det så tæt på, så den ser helt stor ud. Den skygger næsten for 

solen 

Bj: Jamen jeg tror at jeg skulle prøve at få den her hvælving med. Så det var lidt, ja ja sådan blev 

det.  (S. 4 øv.) Magdalena står der på en sten, på en sådan kilometer sten hvor langt man er gået, 

og jeg så at der også stod Magdalena på den. Vi er i Spanien og det er i efterforskningen i 

evangeliummet som man har fundet også videre viser at Maria Magdalena efter korsfæstelsen af 

Jesus måske tog over mod Syrien (utydeligt) og bagefter til Spanien inden hun blev (utydeligt) mod 

Frankrig. Det er der nogle som anser, derfor bare siger at generne fra kongen har spredt sig, der er 
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mange evangelister også spredt rundt i det første århundrede efter Kristus. Magdalena tog måske 

og flygtede over til Spanien eller rundt omkring i Frankrig, jeg har altid haft den tanke  

J: Det er fantastisk fordi jeg har slet ikke set det her (peger på fotografiet s. 4 øv.). Så da jeg så dine 

billeder så tænkte jeg, at det var fantastisk at du havde set det   

Bj: (12.56) Men på afstand så stod der et navn, hvorfor om det har noget med lokaliteten at gøre, 

det ved jeg ikke. (S. 3)Her er et billede af et træ, jeg ved ikke hvad det er for et træ men det er et 

tykt træ. Nærheden, det er taget i makro og det har også med det jordiske og moderjord at gøre, 

som har mange nøgler og videnskab om hvordan tingene hænger sammen, måske har 

menneskeligheden lidt for hurtigt bare glemt en masse ting eller ikke har fået kundskab om det før 

de befinder sig på et vist niveau. Så et træ for mig symboliserer stor visdom og stor respekt, som 

faktisk et levende væsen, for intet er som det ser ud, som man siger. Og så har det med tiden at 

gøre, det træ har måske stået der i tohundred år og barken flækker af og sporene efter tiden 

befinder sig indeni træet med sine ringe. Det har været med og stået på sin plads og set det hele i 

så lang tid, det er det samme med sten. Jeg har også taget et par billeder af sten, det er også den 

tidløse tilstand og visdommen i det hele, og at naturen i virkeligheden er en verden, et animalsk 

univers på en måde, det besidder lidt mere kundskab end hvad vi besidder lige nu. Så derfor er 

det, det lille som er vigtigt.  

J: Det er virkelig spændende 

Bj: Ja. Et fotografi med et stykke land 

J: Er der særligt et af fotografierne som du er glad for? Hvis du skulle vælge? 

Bj: Hvis jeg skulle vælge af dem, nu er de ikke så gode fotografier men så skulle det være det her af 

majsmarken, tror jeg faktisk. (s. 9 øv.) For det siger, hver ting til sin tid, og det er en cirkel som går 

rundt og rundt, og det beviser sig at være astronomisk og mikroskopisk, lige meget hvordan man 

ser på det så er det altid en cirkel som slutter sig sammen. Og her er et billede på en tid, rundt som 

cirklen som kommer igen. Den tid som har været og den tid som vil komme. Så den kan jeg lide 

J: Det er rigtig spændende når du fortæller det sådan Andreas, meningen bag fotografierne  

Bj: Ja 
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J: Hvad betød det for dig at du kunne tage billeder på turen, betød det noget at du kunne tage de 

her fotografier?  

Bj: Ja måske, det har det helt sikkert, det er sikkert. Der var så mange billeder og så mistede jeg 

det andet kamera også, eller det gik i stykker  

J: Der havde du også mange? 

Bj: Der var en halv rulle der 

J: Ja 

Bj: Så det var ret synd, jeg kan ikke huske hvad der var der, det var i begyndelsen 

J: Hvad betyder det så nu at du har de her fotografier i sådan en bog? Altså har det en betydning at 

du har dem? 

Bj: Det har det og det kommer det måske også til i fremtiden, for det var jo lige præcis i et presset 

tidspunkt for mig personligt, til at komme her for et stykke tid og bare gå og spise, og sove og 

vandre og sove og spise og ikke tænke på noget andet. For da jeg tog af sted stoppede jeg med at 

drikke alkohol, totalt, så det har været en tung tid lige inden vi tog af sted og det var præcis i 

slutningen af tiden hvor vi gik som var rigtig nyttig psykisk, så begyndte abstinenserne på grund af 

psykisk ildebefindende. Så turen gjorde at jeg... min krop fik hvilet ud et stykke tid. Først var det en 

lang tur man gik... Da vi kom tilbage så var den værste tid overstået    

J: Så det gjorde noget for dig at komme væk på den tur?  

Bj: Det gjorde det meget at komme væk lige præcis på det tidspunkt, jeg havde det psykisk 

ildebefindende og havde problemer med abstinenser og alt muligt. Så det gjorde mig stille og jeg 

fik mere ro i min krop til at komme igen da vi kom tilbage. Så det gav helt sikkert noget   

J: Var der noget der var udfordrende for dig ved at være på den tur? Det var der jo helt sikkert 

men  

Bj: Det var der helt sikkert 

J: (Griner) Er der noget du kan komme i tanke om som du synes der var svært eller?  
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Bj:(Afbryder) Nej der var ikke noget ved turen som var svært, det var mere at finde sin egen stilhed 

og det kan være svært blandt mennesker rundt omkring eksempelvis, men der var der et godt 

tilbud om at gå alene mange gange og det var hjælp mig til at komme i meditation. Det kunne 

være svært en gang imellem når turen var ovre, når vi havde vandret og bagefter så var måske det 

sociale svært for man havde så meget at bearbejde, når man befinder sig i en fase som måske ikke 

er den samme som ens medmennesker 

J: Fordi du havde det rigtig godt med de dage hvor vi gik mange kilometer, ik? 

Bj: Ja det kunne jeg godt lide, det var det samme med dig det vil jeg tro, da man lige var kommet 

ind i det og det kræver at man lige går et par timer før at man finder friheden i det hele 

J: Det tog noget tid for mig men da jeg først kunne mærke det 

Bj: Ja det er fantastisk når man kommer ind i det og tilstanden, og det har hjulpet mig til at stresse 

af på den her tur, så at jeg kan koncentrere mig om at tage mit stress niveau så langt ned som 

muligt, hele tiden nu når jeg er kommet tilbage. Så det har været en stor mening til et afbræk at 

jeg har fået kontrol over mig selv så jeg kan holde et lav stress niveau, så når jeg kan mærke at det 

er ved at gå over grænsen så forsøger jeg at bearbejde det så hurtigt som muligt, og forsøger at 

holde mig i halv meditation hele tiden for at finde freden, og det hjælper mig med at holde mig 

stoffri og alt muligt, og gør det letter at se at det ikke er så svært, der er små ting og store ting og 

det har ingen betydning man må finde sig selv og få fred i sig selv. Så har det ikke nogen betydning 

hvor man befinder sig, måske. Så det har turen hjulpet mig til, helt sikkert   

J: Hvordan var det så at komme tilbage til København?  

Bj: Det var godt at komme tilbage, for det var at komme tilbage til det som man anser for det 

naturlige, livet som man lever som hjemløs. Hjemløsesituationen som man lever i København det 

bliver som et hjem for en selv på sin vis, det gør det. Det var ikke svært at komme på gaden igen, 

det var mere en motivation til at bygge sig selv op. Så det var bare godt, faktisk 

J: Det kan man også se på dig og mærke på dig nu 

Bj: (Afbryder) Ja 
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J: Virkelig! 

Bj: Der var ingen uro i at komme tilbage, måske lige præcis i Kastrup men så gik det over da jeg 

kom på gaden igen, og så begyndte jeg at bygge det hele op igen 

J: Det er fantastisk Björn 

Bj: Det synes jeg også   

J: Du har virkelig klaret det godt  

Bj: Ja der er mange ting som er svært men det er i balance nu i hvert fald  

J: Det er fantastisk. Det var dejligt at du gad fortælle mig om dine billeder, nu forstår jeg dem jo 

lidt bedre (griner) 

Bj: Ja det var ganske interessant! 
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Bilag 2.2 Interview med Wiktor 

 

J: So first of all can you tell me something about the pictures? 

W: It was my rucksack (griner) (s. 13 nederst) 

J: This is you and Björn sitting in the airport? (s. 13 ned.) 

W: That's me! (s. 13 øverst) 

J: That's you in the airplane... And this is you and Bo (peger på foto s. 14 øv.) 

W: I see, I'm not blind. It was Madrid!... Next to cathedral  

J: Yea. Do you remember this one? (s. 17 ned.) 

W: Mm 

J: You were scared about the height?  

W: Mm 

J: So you were holding Bo's hand  

W: It was upstairs. Madrid nice... (griner) 

J: Why are you laughing?  

W: I was scared because I didn't drink for a few days and afterwards I was sure that I could drop  

J: Oh is that what you were thinking? So that is why you didn't like going too close to the edge? 

W: Mm  

J: But you see you did (peger på fotos s. 20) 

W: (Griner) What we look upstairs? (s.22 ned.) 

J: I think you are looking at the inside of the church  
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W: (Griner) 

J: You look very interested  

W: This is Spanish Jesus! (griner) (s.24 øv.) 

J: Yes this is a Spanish Jesus (peger på foto). And this is where you are writing a postcard for your 

sister (peger på foto s. 25). That is street art (peger på fotos s. 26) 

W: You think?! And Björn non-stop take maps (griner). Remember? He had so many maps he 

afterwards didn't know were he is (griner) (s.28 øv.) 

J: But he was very good at finding his way around. This is you with your Camino passport (peger på 

foto s.29 ned.). The first day   

W: This game, you remember? (Griner og peger på foto s. 31 ned.). You don't have an explanation 

for this game 

J: You cheated everybody with this game   

W: (Griner) Yes. But there is one explanation for this game, don't play!   

J: (begge griner) Is that your answer? And here you are sitting with your cross from the Cathedral 

(peger på foto s. 31 øv.)  

W: Yes it's in the Bentley 

J: You have it in your Bentley?  

W: 51 plus 7... Bo? 

J: No he's just in the kitchen, I think. Is there a particular picture you like, Wiktor? One of these? Is 

there a favourite picture of yours? 

W: You know which favourite picture is for me? 

J: No, you show me 

W: Which one my sister sent me  
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J: Is that your favourite picture?  

W: I with my brother and sister. He take it? 

J: No, I don't think so. So what did it mean to you that you could take photos on the trip? Did it 

mean anything that you could take photos? Did you like that you had a camera? Because you did 

take pictures with your camera, you just lost your camera at some point   

W: I didn't tell you that I have a new one, an Iphone. I don't drink with me self, I don't carry with 

me self because I know that I will lose or maybe I sell. California, last time tried to sell my Iphone, 

which one I got from taxi driver, one beer and one Iphone he give me, and California said that he 

said, I said to him, "Okay if you want to sell, look", and I take the Iphone4 and I drop it on the 

ground and I said to him, " Now that's yours" (griner). California was very disappointed (griner) 

J: So what did it mean for you Wiktor now that you have these photos, does it mean anything for 

you that you can have this catalogue with you? 

W: The best picture which one I see, I know which one (bladrer for at finde foto, det allersidste s. 

123 ned.)  

J: Is this your favourite picture? (peger) Okay. And why is this your favourite picture? It says, 

"Welcome home"  

W:... I still fight!  

J: Yeah 

W: I don't know how to remove my self from Copenhagen, to work, they try to give me work, job, 

many persons and I don't do that. I know where to go, and they give me work, they try to take me 

to hotel, they tell me Wiktor take money, drink only water  (griner). We will pay for hotel, hostel 

excuse me, not hotel, hostel you know where next to this discotheque place. But I know that I can 

work, I give like always a address and telephone number for another person maybe they will work, 

because I don't wanna work now, not yet  

J: Wiktor can you tell me something, what did it mean for you to go on this trip?  
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W: I non stop pray even if I'm talking with you, or with you or Björn 

J: On the trip? You prayed a lot? 

W: ...I have a wrong way. I know that, what can I say?!  

J: So if you should tell me one thing, what was challenging about the trip? Was there anything that 

was hard for you? 

W: I promise for Bo that I will not smoke, not drink, I do that but you told me that you will not 

drink café  

B: (Griner) No that was a misunderstanding, I said it would be difficult for me to drink coffee in the 

day  

W: Deal is deal! 

B: (Griner) But we can say so if you want, but it was not 

J: (Afbryder) Was it difficult for you not to drink and not to smoke?  

W: That's the reason why I come back to Copenhagen (griner). Because I was sure that if I come 

back, I will drunk, I will joke, I will have a little money. Know how much money I spent again on 

Oddset? 

J: So how was it for you to come back to Copenhagen?  

W: I like this city. It's very easy to fix something here, you don't have to steal it only talking, 

talking, talking by the way (griner) and you will have. I don't want to fly to Poland for a few cookies 

(griner) like Leon, it was stupid. But I talk with him, I forgive him, I talk with Peter, Josef, with 

Adrik. They are afraid about me because they don't know who I am (griner). I said, like California, 

mother fuckers, why you are here and you tell Den Sorte Gryde this food will be very bad because 

Bo had to pay for your pilgrim (griner)  

J: Okay Wiktor, so if I can ask you one last question  
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W: (Afbryder) I think, I think, I think and I said, "Yes, why are you coming here? Do you want to go 

to your other brother in Poland? Eat watery soup (griner). Why you are coming here? And you say, 

it's not good, it's not good, it's not good?" 

B: It's a good point! 

W: And they heidieklappe (griner). They again play 1.000 sniffel and actually they don't know who 

I am (griner). They combination, combination, combination they have a spifictory. I have a 

spifictory, I was sure that I was stupid but I'm not stupid, I don't think so. They tried to do 

something like that, they do something wrong you know how many alcohol I pay for these guys? 

How many packets of cigarettes? And they say because I do stop, they now what they have to say 

(griner). Of course for Andrew I pay, I buy for him 1, 2, 3, 4, 5 wine I drunk with Alex, you know, 

you know why because that's my enemy but Jesus said, "If you forgive for your enemy, I forgive for 

you to"  

J: Wiktor if I should go back to my questions just one last question, what has this trip meant for 

you? When you went on the Camino? 

W: It's God’s place, Santiago. Why normal humans die as an innocent? Actually I am still angry for 

him (griner) 

J: Angry for God? 

L: (nikker) 

J: Okay 

W: Why Jesus die, why Santiago die, why Sankt Thomas, of course Judas Iscariota, because he was 

Judas and he Judas Iscariota. I don't care  

J: Okay 

W: But why, by the way, why so many people innocent die? 
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Bilag 2.3 Interview med Bo 

 

J: Vil du ik fortælle noget om de fotografier du har udvalgt? 

B: Jo, det første jeg har udvalgt det er nederst side 15, fordi at det siger alt om hvor skrøbelig 

Wiktor var da vi tog af sted på starten af turen, inden vi tog af sted, og hvor skrøbelig han i 

virkeligheden er, og hvor han samtidig var super stærk fordi at han godt turde at vise at han var så 

skrøbelig, så selvom hele byen kiggede på os, hele Madrid. Så ville han gerne holde mig i hånden, 

og han ville gerne støttes og alle de her ting. Så på den ene side så viser det hvor skrøbelig han er, 

men viser også hvor modig han er, fordi at han tager faktisk med og han ved ikke hvad han skal og 

alle de her ting, så han bliver nødt til helt fysisk at holde mig i hånden. Og så viser det også meget 

omkring at hele turen handler om tillid, ik?! Det handler om at jeg skal vise ham at han godt kan 

stole på mig, og derved også kan stole på sig selv, og stole på alle de forhåbentlig gode relationer 

han får resten af livet. Altså, det er jo sådan rendyrket hardcore relationsarbejde det der foregår, 

en mand i krise, som er knækket sammen i toppen af en kirken og står og råber. Han ligner jo et 

handicappet barn! 

J: Mm 

B: Og så viser det også alt muligt andet om det her vi har snakket om inden at vi tog afsted, med at 

vi var en gruppe og at vi holdt sammen og sådan noget. Og det er også et godt billede at selvom vi 

står i, midt i Madrid i en stor Domkirke, et monument, jamen så var vi også på en eller anden 

måde i vores egen verden hvor vi havde nogle regler for at beskytte hinanden, og for at hjælpe 

hinanden som galt fra start til slut. Vi var et hold og lige meget hvad der skete, så prøvede vi at 

hjælpe hinanden så godt vi kunne og sådan noget. Hvor ”normale mennesker”, hvis vi må kalde 

alle de andre end os fire for normale mennesker, de ville jo ikke stå og opføre sig på den her måde, 

og der er nogle gode venner som sikkert ville løbe skrigende bort hvis en af deres venner stod på 

den her måde  

J: Mm 
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B: Og så tror jeg da også at det udstråler sådan noget omsorg og kærlighed, og sådan nogle ting, 

der er mange, der er sådan mange smukke følelser forbundet  

J: Men du fornemmede her at han egentlig gerne ville men at han ikke turde?  

B: Ja ja helt sikkert, at han blev angst ikke bare sådan angst som man kan blive, men sådan angst at 

det blev fysisk ik? Altså, han knuste jo, han klemte jo min hånd ligesom da mine børns mor skulle 

føde og klemte min hånd så den nærmest blødte fordi det gjorde så ondt og hun blev bange. Altså, 

det er ude i det her fysiske noget, hvor han bliver nødt til at bøje sig forover og stå og råbe lidt for 

ligesom at komme af alt det angst der er i kroppen, og jeg bliver nødt til at være endnu mere rolig i 

situationen, og prøve at overbevise ham om at det er helt okay og det skal vi nok finde ud af. 

J: Ja   

B: Og så er det også bare grotesk, altså på en eller anden måde, det er både smukt men det er 

også grotesk. Det her med at han har klippet sig helt skaldet, så han ligner sådan et 

børnehjemsbarn fra Rumænien og alle de her ting ik? Og i hans verden der har han gjort sig klar og 

smuk til turen ik? Men det er jo sådan det er, og igen det viser også det her med at hvis man skal 

lave sådan en tur, så viser det her billede også at man skal være fuldstændig klar over at folk vil 

kigge på en, og at man er anderledes og alle de her ting, og det skal man, alle de lag skal man 

længe have skrabet af inden man tager afsted hjemmefra, fordi ellers kan man ikke virke naturlig i 

sådan nogle situationer som dem her. Hvis jeg står og tænker på hvad andre folk de tænker, så vil 

jeg ikke kunne give ham den støtte og omsorg han har brug for  

J: Præcis. Men han ender med at gå hen ik? til kanten. 

B: Jo, nu er det jo ikke kun det ene billede, hvis man bladrer videre så står han jo  

J:Ja 

B: Henne ved kanten lidt senere og øver sig lidt, så selvfølgelig gør han det og det er jo også sådan 

et godt tegn for hele turen. Alle de ting der var svære som endte i nogle kriser som den her, dem 

fandt vi ud af sammen ved at tage det stille og roligt, og ved at tale sammen, og ved at udstråle at 

det skal nok gå og jeg er her for at hjælpe dig, og jeg skal nok passe på dig. Mange af de samme 

ting som man viser et barn i vuggestuen 
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J: Ja. Hvad med det næste billede?    

B: Side 56 har jeg valgt fordi at det viser ligesom kærnen af turen, at Björn og jeg vi går på en 

støvet, gruset bjergvej med det smukkeste landskab i baggrunden. Og jeg kan ikke huske selve 

situationen men jeg forstiller mig, fordi sådan forstiller jeg mig turen og billedet at vi går og taler 

sammen, og at vi på det her tidspunkt er nået så langt fordi at Björn, han var jo noget stille i 

starten af turen og her er han ligesom, her er vi nået den fortrolighed der gør at vi kunne snakke i 

timevis..om alt, både vigtige ting og ikke så vigtige ting. Vi kunne tale om gårsdagens episoder, 

men vi kunne også tale sammen om lidt større ting, som f.eks. hans datter og sådan nogle ting. 

Som jeg ikke vidste noget om før vi tog på turen, så det her med at vi havde 14 dage hvor vi fra 

morgen til aften, og også om natten var sammen og det gav ligesom roen og muligheden for Björn, 

fordi han har brug for meget mere tid for at åbne sig op, og han havde brug for meget mere tid til 

at se os an, og finde sig til rette og komme ud af sit misbrug og blive abstinens fri, og ikke være 

afhængig af sin medicin, alle de her ting før han ligesom fandt sig selv og fandt ud af at han godt 

kunne stole på os. At vi ikke skubbede ham bort selvom han gjorde nogle underlige ting eller 

opførte sig underligt, eller råbte af os fordi at han havde abstinenser, så var vi ligesom nået hertil 

nu at, nu var der bare to mennesker som altså prøvede at lærer hinanden at kende, eller Björn 

prøvede i hvert fald at åbne sig selv og jeg prøvede som... pædagog at give ham muligheden for at 

åbne op og fortælle ham, at jamen det var da ikke så slemt og jamen nu skal du høre jeg har også 

prøvet og alle de her ting, så han kunne føle sig helt normal og så samtidig få noget selvtillid og nå 

fra A til B hver eneste dag på de her steder, og man kan heller ikke undgå at blive berørt af den 

natur man går i, som også er meget flot på det her billede. Så både det her intime moment vi har 

hvor vi går og snakker om noget vigtigt, kombineret med den her storslåede natur, lige meget hvor 

hård en nød man er, så er det bare et spørgsmål om tid så knækker man og bliver helt åben og klar 

til at blive pumpet med en masse selvtillid  

J: Det her er faktisk taget på den hårdeste dag, for mig i hvert fald 

B: Der er på anden, tredje dagen, på anden dag, d. 6. oktober til Obrion? 

J: Det er inden frokosten  

B: Men der var I jo heller ikke klar over hvad I skulle ud til endnu  
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J: Hmm 

B: Og dagen inden havde I jo haft selvtillidsetapen hvor vi kom fra A til B, og så det største problem 

det var PUK koden på din telefon, og solskinnet var perfekt og vi har fået vores morgenmad, og er 

kommet op af den høje stigning til om morgen og alting er mmm, det her er smukt ik?  

J: Griner. Præcis 

B: Det er sådan et meget, men også lidt romantisk billede fordi det er så flot ik. Altså men jeg 

synes nu også, jeg ved ikke om det er en måned siden at vi var afsted eller to, men allerede nu er 

der ikke så mange uromantiske, altså det var storslået både det der skete blandt os som 

mennesker og naturen og det hele, ik. Det er sådan meget, jeg tror at det her vil være indbegrebet 

af turen hvis jeg skulle vælge et billede  

J: Ja...  

B: Man kan heller ikke se forskel på os vel, altså hvis man ikke kendte os og det er også lige præcis 

også det der var en stor del med turen, at de her fyre de skulle føle at de var ligesom alle os andre 

fordi at det vidste vi jo godt men det har de helt sikkert været i tvivl om en stor tid af deres liv. At 

de ikke har følt sig som alle os andre, at de har følt sig udenfor og alle de her ting, og hvis man 

kigger på det her billede så kunne det være to, hvem som helst, man kan ikke se hvem der er 

socialpædagogen eller hvem der er den hjemløse, der er måske nogen der vil tro at det er Björn 

der pædagogen fordi han går og fortæller mig noget, ik 

J: Men der er også en vis anonymitet i at I går med ryggen til, altså så det er to mænd på en vej  

B: Ja ja... Det er meget godt  

J: Og så var der et billede på siden 63? 

B: Jamen jeg tror at det, at grunden til at jeg er så vild med det billede det er at viser lige præcis 

noget af det, af det vi snakkede om inden vi tog af sted og som betyder så meget hvis man skal nå 

den her slags mennesker, som er, som aldrig har haft en succesfuld relation og som er fuldstændig 

tomme i forhold til selvtillid og selvværd og succesoplevelser. Vi var nået dertil nu at Wiktor og jeg 

vi sidder med beundring og kigger op på Björn som fortæller os noget, så rollerne og hierarkiet og 
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alle de her ting det var ændret, og i nogle situationer var der nogen der var bedre, men vi sidder 

her ved en brønd hvor vi får lidt frisk vand, som vi deler og kigger op på den her fyr i vores gruppe 

som vi synes er en helvedes karl, og det er også sådan rørende og smukt på en eller anden måde, 

også fordi Björn er en stille mand og han åbner ikke sin mund ved mindre der er noget, men han 

har ligesom taget førertrøjen nu i den her situation i hvert fald. Og så er det også bare sådan en 

flot, ren fotografisk det her med at solen står ned på vores ansigter og så står den store mand og 

skygger for resten, og vi får os en god snak og på det her tidspunkt der tror jeg også, at vi er trætte 

fordi at når det er at Wiktor og jeg, vi sætter os ned så er det fordi at vi har brug for det. Og det 

viser også noget styrke i Björn på det her tidspunkt, af den her etape at han bliver stående op fordi 

at det går ret godt, ik. Så både på det menneskelige, og det fysiske, og det mentale plan der 

udviser han noget stærkt, ik? Og igen, man kan ikke se, måske se lidt på Wiktor, han ligner stadig 

lidt et lille barn på det her billede, men hvert fald på Björn og jeg kan man ikke se hvem der er og 

hvis man ikke viste at de her billeder var taget som den gruppe vi tog af sted, så kunne man heller 

ikke, man kunne godt se at Wiktor så lidt anderledes ud men man ville ikke tænke at han var 

kronisk hjemløs med psykisk sygdom og alkohol problemer altså. Så ville man tænke at han så lidt 

spøjs ud, men igen vi er en gruppe og vi er nogle mennesker som er på vej sammen..og det 

J: (Afbryder) Billedet er faktisk taget samme dag som det tidligere du valgte, altså på den hårde 

dag og det er faktisk lige inden at vi kommer til den etape, hvor at jeg ligesom synes at det er det 

hårdeste, så det er lige i den lille by inden hvor vi så alligevel har relativt langt  

B:Hvor du tror at vi har 5 og vi i virkeligheden har vi 15 kilometer? 

J: Ja 

B: Ja 

J: Og der kan man så se at Björn han har altså, som du siger, rimelig meget overskud på det 

tidspunkt  

B: Ja... Lækkert udstyr det skal man også huske, det skal man ikke undervurdere og det virker jo 

helt materialistisk men jeg tror at vi har givet dem den her uniform af normalitet, at vi har givet 

dem det på, så de har det samme udstyr som alle andre på turen og måske endda lidt bedre og 

sådan noget, og det gør jo også bare at de har en mulighed for at vælge en anden identitet end de 
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har til hverdag end derhjemme på gaden. De kan faktisk bare blende ind og være anonyme hvis 

det er det de vil   

J: Ja og vi er en gruppe ik, altså 

B: Jo... 

J: Og så det sidste billede? 

B: Jeg tror at der er to mere, er der ik? 

J: Er der det? Det kan da godt være  

B: Det kan godt være at der kun er et mere, hvad var det?   

J: Det var, det var i hvert fald det på side 119  

B: 119... Er et smukt billede fordi at det er da vi lige er kommet hjem til København, og for mig 

siger det alt om turen! Utrolig meget om omsorg og kærlighed til hinanden, og vi er nået ud på 

den anden ende og et sundt menneske, Wiktor han ser jo fuldstændig anderledes ud i forhold til i 

starten hvor han stod og råbte, og holdt min hånd og bukkede sig, og nu står han der og smiler og 

er stolt og glad. Og måske er det i virkelighed mig der har sværere ved at give slip på ham, end han 

har på mig (griner) efter den her tur. Og så tror jeg også sådan rent personligt, der er det også et 

billede som viser at jeg på det tidspunkt er stolt af mig selv, at vi er kommet i mål på sådan en god 

måde, og at jeg kan stå og kigge på Wiktor her og i den forfatning han er. Det giver jo også sådan 

rent fagligt, fordi at nogle af de ideer vi havde inden vi tog af sted de skulle jo stadig prøves af og 

det var jo et sats, og alle andre end os to, sagde jo at vi var sindssyge inden at vi tog af sted og 

sådan noget ik. Så er det jo på alle måder lækkert at stå i den her situation med et helt menneske, 

som har fået meget mere lyst på livet og har i hvert fald fået noget selvtillid og har gennemført en 

ting i sit liv. Og så sådan en fornemmelse af lykke giver billedet også, at det var et lykkeligt øjeblik 

(griner). Det var en lykkelig tur men især lige her da vi står, der giver det hele mening, ik   

J: (Afbryder) Jo, det er også meget intenst altså, det er et meget intenst øjeblik   

B: Og igen man kan ikke se hvem der er hvem, og alle de her ting vi bliver ved med at snakke om, 

altså det kunne også være to rigtig gode venner der var kommet hjem fra en skitur eller noget 
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andet hvor man har fået noget farve, eller en anden god oplevelse. Vi har i hvert fald fået skabt 

noget fortrolighed, det er jo heller ikke alle mennesker man kan knuse på den måde, og være så 

tæt på og kigge på, på den måde som man kan se i øjnene... Det tror jeg er derfor, det viser også 

udviklingen af hele turen fra hvor vi startede til hvor vi sluttede, jeg tror også at det var derfor at 

det var vigtigt at vise det første billede, det var udgangspunktet og det her var ligesom 

slutpunktet. Og ligesom at der var flere af de første billeder fra starten, som minder meget om 

hinanden så er der også mange, man kan også se på de andre af de her billeder f.eks. med Björn 

hvordan han står her og smiler ik   

J:Det må du egentlig også gerne lige sige noget om fotografiet af Björn i metroen da vi var kommet 

hjem?  

B: Vi står her i metroen og så, Björn som står og smiler til dig der tager billedet, og de første fire 

dage der ville han jo næsten ikke være med på billeder og hvis vi tog et billede, så stod han og så 

sur ud og nu står han her med et glimt i øjet, stor og stolt i metroen og smiler til kammerratet. Og 

det giver jo bare sådan en usandsynlig lykkefornemmelse i min krop hvert fald, at vi kunne nå 

dertil på fjorten dage med den baggrund og den start vi havde, ik 

J: Ja 

B: Og at vi da i hvert fald har gjort et eller andet rigtigt  

J: Men er der særligt et af de her billeder du har udvalgt som du er glad for? .. Hvis du skulle vælge 

et? 

B: Hvis jeg skulle vælge et af dem?  

J: Ja 

B: Jeg tror måske at det der hvor vi går, Björn og jeg fordi det sådan ligesom, det er hele turens 

kærne for mig... Og så også fordi at det var så let, eller let er måske et forkert ord, men med 

Wiktor var det forudsigeligt hvert fald fordi han har en helt anden personlighed, at der ville ske en 

udvikling og man ville få noget tale og alle de her ting, men med Björn der var det lidt mere fordi 

han er så indadvendt og kan være sådan meget.. melankolsk og deprimerende og alle de her ting, 

og indadvendt og alt sådan noget, og har jo brugt i hvert fald de sidste ti tolv år på at vende sig 
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væk fra verden, både med misbrug og på at lukke de få relationer og kontakter han har haft til 

familie og kommune og alt muligt, ik. Så at gå her i vores outfit på den her grus stig i den her 

smukke natur og så tale sammen, og det kunne også godt se ud som om vi var de eneste i verden 

og det kan man jo godt bygge alt muligt på, at på det her tidspunkt der er jeg måske den eneste i 

hele verden Björn han stoler på, eller den første i den her verden han har, eller alle de her ting kan 

man jo godt blive helt filosofisk og høj på. Så jeg tror at det her ville være sådan et, hvis jeg måtte 

vælge et billede jeg skulle have med mig fra turen, så ville det være det her fordi, at det også vil for 

de mennesker der ikke har været med på turen, ville jeg kunne fortælle hvad det var der forgik og 

jeg tror også at når både dig, Björn og Wiktor og jeg vi ser det her billede også om ti år så vil 

mange af de ting vi oplevede, som var grundkærnen i det det vil komme op ved det her billede   

J: I to I bliver ligesom symbolet på det, for det kunne egentlig lige så godt have været Wiktor og 

mig der gik der, eller Björn og Wiktor eller 

B: (Afbryder) Sagtens! 

J: Altså, det er så anonymt i forhold til at det er to mennesker der går, men det er relationen 

mellem de to der går  

B: Ja roen og tiden, og muligheden faktisk for at lave en relation hvis man har lyst, og så er vi også 

tilbage til hele tesen om at hvis man tager folk ud af sine vante omgivelser, og tager dem et sted 

hen som hvor de ikke kan bruge de overlevelsesmekanismer de plejer at lave, eller gøre og hvis 

det så også er smukt oveni altså det kan kun være massage for sjæl og krop, og så konceptet med 

at vandre i stedet for at sidde og kigge på hinanden, altså det virker jo også. Hvis man skal sætte 

sig ned og kigge hinanden i øjnene, og tage en alvorlig snak det kan man gøre i 35 minutter, men 

hvis mam ligesom bruger vandringen som sit fælles tredje, eller bruger vandringen til at komme af 

med sine abstinenser, eller bruger vandringen til at få lidt ro på sit hoved så tankerne ikke går så 

hurtigt, bruge vandringen til at man er træt om aften så man kommer i en rytme med at sove om 

natten og være vågen om dagen, og bruge vandringen til at få noget appetit, alle de her ting som 

hvis man kombinerer dem så bliver det bare usandsynlig godt for alle mennesker 

J: Hmm 
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J: Men nu kommer du jo faktisk lidt ind på et af spørgsmålene, som er det der med altså hvad var 

egentlig de pædagogiske tanker bag det her projekt? Man kunne spørge sådan lidt provokerende, 

hvorfor tage to hjemløse med på Caminoen? Hvis man sådan kort kan gengive de tanker, hvad var 

så din ide med det? 

B: Jamen min ide var for det første at det ikke skulle være hvilken som helst hjemløse, det skulle 

være nogen hjemløse, som på en eller anden måde var fortabt for sig selv, nogen der havde mistet 

vejen i livet og som havde været om ikke kroniske hjemløse, så havde været hjemløse i rigtig, rigtig 

mange år, og nogen af de andre muligheder og tilbud som der er for hjemløse i København virkede 

ikke for dem. Det skulle være nogen som havde nogen alvorlige psykiske problemer, det skulle 

være nogen som var stærkt misbrugende, det skulle være nogen der ikke kendte hinanden for 

godt inden vi tog af sted så de kunne få en relation bygget op omkring noget andet end at være 

misbrugere og hjemløse. Og så var det jo hele ideen med at hvis man kommer ud af sine vante 

omgivelser hvor man har opbygget sig alle mulige mekanismer, som gør at man kan overleve men 

også kan skjule hvad det i virkeligheden handler om, og man bliver ikke sat i nogle situationer hvor 

man bliver nødt til at vise sit ”sande jeg”, få dem ud af alt det og så sætte dem ind i en helt ny 

kontekst, som vil gøre at de faktisk har mulighed for at vælge noget andet end det de plejer, de 

kunne også have valgt at gøre som de plejer, men nu havde de muligheden her for at sige, "Jamen 

okay, der er nogle usandsynlig gode rammer her for at jeg måske kan vælge at stole på andre 

mennesker", eller ”Jeg kan vælge, også bare sådan nogle lav praktiske ting som at sove om natten 

fordi jeg har en sikker seng, jeg kan vælge at spise tre gange om dagen fordi jeg ikke behøves at 

være nervøs for om jeg har penge nok til den næste uge”, og alle de her ting som man gør 

derhjemme for at overleve  

J. Fordi der var nogle ting man ikke skulle tænke over  

B: Man skulle ikke tænke over hvor man skulle sove, man skulle ikke tænke over hvad man skulle 

spise, man skulle ikke tænke over om man havde tøj. De her praktiske ting som man bliver nødt til 

at forholde sig til hele tiden i hjemløsemiljøet, man kunne faktisk bare koncentrere sig om at gøre 

det så godt for en selv. Man kunne koncentrere sig om at ville de andre i gruppen, eller man kunne 

koncentrere sig om at gå hurtigt, eller man kunne i hvert fald koncentrere sig om nogle andre ting 

end man gør derhjemme, og så var min ide jo at jeg troede at de ville bruge, når alle de ting var på 
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plads og de var i nogle andre omgivelser, så ville de i første omgang blive nervøse fordi at det var 

noget nyt og det bliver alle mennesker, især hvis man er skrøbelig, og det vil jo så gøre hvis man er 

nervøs så vil man blive nødt til at søge tilflugt i gruppen, og det vil jo så gøre at gruppen ville være 

deres fristed hvor de så kunne få lov til at være sig selv også når de var bange, også når de var alt 

muligt, og det vil jo så kunne skabe noget tillid som kunne gøre at vi måske kunne få lavet nogle 

relationer, som var endnu stærkere og som kunne gøre at de igen kunne fortælle, jamen hvorfor 

var det at de var faret vild i deres liv og hvorfor at de følte sig hjemløse og ikke boligløse. Det her 

med at de ikke følte sig hjemme nogle steder, måske ikke en gang i deres eget sind og krop, og i 

ikke nogle by og ikke nogen familie, og ikke nogen arbejdsplads og alle de her ting, hvordan det 

kan være, at de også turde at fortælle nogle ting som de måske ikke har fortalt til så mange. Det 

her med at de jo... 

J: Men tænker du så når du siger det, at de samtaler du har haft på turen, tror du at de har været 

anderledes i karakter end de har været derhjemme?  

B: (Afbryder) Ja!   

J: (Afbryder) Altså der kom andre emner op, når man går sådan her på sådan en måde? 

B: Selvfølgelig vil der gøre det, bare at de f.eks. at de er helt sikre på at de kunne snakke, f.eks. 

nogle gange derhjemme der ved de godt at jeg har en time eller to sammen med dem, så kan man 

måske give op på forhånd eller man kan kun fortælle noget af det, men også det at de faktisk 

hverken havde drukket alkohol eller var misbrugende af andre ting gør jo også at historien måske 

ikke bliver men sand, men den bliver hvert fald mere reflekteret. Og så tror jeg det her med at de 

viste hele tiden jamen vi har 10 dage tilbage, eller 8 dage tilbage og jeg kan starte på den nu og så 

kan jeg gøre den færdig i morgen eller, alle de her ting, ik 

J: Mm 

B: ... Og så tror jeg jo selvfølgelig også at de startede med, altså det er jo hele tiden sådan en 

udvikling, men det at starte med en lille historie, en lille bid af det som de nok ikke har fortalt 

særlig mange fordi at de har syntes at det var pinligt og alle de her ting, og flovt og en del af deres 

liv de prøver at gemme, og måske også en del af deres liv som de ikke selv har styr på, og så har 

man åbnet op for lidt af det, og så har man fået en respons der siger, ”Jamen jeg holder ikke 
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mindre af dig, og jeg synes ikke, at du er mindre værd, og jeg synes faktisk at det giver en god 

forklaring på hvorfor du er hvor du er i dit liv”, det har sikkert også givet mod til så har man haft 

lyst til at fortælle noget mere. Og måske endda også nået dertil, hvor man har haft lyst til at 

spørge om det nu også er normalt at ens onkel har fået en til at brænde ens hund af fordi man 

elsker den og sådan nogle ting 

J: Mm 

B: Det tror jeg ikke at man kunne opleve på andre måder, jeg siger ikke, at det behøves at være 

lige præcis det her sted, men jeg tror faktisk også at det er vigtigt at det er smukt, og jeg tror 

faktisk også at det er vigtigt ligesom hvis vi snakker om den her med, hvis man laver et sted for 

hjemløse hvor alt er grimt og slidt og dårligt, og der er gitter og alarmer, jamen så opfører man sig 

også sådan. Hvis giver dem muligheden for at være et smukt sted så, det gælder både for hjemløse 

men det gælder jo også for helt ”normale mennesker” så  

J: Så det her friheds begreb, det kan man godt snakke om at vi ønsker at der skal være, altså højt 

til loftet bogstaveligtalt, der skal være den her frihed omkring. Den har også en indvirkning? 

B: Helt sikkert! Altså smukt landskab, man kan være alene, man kan også være sammen med 

andre. Men jeg tror også at det er vigtigt at det var, hvis de nu havde gået den her tur før det her 

med at de var i ukendt farevande, det gjorde jo at man bliver nødt til at stole på hinanden  

J: (Afbryder) Ja 

B: Og man bliver nødt til at stole på at det nok skal gå. Så det her med at smide noget af den her 

kontrol, fordi at hvis man lever som alene hjemløs i København igennem årevis, så er hele ens 

eksistensgrundlag bygget op på, at man kun stoler på en selv og man bliver nødt til hele tiden at 

passe på, og alle de her ting. Det behøves man ikke på den her tur, der kan man ligesom bruge sin 

energi på noget andet. Og det kan jo forhåbentlig, ideen var jo også at det kunne, forhåbentlig 

være med til at sætte nogle tanker i gang til at man måske kunne leve på en anden måde. Det 

kunne også være at det bare gjorde at man fik nogle lykkefornemmelser, så når man kom hjem og 

når livet det var hårdt, så kunne man i hvert fald huske at man havde gjort det her. Så der var en 

masse ide i at trække dem til nord Spanien og gå en Camino, der er jo også hele det historiske 

perspektiv i det 
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J: Ja for jeg tænker, altså kunne man have gået Hærvejen? 

B: Det kunne man sikkert god. Jeg tror 

J: (Afbryder) Eller var der et element af at man var i et andet land, og at det krævede at man tog 

en flyver for at komme derfra eller sådan? 

B: Det kender vi jo alle sammen at det her med at hvis man ligesom bevæger sig fysisk langt væk 

med en flyver, så starter man ligesom på en frisk. Hvis vi havde gået på Hærvejen var der heller 

ikke mere en to timer til at man kunne stå på Istedgade og købe stoffer 

J: Og man kunne ikke samme sprog og altså  

B: (Afbryder) Og maden var ikke noget nyt og altså alle de her ting, og jeg tror jo at jo mere nøgne 

vi kunne gøre dem til at starte med, jo lettere er det også at arbejde med, altså. Så det her med 

også hele idéen med at gå hårdt på starten af turen, altså selvom det lyder forkert så var det ikke 

for at ”nedbryde” dem, men der skulle ligesom nogle barrierer der skulle overvindes før man 

ligesom kunne gå i gang med det det handlede om. Og jeg tror at vi kunne have gået i lang tid 

(griner) på Hærvejen f.eks. fordi at det var ikke, altså man skal også huske på at de her mennesker 

de har prøvet rigtig meget, så hvis man ligesom skal sige nu gør vi dig nøgen og starter på en frisk, 

så nytter det ikke noget at vi tager til Hørsholm f.eks., hvis man lever inden i midt byen, altså det 

er bare ikke langt nok vel. Altså, det var også 

J: Jamen det oplevede vi jo også med Björn, han kunne jo gå mere end vi havde beregnet 

B: (Afbryder) Ja ja. Og så er der alt muligt andet i det, der er jo også det her i det at de havde en 

fornemmelse af at vi mente det alvorligt. Altså, man tager ikke til Nord Spanien i fly og overnatter i 

Madrid og alt muligt, hvis man ikke mener det alvorligt. Altså, det var jo også ligesom sådan en 

erklæring om at ”prøv at hør hvis vi gør det, så gør vi det ordentligt”! Vi tager ikke i en 

spejderhytte nede på syd Sjælland i 48 timer og så tager vi hjem igen, uh og så kører det skide 

godt. Altså, vi vil det og de kunne jo se på os at for os var det også en udfordring at blive snydt i 

taxaen fra lufthavnen, og rygsækken kom ikke frem, og hvad der ellers kan være, ik. Altså, vi 

mente det sgu alvorligt og det tror jeg at de har kunnet bruge til noget, hvert fald de første par 

døgn hvor de har tvivlet på hvad fanden det var for noget galskab, ik   
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J: Det er meget godt at du kommer ind på den der historie med Madrid, fordi det næste spørgsmål 

egentlig var, hvad nu set snart to måneder efter, om du kunne fortælle hvad du synes, at det har 

krævet som socialarbejder at skulle planlægge og udføre sådan en her tur?  

B: ..Ja det har jo i hvert fald krævet at man skal være omstillingsparat både inden vi tog afsted og 

især da vi tog af sted, altså så det her med at man kunne ligge nogle rammer for turen men også 

være helt sikker på inden at man tog af sted, at de her rammer de ville blive udfordret og at man 

skulle være klar til at finde nogle gode løsninger når der opstod nogle ting undervejs. Om at man 

skulle være klar til at ændre ruten eller ændre maden, eller medicinen eller overnatningen, eller 

hvad det nu kunne være, alt afhængig af praktiske ting, som at det ikke kunne lade sig gøre fordi 

der ikke var flere sovepladser, til tilstanden af dem der var med. Så jeg tror, at hvis man skal være 

omstillingsparat og få noget godt ud af det, så skal man have ro på sig selv, det vil sige, at det ikke 

nytter noget at man tager af sted og har en masse ting at kæmpe med. Så det her med ligesom at 

være afklaret i forhold til, jamen der var opbakning både fra det private men også fra arbejdet, 

altså jeg kan jo sige at det der stressede mig mest på turen det var økonomien f.eks. fordi at jeg 

var nervøs for at vi brugte for mange penge, og sådan nogle ting, ik 

J: Mm 

B: Så at man ligesom får det afklaret inden at man tager af sted. Så kræver det jo også, at man tror 

på projektet, det siger jo sig selv, men at man tror på projektet i, at alle mennesker har noget godt 

i sig, at det er ens opgave som social pædagog at finde frem til det igennem relationsarbejde. At 

den her tese med at have et positivt livssyn, som gør at man kan se nogle ting ved de fleste af 

tingene også når man har ondt i foden, så kan man se det gode i at så kan vi holde en pause her og 

alle sådan nogle ting, ik. Fordi de har brug for rigtig meget støtte, og så tror jeg også, at det er 

vigtigt på sådan en tur, hvor man bliver så tæt knyttet at man er utrolig skarp i sin faglighed. Altså, 

at det ikke på 7. dage lige pludselig blev mine problemer det handlede om, altså, at man godt skal 

kunne anerkende, at vi er ligeværdige og alle de her ting, men at det helst skulle ikke blive sådan 

at det var mig der gik og skulle græde i 2 dage over, at jeg var blevet skilt for nogle år siden, og så 

skulle drengene, eller de hjemløse, de skulle de støtte mig. Altså, at man ligesom har fokus på, 

jamen jeg bruger noget af mig selv men jeg skal ikke bruge dem til at rede mig selv. Altså, det var 

ligesom hele ideen med at de skulle have nogen at læne sig op af og nogen der skulle hjælpe dem, 
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men de skulle selv tage beslutningerne. Så skal de ikke bruge energi på at rede socialpædagogen 

så … 

J: (Afbryder) Men tænker du også, at det er vel også er noget med at tro på projektet samtidig 

med, at man ikke skal have for store ambitioner, fordi at hvis man havde en ambition hver dag 

med noget, så kunne man også blive skuffet? Så man skal være meget åben i forhold til, jamen 

altså målet var at komme til Santiago men …  

B: (Afbryder) Jamen det var det jo ikke en gang  

J: Nej vel? 

B: Fordi. Jo altså, det var det jo men vi havde, det kunne også have været 

J: Var det ikke små mål hele tiden? Først at komme til lufthavnen og så at komme… 

B: (Afbryder) Jo  

J: På flyveren og så at komme…  

B: Lige præcis. At kunne spise et måltid mad sammen på en restaurant. Jeg husker da stadig det 

første måltid mad vi fik i Madrid hvor besværligt det var, fordi der var 4 forskellige mennesker som 

ønskede hver deres og alle var trætte og sure og alle de her ting. Altså, så det var jo noget med at 

tage en dag eller måske endda kun en halv dag af gangen, i hvert fald i starten af turen og så blev 

det jo ret hurtigt det her med rytmen, men jeg havde også en stor tro på at når vi først kom afsted 

så skulle det nok gå, altså fordi så var der ligesom ikke så mange andre muligheder. Men jeg var jo 

også fuldstændig indstillet på, jamen hvis vi fik dårlige fødder eller et eller andet, jamen så måtte 

vi jo tage bussen eller toget et par etaper eller et eller andet. Så alle de der ting var jo, altså målet 

var jo ikke at de skulle hjem og giftes og have en villa og en vovhund og leve et normalt liv, altså 

målet var den udvikling der ville ske på turen, og selv den mindste udvikling vil være en positiv 

udvikling og fejre de små sejrer som var det verdensmesterskabet. At det ligesom var det, det 

handlede om og så samtidig også at prøve at give dem noget normalitet, altså det her med at sige, 

” Jamen lige meget hvor dumt du opfører dig, jamen så er jeg her for dig fordi jeg godt kan lide 

dig”. Det er svært at være destruktiv hvis der er nogen der holder af en, f.eks. det er svært at 

synes at hele verden er noget lort hvis der faktisk er nogen som viser, "Hey jeg vil dig gerne" og 
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selvom vi har gået hele dagen og det har møg regn, så vil jeg gerne gå en halv time med dig mere 

fordi jeg kan mærke at du har uro, eller jeg synes at det er mega fedt at sidde og spise på 

restaurant sammen med dig selvom der måske er nogen der kigger på os  

J: Mm 

B:  Alle de her ting. Jeg skal ikke have noget finere mad end dig at spise, vi skal have det samme 

altså alle de her ting, som bare viser at vi er ligeværdige og at de var nogen mennesker med noget 

værdi. Altså, det var en utrolig vigtig del af den her tur og jeg tror også, at det var derfor, at det var 

vigtigt, at vi skulle gå sammen og spise sammen, og gå på toilet sammen og sove sammen fordi at 

den eneste måde at sådan nogle mennesker, som aldrig har fået det selvtillid og det med i 

rygsækken som vi andre vi har, de har simpelthen brug for hele tiden at blive mindet om, jamen vi 

er faktisk ligeværdige fordi de tror oftest ikke på at de er lige så meget værd som os andre. Og hvis 

man stiller sig til rådighed på den her måde 24 timer i døgnet med den samme rygsæk og de 

samme ømme fødder og siger, "Jamen her er jeg og jeg vil dig rigtig gerne, og det er det her jeg 

vil", så var min tese jo med den her tur, at der kunne sådan set ikke komme noget dårligt ud af 

det, spørgsmålet var hvor meget godt der kom ud af det. Om det var en lille smule eller om det var 

meget eller om det altså, men der kunne ikke komme noget dårligt ud af det, i forhold til det i 

hvert fald så kunne der måske være kommet noget dårligt ud af det, hvis det havde været et 

nederlag hvis man havde forstuvet anklen på første dagen og skulle køres i tog til Compostella, 

men jeg tror stadig, at det var blevet en succes for dem i forhold til det her relationsarbejde og 

selvtillidsarbejde og sådan nogle ting... Og hvad skal man ellers være god til som pædagog, man 

skal i hvert fald kunne sige til sig selv, at det er lige meget (griner) hvad andre folk tænker i et 

fremmed land fordi at vi ved, at det vi gør det er rigtigt, og man skal være god til at kunne give, 

men altså jeg tror da det vigtigste, men det er nu også det vigtigste en pædagog eller 

socialarbejder det er jo at kunne lave relationer ik 

J: Nu tænker jeg bare i forhold til, at der er jo stor forskel på, som du sagde tidligere, at være på 

arbejde i 6 timer eller hvor meget det er og så går man, her er man ligesom sammen 24 timer i 

døgnet. Så hvad kræver det egentlig at skulle, at kunne det, at stå op om natten hvis der er en som 

har et angstanfald eller? 
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B: Jamen det kræver jo også en masse forberedelse og planlæggelse og udførsel, fordi at hvis man 

nu ligesom inden man tager af sted har sat sig nogle scenarier op hvad der kan ske så kommer det 

ikke som nogle overraskelser, men det kræver jo også undervejs, at man kan sige og være ærlig at 

sige, "Prøv at hør jeg er altså sulten nu, eller jeg er simpelthen træt nu, eller jeg har ondt i mine 

fødder". At man ikke skal vise, at man er udødelig eller noget, at man er en viking, det er jo ikke 

det turen går ud på, turen går jo faktisk ud på, at man kan sige fra fordi det er der at man viser at 

man er menneskelig og så sige, "Prøv at hør her drenge, jeg har brug for to timer for mig selv nu, 

spil et spil skak, find på noget. Jeg skal hvile mig nu fordi jeg bliver et dårligt menneske, hvis ikke 

jeg får min søvn eller hvis jeg ikke får min mad". Og alle de ting skal man jo have tænkt igennem 

inden, for ellers kommer man for langt ud, for så glemmer man at sove før der er gået 3 dage og så 

er man overtræt og så kan man slet ikke vise noget, eller man springer nogle måltider over fordi 

der, altså man bliver nødt til at have gennemtænkt de rent praktiske ting, fordi hvis man skal være 

den støtte som de har brug for, så bliver man jo også nødt til både at være i god form men også 

være nødt til at være menneskelig. Altså, man er nødt til at vise dem, at man er et ganske normalt 

menneske... Det tror jeg at man gør på den måde 

J: Det var i hvert fald det der var den store forskel i forhold til det arbejde herhjemme, fordi her så 

var det måske ikke en gang en mulighed, her der ville det også ske naturligt selvom hvis man ikke 

havde ønsket at vise det, så ville det kommet frem på sådan en tur  

B: Ja og så kunne man lige så godt beslutte sig for at det ville man gøre så hurtigt som muligt, og så 

synes jeg jo, og det var måske min egen største overraskelse, at jeg var mindre presset eller 

stresset på den her tur end jeg nogen gange er herhjemme. Fordi at alt var skrallet fra og det var 

ligesom det her vi skulle, så havde jeg indstillet mig på det, hvor herhjemme kan man godt have 

travlt i løbet af en arbejdsdag på 8 timer hvor man skal nå 100 ting, det kunne også godt være at vi 

skulle nå 20 ting på en dag men det handlede ligesom om at vi gjorde det sammen, og i det tempo 

vi kunne finde ud af at gøre det sammen og så kunne det godt være at vi skulle fra A til B, og vi 

skulle nå nogle måltider men der var ikke alt muligt andet der distraheret. Og man sov jo rigtig 

godt om natten og man var jo frisk om morgen, så det er i hvert fald også en fantastisk 

arbejdsform.. 
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J: Synes du så at turens rammer har fået dig til at fokusere på nogle andre ting i forhold til Bjørn og 

Wiktor? Altså er der noget du er blevet bekræftet i eller afkræftet i, som noget du havde tænkt på 

forhånd? 

B: Altså, der var ikke noget hvor jeg tænkte, wow. Jeg er blevet bekræftet i at der på nogle punkter 

der var de måske endnu sværere end jeg troede, det kan være deres egen forståelse af sig selv og 

deres selvtillid og sådan nogle ting, deres handlemønstre men samtidig så var der også nogle, på 

nogen punkter hvor de var meget stærkere end man turde håbe på   

J: Hvad kunne det f.eks. være? 

B: Jamen det kunne være.. at selvom der er nogen som ville kalde dem sådan følelsesmæssige 

ødelagte, så fik de ret stor omsorg for hinanden ret hurtigt og passede på hinanden 

J: (Afbryder Og på mig (griner) 

B: (griner) Og for dig, også for mig. De var ret hurtige til at falde ind i noget så hvis de kunne se at 

der var nogen som havde brug for deres hjælp, så strammede de endte op eller gjorde også noget. 

Det kunne være da Wiktor vaskede Bjørns tøj en aften hvor Bjørn havde det rigtig rigtig dårligt, og 

Wiktor han viste, at vi skulle vaske tøj om aften for ellers havde vi ikke noget til dagen efter, og 

han stod og bandede og svovlede ude på badeværelset og jeg kunne ikke forstå hvad der skete og 

så går jeg ud og kigger, og så står Wiktor og skrubber Bjørns underbukser og sure sokker i et 

badekar og er helt rød i hovedet mens han råber noget på polsk, og jeg spørger ham hvad der er 

sket og så siger han, at i de polske fængsler der er det sådan, at hvis man vasker en anden mands 

tøj så er man en anden mands luder. Og han havde lovet sig selv, at han aldrig ville vaske en anden 

mands tøj, men det blev han nødt til at gøre i den her situation, fordi at ellers ville Bjørn ikke have 

rent tøj til dagen efter og det viser jo et fuldstændig vanvittigt overskud i forhold til at gøre noget 

som er så grænseoverskridende i forhold til de normer han lever indenfor, men fordi at han har 

noget omsorg og også noget lyst til gruppen og at det hele skal fungere så er det ham der har 

overskud så gør han det. Den slags episoder var der jo usandsynlig mange af  

J: Og Bjørn han giver hans kasket ik., til Wiktor som, altså som du siger der er utallige 
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B: (Afbryder) Ja og de ting dem tror jeg godt at vi vidste inden vi tog af sted, men det er utrolig 

dejligt at se at det faktisk virker og det er utrolig dejligt at se at mennesker som ikke tror på sig selv 

men som også heller ikke bliver troet på af deres omgivelser. At der faktisk ikke skal særlig meget 

til før at det er helt naturligt for dem at vise omsorg og kærlighed til andre individer. Og nu har vi 

jo hørt deres baggrund og deres barndom fra dem selv, så det ville være nogen vi ville kalde ret 

ødelagte børn og ret ødelagte mennesker vi arbejder med og selv de har en stor lyst til at hjælpe 

og give omsorg og kærlighed til andre, og det er jo (griner) ret fantastisk. Og så var det jo samtidigt 

også skræmmende og man kunne godt forstå at det nogle gange er gået så galt for dem, når man 

kunne se de mangler de havde i forhold til at kunne forstå situationer nogle gange eller fordi de 

har lavet nogle mønstre i deres liv for at overleve, som er så forkerte i forhold til hvad de er, Bjørns 

historie med hans medicin som han fortæller, at han har fuldstændig styr på den medicin han har 

spist i 12 år og at han er træt af at alle andre læger og sygeplejerske fortæller ham hvordan det 

skal foregå og at vi siger til ham at jamen det styrer han så selv så han har sin medicin og han når 

at smide det væk 3 gange, eller 2 gange på 3 dage plus en halv dosis mere og så kommer han selv 

og beder os om og siger, "Jamen er I ikke søde at passe på min medicin fordi jeg har ikke styr på 

det". Det vil sige at det er 12 år hvor han har gået og løget for sig selv og har fortalt en historie til 

sig selv som faktisk ikke er sand, og det tror jeg er ret kendetegnet for dem begge at de har nogle 

historier som er møntet på sig selv og deres personlighed som er bygget op omkring noget 

overlevelse men som er så langt væk fra sandheden som det overhovedet kan være og de ting de 

bliver jo nødt til forsvinde hvis man vil starte en ny vej. Altså, man bliver nødt til få et lidt mere 

realistisk billede af hvem man selv er, både på det negative men lige så meget på det positive før 

man ligesom kan komme videre og det tror jeg igen at sådan en tur kan være med til fordi at man 

kan ikke skjule sig særlig lang tid på sådan en tur her men bliver nødt til at vise sine svageste og 

sine stærkeste sider fordi at nogle gange kan det også være en overlevelse bare at vise sine 

svageste sider fordi at så går folk på et tidspunkt men her blev de også nødt til at vise deres stærke 

sider som de jo havde en masse af... 

J: Hvordan har det så været for dig at komme hjem til København? I forhold til omgivelsernes 

forventninger  
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B: Jamen det har jo været både godt og skidt, der er jo rigtig mange som har synes at det har 

været flot at vi har taget afsted og sådan noget men jeg synes jo også at det har været sådan.. 

sådan lidt bekymrende, at der nogle gange har været, i hvert fald fra min ledelse af, nogle gange 

har været en indstilling til at det var godt at jeg kom hjem nu og kunne komme rigtigt på arbejde, 

eller at nu har jeg også været væk i så lang tid og måske ikke på ferie, men det er da lige før så nu 

skulle jeg da i hvert fald også komme i gang og det kan jo være min egen årsag til, at jeg ikke 

måske har været god nok til at fortælle, eller et eller andet men jeg tror nu mere at det handler 

mere om alt muligt andet hvad ved jeg misundelse og alle mulige andre ting. Og det synes jeg 

kunne være lidt hårdt fordi at jeg tror måske at det har været det mest meningsfulde social 

pædagogiske arbejde jeg har lavet i mit liv også noget af det hårdeste så jeg havde måske 

forventet sådan lidt mere.. det ved jeg ikke, sådan lidt større forståelse for at det altså ikke var en 

walk in a park, ja det er vel ligesom når man har været ude og rejse med sin rygsæk og kommer 

hjem og viser billeder så vil folk gerne se de første 10 og så er det lige meget hvis  man ikke har 

været med. Men det synes jeg i hvert fald har været lidt hårdt i forhold til de omgivelser, i forhold 

til så har der været nogle andre måske knap så hensigtsmæssige der er nogle af de andre hjemløse 

som har været ret misundelige både på Bjørn og Wiktor, men også synes at jeg har skuffet dem 

fordi at jeg har været væk og sådan nogle ting. Så det var måske de negative sider af at tag på 

sådan en tur, de positive sider det er jo at man er nået usandsynlig langt med de to og at ... det gør 

jo også at man kan arbejde meget mere intenst med dem nå de kommer tilbage, men det er jo 

også givet, altså det har i hvert fald sat nogle ting i gang i forhold til mit arbejdsliv det her med 

hvordan man arbejder med de her folk. Altså, at det er vigtigt at gøre det måske noget mere 

intenst i nogle kortere perioder i stedet for at mødes en time om ugen over flere år, altså at man 

kan skrue utroligt op for tempoet i forhold til relationsarbejdet som jeg tror er hele grundideen i at 

få rykket de her mennesker ved at gøre det noget mere intenst og intensivt i nogle perioder. Og 

især hvis det så også betyder,  at man faktisk får som socialarbejder får mindre stress (griner)og får 

mere overskud og alt muligt, så bliver det jo i hvert fald lige pludselig et arbejdsredskab eller en 

arbejdsmetode som ret effektfuld både som socialpædagog men også for den gruppe man 

arbejder med. Og man kunne selvfølgelig ikke kun tage hjemløse ud af deres vante omgivelser og 

så komme hjem og holde fri, og så tage afsted igen fordi jeg tror da også at vi lærte af turen af 

selve forberedelsen er noget af det allersværeste og det vigtigste fordi at man måske havde håbet 
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på at hvis man inviterede dem med på sådan en tur at de så de næste to måneder inden de skulle 

afsted ville opføre sig som engle og alt ville være godt og så ville de være klar til at gå afsted, men 

måske sker der faktisk det modsatte fordi at man bliver nervøs over kommer man nu afsted og 

hvad skal der ske og ellers lever de måske bare som de altid gør i en usandsynlig kaotisk og 

misbrugende hverdag. Men det var i hvert fald det som overraskede mig mest ved turen, det var 

optakten til turen at den var mere kaotisk end jeg havde håbet på i forhold til at aftalerne ikke blev 

afholdt og der blev ikke trænet lige så meget som vi havde håbet, og den ene dag kom den ene og 

den anden dag kom der nogen andre og så var der nogen som ikke skulle med alligevel og sådan 

noget 

J:(Afbryder) Hvad tror du at det siger dem?  Altså hvad er det så for et signal at vi så har sagt, vi 

tager jer faktisk med på trods af at I ikke har levet op til de her kriterier, fordi vi siger at vi ikke har 

nogle kriterier men alligevel havde vi jo sagt det her med at komme en gang om ugen til de her 

ting og sådan noget. Hvad betød det  f.eks. for L at når han så ikke gjorde det og vi så tog ham 

med? Tror du det  

B: (Afbryder) Jo det ved jeg, det sagde han jo selv fordi at vi snakkede jo om det, og det har da 

betydet alt for ham fordi det er jo derfor han lige præcis aldrig har fået nogle ordentlige relationer 

og fordi han aldrig nogensinde har gennemført noget i sit liv fordi at han jo er blevet ved med at 

skubbe flok væk og er blevet ved med at have en opførsel som hvis han bare har kørt den langt 

nok ud så skulle folk nok skubbe ham væk eller de ting som han havde lyst til de blev ikke til noget 

fordi han kunne bare lade være med at komme og alle de her ting, men at vi ligesom sagde "Jamen 

hør her mester, altså lige meget hvad der sker så skal du med på den her tur og det har vi besluttet 

og det er godt for dig, så ved mindre at du springer af flyet så er det sådan det er. Du kan ikke lave 

en opførsel der er så dårlig inden vi kommer afsted at du diskvalificerer dig selv, altså det er os der 

har besluttet at hvis du i nogen som helst mulig form, om du så skal bæres halvdelen af vejen, kan 

komme afsted så er det det du skal. Fordi det tror vi er godt for dig og vi tror sådan set også at det 

er det du siger at du gerne vil men at du bare har nogle handlemønstre, så det viser jo også igen 

det her med at der er mange af de her og også de to som vi har taget med som har mødt rigtig 

mange socialpædagoger eller andet fag personale i deres liv som vil dem rigtig men hvor de nok 

har følt at når det kommer til stykket så har de ikke villet rigtigt alligevel 
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J: Ja  

B: Svigt, på svigt, på svigt, på svigt, på svigt i deres optik. Jeg tror nu at de fleste af de mennesker 

de har mødt  på deres vej har rigtig gerne villet ud fra de forudsætninger de nu havde,  men for 

dem har det været svigt, på svigt, på svigt så det her med at man kom med selvom man faktisk 

ikke overholdte (griner) de regler som vi havde sat, det tror jeg jo også betyder, hvert fald for den 

her målgruppe, betyder det rigtig meget fordi de er vant til at blive diskvalificeret, holdt udenfor 

og alle de her ting på grund af deres opførsel ik 

J: Mm så lige her til sidst, hvad har turen så betydet for dig?  

  B: Det er jo et godt spørgsmål, udover alt det jeg har sagt. Jamen det har jo betydet rigtig meget, 

kort kan jeg ikke sige men jeg kan sige sådan nogle ting som at det jo har betydet, for det første nu 

er det ikke særlig lang tid siden at vi var afsted så jeg har slet ikke fået alt bearbejdet eller fået det 

til at falde på plads endnu men det har betydet en masse. Det har betydet sådan nogle ting i 

forhold til de her to, at jeg jo har kunne lave nogle usandsynlige stærke og bæredygtige relationer 

til to meget udsatte mennesker på usandsynlig kort tid og det er i hvert fald det rent praktiske af 

det, og også rent økonomisk skal vi huske på hvis vi kigger i de sammenhæng, er det ikke særlig 

mange penge. Så det har virkelig sat noget i gang i forhold til hvad er det der hjælper, det har gjort 

mig stærkere i troen på, at den her tese jeg har med at det er lige meget med hvor mange dyre sko 

og soveposer og måltidmad vi køber for dem, det de har brug for det er nogen mennesker der 

stoler på dem og gerne vil hjælpe dem og de her ting ik. Fordi det er det de aldrig har haft. Det har 

jo også sat alt muligt i gang i forhold til, altså min tro på, at hvis man skal arbejde med den her 

målgruppe som er de mest udsatte af de hjemløse i København i hvert fald så bliver man nødt til at 

tanke lidt ud af posen og lave nogle andre ting end at bede dem om at komme på et socialcenter, 

eller stå ved et herberg på et bestemt tidspunkt det hjælper dem ligesom ikke videre med deres 

liv. Fordi at de ofte er så ødelagte på alle mulige punkter at der skal ligesom noget andet til, men 

det har også givet mig troen på at det faktisk ikke er særlig svært hvis det er at man ligesom sætter 

nogle rammer op som gør at vi kan rykke en (utydeligt, tilstand?) altså. Det her med at der er 

nogen som siger at de er ude for pædagogisk rækkevidde (griner) eller hvad det er for begreb som 

jeg ikke forstår, altså det viser sådan en tur som den her at det er folk som har levet så kaotisk. 

Bjørn sagde selv, at han troede, at han da han blev spurgt om han ville med, to måneder inden vi 
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skulle af sted, da sagde han, at han faktisk ikke var sikker på at han havde overlevet de to måneder 

hvis vi ikke havde givet ham den mulighed, fordi at på det tidspunkt der gik det kun en vej og det 

viser ligesom hvor langt ude de var, de her folk vi tager med eller tog med 

J: Og Wiktors kriterium for overhovedet at komme med var jo også at han havde det meget, meget 

svært  

B: Ja ja vi havde jo prøvet at vælge ligesom de 6 dårligste i byen og så finde 2-3-4 stykker af dem 

og komme afsted med, så den brugergruppe, at det her med at man ikke skal opgive dem eller at 

man ikke skal et eller andet. Altså at der er så usandsynlig meget at arbejde med hvis man bare 

finder nogle alternative metoder og nogle arbejdsmuligheder, som ikke passer til alle de andre 

99,9 % af dem, men at man ligesom har med en speciel udsat gruppe som hvor man også er nødt 

til at tænke lidt specielt og det vigtigste redskab der, er selve mennesket altså selve 

socialpædagogen. At det ligesom er det der giver noget i forhold til at få hjulpet dem, måske ikke 

videre med deres liv men i hvert fald få hjulpet dem i en retning hvor de kan tage måske lidt 

bedre, måske lidt langsigtede beslutninger for deres liv end bare lige den næste flaske sprut eller 

hvad det nu kan være  

J: Skal vi ikke lade det være den sidste sætning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


