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I et lyst kælderlokale i det centrale København ligger 
Locker Room, hvor mennesker, der lever i gadehjemløs-
hed, kan opbevare deres ejendele. Langs væggene står 
72 aflåste skabsrum, og i lokalets to vindueskarme krav-
ler planter og blomster op af hjemmebyggede, himmel-
blå plantekasser. Inden for indbyder et bord og to stole 
til samvær og samtale, og i baglokalet ligger soveposer 
stablet ved siden af fleecetæpper, lange underbusker og 
et udvalg af nyt fodtøj. I baglokalet findes også et lille ba-
deværelse med toilet og bruseniche. I næsten syv år drev 
Projekt Udenfor Locker Room i et tæt samarbejde med 
værestedet Hugs & Food, hvor tilbuddet i dag er forankret. 



”
Bruger i projekt Locker 
Room

Alle de ting, 
som du 
normalt har 
derhjemme... 
Skabet bliver 
dit hjem, 
simpelthen.
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Gadesovere bærer livet på ryggen. I proppede rygsække, tunge sportstasker 
eller slidte plastikposer slæber de på mad, tøj og sovegrej. I mange tilfælde 
løfter de også vægten af brudte relationer, svigt, nederlag og traumer. 

Der er ikke rigtig plads (og tid) til disse borgere eller den bagage, de har 
med sig, i samfundet. Derfor lever de på gaden.

Projekt Udenfor arbejder med mennesker, der udover gadehjemløshed kæm-
per med psykisk sygdom, alvorlige fysiske lidelser, smerter efter langvarigt 
slid og et højt, til tider ødelæggende, forbrug af rusmidler. Mange gange 
alle problematikker på én gang. Deres omstændigheder betyder, at de ikke 
har forudsætningerne for finde ro og privatliv, lægge planer for fremtiden og 
skabe struktur i hverdagen.

Det er besværligt og risikabelt for gadesoverne konstant at bære alle deres 
ejendele med sig, og vi ser ofte, at de mister deres ting. De bliver stjålet. 
De bliver ødelagt. De går tabt, når et opbevaringssted, fx bag en busk i en 
offentlig park, bliver ryddet. Det kan være katastrofalt at miste sine varme 
støvler inden vinteren. Den energi, der går på at skaffe sig et par nye, oven 
i de øvrige strabadser, der er forbundet med overlevelse på gaden, gør det 
vanskeligt at tænke langsigtet og forsøge at komme ud af hjemløshed. 

På den baggrund slog Projekt Udenfor i 2014, i samarbejde med væreste-
det Hugs & Food under Københavns Domkirke, dørene op til Locker Room, 
der tilbød gadesovere sikker opbevaring af ejendele kombineret med støtte 
fra en socialfaglig medarbejder. 

I Locker Room skulle der være plads til den bagage, som gadesoverne bar 
rundt på – både den fysiske og den psykiske – så de oplevede et tilbud, der 
gav mening for dem.

BAGAGE
// INTRODUKTION

Udover at facilitere opbevaringsplads og dermed imødekomme et væsentligt 
praktisk behov hos mennesker i gadehjemløshed så vi gode muligheder for 
at lære dem bedre at kende i Locker Room. Efter mange års gadeplansar-
bejde med mennesker i hjemløshed ved vi, at en god relation er afgørende 
for at kunne tilbyde den rette hjælp, der tager udgangspunkt i den enkeltes 
egne ønsker. Først når vi har lært mennesket over for os at kende og sam-
men med vedkommende har opbygget en tillidsfuld relation, kan vi begynde 
at yde omsorg og relevant støtte, tilbyde samtaler og rådgivning og bygge 
bro til andre hjælpetilbud. Med Locker Room kunne vi fortsætte det centrale 
en-til-en relationsarbejde, der starter på gaden, i en indsats med opbevaring 
af brugernes bagage som omdrejningspunkt.

Locker Room blev på kort tid en integreret del af Projekt Udenfors opsø-
gende gadeplansindsats. Gadeplansmedarbejderne oplevede tilbuddet om 
et aflåst skabsrum som en god og relevant anledning til at tage kontakt til 
målgruppen. Det viste sig i flere tilfælde at blive gennembruddet for nye 
relationer til personer, som ellers havde været afvisende over for vores hjælp. 
Når de personer, der blev brugere i Locker Room benyttede deres skabe, gav 
sovegrej og andre ejendele anledning til samtaler om stort og småt, om forti-
den og fremtiden, og om tilværelsen generelt, som medvirkede til at etablere 
en mere personlig relation til den enkelte.

De socialfaglige forløb i og omkring Locker Room var mange og mangfol-
dige. Omtrent 60 brugere var årligt tilknyttet projektet – og de havde alle 
individuelle omstændigheder, behov og ønsker for fremtiden. Nogle kom og 
gik, andre blev og benytter den dag i dag stadig et skab i Locker Room. For 
andre igen blev tilbuddet om fleksibel opbevaring et skridt på vejen væk fra 
gaden og ud af hjemløshed.
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Denne erfaringsopsamling præsenterer tre centrale tematikker i arbejdet 
i projekt Locker Room. Disse er hhv. projektets fysiske og organisatoriske 
rammer, de forskellige måder skabsrummene blev anvendt på, samt hvordan 
den socialfaglige indsats indgik som en integreret del af opbevaringstilbud-
det. 

På de sidste sider har vi skitseret projektet i punkform for et hurtigt overblik.
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”Vi ville skabe et sted, hvor vi kunne få kontakt med 
dem, som ikke kom andre steder. På gaden observe-
rede vi gamle mennesker, som slæbte rundt på store 
rygsække og tunge sind, og med et skærmet opbeva-
ringstilbud kunne vi lette dem for kiloene på ryggen. 
Målet var at skabe nogle trygge, sikre og værdige ram-
mer for de mennesker, som ikke kunne være i andre 
hjemløsetilbud.”

    - Bo Heide-Jochimsen, direktør i Projekt Udenfor 
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Locker Room var ikke bare et fysisk lokale med aflåste skabe, hvor brugerne 
af tilbuddet kunne opbevare deres ejendele. Det var et rum, hvor de kunne 
opholde sig, få et afbræk fra gaden og interagere med deres ting i fred og 
ro – om nødvendigt klokken 22:00 om aftenen. Rammerne var fleksible, 
og med tiden blev de også formet efter brugernes ønsker og de muligheder, 
som Projekt Udenfors gadeplansmedarbejdere fandt gavnlige at føre ud i 
livet i tæt samarbejde med værestedet Hugs & Food, der har til huse i tilstø-
dende lokaler.

Et kontaktpunkt
To af Projekt Udenfors kernekompetencer er en opsøgende indsats på gade-
plan og relationsarbejde med mennesker, der lever i gadehjemløshed. Vores 
gadeplansmedarbejdere opsøger og møder gadesovere på gaden med respekt 
for deres rutiner og personlige grænser og ud fra den tilgang, at vi på gaden 
er gæster i deres omgivelser. Locker Room tilførte Projekt Udenfors arbejde 
en ny og anderledes dimension. For med et indendørs rum på en fast adres-
se blev det nu muligt for målgruppen at opsøge os.

Vi oplevede, at de af brugerne, der kunne finde vej til Locker Room, og som 
besad ressourcerne til at møde op i åbningstiden, fik muligheden for at 
vælge vores hjælp til på en ny måde. De kom ind ad døren til Locker Room, 
når de ønskede at benytte deres skab, men også når de havde behov for 
hjælp eller blot havde lyst til at tale med en gadeplansmedarbejder. Et skab 
i Locker Room var et redskab i det daglige gadeplansarbejde til at få kontakt 
med målgruppen, men det blev altså også et sted, hvor brugere selv kunne 
opsøge os, når de fandt det relevant.

At Locker Room var blevet et kontaktpunkt betød også, at vi en gang imel-
lem blev opsøgt af personer, som ikke var målgruppen for Projekt Udenfors 
arbejde. Locker Room skulle ikke være et først-til-mølle tilbud for alle men-
nesker, der levede i hjemløshed, men derimod specifikt målrettet særligt 
sårbare gadesovere. For at fastholde Locker Room som et skærmet tilbud 

rum og TID
// PROJEKTETS RAMMER

prioriterede vi derfor at tildele skabe efter individuel aftale og oftest til de 
personer, vi havde fået kontakt til i det opsøgende arbejde på gadeplan. Vi 
måtte løbende afvise personer, der godt nok levede i hjemløshed, men som 
ud fra vores vurdering var betydeligt mere ressourcestærke end projektets 
kernemålgruppe. Også andre sociale tilbud kontaktede os, nogle gange 
forgæves, for at høre om mulighederne for skabsplads til mennesker, de var 
i kontakt med. Det understregede behovet hos mennesker i gadehjemløshed 
for at kunne få opbevaret deres ting.

Fleksible åbningstider
Locker Room havde faste åbningstider i dagtimerne; en time tre gange om 
ugen. Vi valgte at begrænse de faste åbningstider for at prioritere vores 
tid til en mere fleksibel adgang til skabsrummene efter behov. Alle Projekt 
Udenfors gadeplansmedarbejdere havde en nøgle til Locker Room og kunne 
åbne lokalet både tidligt om morgenen og sent om aftenen for de bruge-
re, der havde brug for, at der ikke var andre personer i nærheden, når de 
benyttede deres skab. For nogle var det fx afgørende, at der var ro omkring 
skabene, mens andre ikke ville forbindes med et hjemløsetilbud, og derfor 
ønskede at være anonyme. Det var typisk sidst på eftermiddagen eller om 
aftenen, at vi åbnede døren til brugere uden for de faste åbningstider.

Med den fleksible, og i teorien døgnåbne, adgang til skabsrummene forsøgte 
vi at etablere et skærmet tilbud, hvor selv de mennesker, som levede i social 
isolation, kæmpede med psykisk sygdom og/eller havde svært ved at begå 
sig i institutionelle rammer, kunne opbevare deres ting og holde ud at være. 

Pusterum
Nogle brugere syntes at nyde bare at være i Locker Room og kom og hang 
ud i lokalet i korte eller længere tidsrum. Vi oplevede, at vi i Locker Room 
kunne tilbyde dem et pusterum fra tilværelsen i gadehjemløshed, hvor alle – 
også private – aktiviteter foregår i det offentlige rum.
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På baggrund af den erfaring indrettede vi baglokalet, da vi var ca. halvvejs 
inde i projektperioden, så der blev plads til, at brugerne kunne sidde alene 
og nørkle med deres ting i fred. Herefter benyttede en af brugerne fx plad-
sen til at ordne og rengøre sit cykelværktøj, mens en anden søgte stilhed, 
når pladsen i baglokalet var ledig.

Senere i projektet blev der installeret et brusebad, så brugere kunne vare-
tage personlig hygiejne bag en lukket dør. Dette resulterede blandt andet i, 
at selv personer, som ikke havde vasket sig i månedsvis, kom og tog lange 
varme bade, barberede sig og plejede krop og hår.

Som udgangspunkt kunne brugerne opholde sig i lokalet så lang tid, som de 
havde behov for, om det var for at drikke en kop kaffe, tage et bad, skifte tøj 
eller sortere tingene i deres skab i ro og mag. Gadeplansmedarbejderne sør-
gede for at have tid i deres kalender, hvad end de var på vagt i Locker Room 
i de faste åbningstider eller på et andet tidspunkt, så de ikke blev nødt til at 
stoppe en samtale med en bruger eller skynde på dem, mens de benyttede 
skabet. På den måde ønskede vi at skabe det modsatte af et ”ind-ud-tilbud” 
med et fast antal minutter til en bestemt handling.

Siden projektets opstart har 60 gadesovere i gennemsnit hvert 
år fået opbevaret deres ejendele i Locker Room. Langt hoved-
parten har været mænd (80-90%). Skandinaviske borgere, 
primært danskere og svenskere, har optaget en tredjedel af 
skabene, og omtrent halvdelen af brugerne har været borgere 
med østeuropæisk baggrund.  

Tilbuddet om et skab i Locker Room har været en indgangsvin-
kel til relationsarbejde. Vi har støttet og ydet omsorg til brugere 
af Locker Room i forbindelse med psykiatriske og somatiske 
indlæggelser og behandlinger, hospitalsudskrivninger, i form 
uddeling af tøj og andet relevant udstyr til gaden, gennem bro-
bygning til kommunale og private aktører, ved genetablering af 
kontakt til familiemedlemmer og i forbindelse med indflytning 
i egen bolig.

Locker Room har desuden udgjort et centralt led i Projekt 
Udenfors arbejde for at sikre gode og velplanlagte hjemrejser 
til hjemløse migranter, som ønskede at vende hjem til deres 
hjemland. Projekt Udenfor har i Locker Rooms løbetid hjulpet 
mere end udenlandske borgere med en hjemrejse, med støtte 
til alt fra overvejelser om at vende hjem til den konkrete rejse 
og foranstaltninger for en succesfuld ankomst i hjemlandet.
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”Vi så behovet for et rum, hvor man kan give sig tid til 
at sidde og skifte sine strømper, tage et bad, folde sit 
tøj, få vasket og opbevaret det rene tøj i sit skab. Så 
selvom det umiddelbart kan ligne, at det bare er skabe, 
og det er det, så blev Locker Room med tiden udviklet 
til at være en hel palette af ting, der understøtter per-
sonlig hygiejne og egenomsorg. Det får et lag af det, vi 
andre også ville gøre i vores eget hjem. Og det er med til 
at skabe rammerne for den private samtale”. 
     
  - Justine Mitchell, daglig leder i Hugs & Food.  



”
Bruger i projekt Locker 
Room

mange hjemløse, 
der ikke har et 
skab, de smider 
deres vintertøj 
væk, og det er jo 
ganske upraktisk. 
Men man har ikke 
noget valg.
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BRUGERE

Fælles for brugerne af Locker Room var et behov for opbevaring af den 
bagage, de slæbte rundt på gaden. Men hvad bagagen bestod af, og hvordan 
de hver især benyttede Locker Room, varierede fra person til person. I det 
følgende har vi beskrevet nogle af de måder, hvorpå brugerne indtog og be-
nyttede lokalet og skabspladsen. De vidner om hverdagsaktiviteter og behov, 
som mange mennesker i bolig udøver dagligt uden at tænke videre over det, 
men som for mennesker i gadehjemløshed kan være afgørende for deres 
overlevelsesstrategier.

”Morgan & Peter” - Ejendommelige ejendele

En stak flossede bibler og ikke andet. Det er, hvad der ligger i Morgans 
skab. Skabet ved siden af har Peter fyldt op med ledninger. Morgan og Peter 
kommer sporadisk i Locker Room for at se til deres ejendele. Også uden for 
tilbuddets faste åbningstider.

En gruppe af brugerne i Locker Room levede særdeles afsides og barske 
liv på gaden. De kæmpede med svær psykisk sygdom og havde vanskeligt 
ved at tage vare på sig selv. De bar oftest rundt på store tasker eller ad-
skillige plastikposer, der var propfyldte med ting og sager, som de samlede 
rundt omkring i byen. Den måde, de benyttede deres skab på, vidnede om 
logikker, der i hvert fald i vores optik, handlede mere om at beskytte deres 
fundne skatte end praktik og overlevelse. Ting, som for andre måske kunne 
virke ubetydelige, eller endda ligne skrald, knyttede de en stor værdi til, og 
det var disse ejendele de placerede i deres skabe frem for soveposer, værdi-
papirer og vinterjakker. 

Nogle af dem kom i Locker Room for kortvarigt at se til deres ting for 
derefter at gå ud igen. Andre blev hængende ved skabet og fortalte om 
genstandene og de tanker eller minder, der var knyttet til dem. Tilbuddet om 
skabspladsen blev for nogle af disse brugere et skridt på vejen til at bryde 
den sociale isolation, de havde levet i meget længe.

// SKABENES ANVENDELSE

”Pawel” - Et skridt på rejsen hjem 

Pawel lægger sit nye pas ind i venstre side af skabet, oven på stakken af do-
kumenter med ambassadelogoer. I skabets højre side ligger tøj, medicin, en 
telefonoplader og et par sko. Om et par uger rejser Pawel sammen med en 
gadeplansmedarbejder til sit hjemland Polen. Her har gadeplansmedarbej-
deren sørget for, at der venter et værelse på et botilbud og psykiatrisk hjælp.

En betydelig andel af brugerne i Locker Room var hjemløse borgere med 
udenlandsk baggrund. De levede på gaden i København og kæmpede med 
komplekse, sociale, psykiske of fysiske problemer, men de havde kun be-
grænsede muligheder for at få hjælp i Danmark. Deres situation og helbred 
forværredes i takt med den tid, de tilbragte på gaden, og det skubbede dem 
ud i en endnu mere marginaliseret position i samfundet.

For nogle af de udenlandske brugere fungerede Locker Room som et sted, 
hvor de frit kunne komme, opholde sig og finde ro fra gadens tumult. For 
andre var opbevaringstilbuddet et led i den stabiliseringsproces, der ledte op 
til, at de vendte tilbage til deres hjemland, hvor muligheden for at få hjælp 
og komme ud af hjemløshed var større end i Danmark. Locker Room var 
et centralt tilbud i forbindelse med disse hjemrejser, som Projekt Udenfor 
hjalp brugerne med, bl.a. via samarbejdet i Transitprogrammet i Køben-
havns Kommune. Med et personligt skab kunne brugerne, sammen med en 
gadeplansmedarbejder, begynde at skaffe de nødvendige rejsedokumenter, 
nyt tøj og andet udstyr til rejsen. Ikke mindst opbevare det trygt og sikkert 
frem mod afrejse.
 

”Berta” - Et privat øjeblik

Berta åbner målrettet sit skab. En toilettaske og en stor plasticpose står beg-
ge fyldt med toiletartikler, medicin og make-up. Ved siden af ligger tøj pænt 
foldet og tæt pakket i en stabel. Berta kommer jævnligt i Locker Room for at 
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hente noget nyt tøj, men også bare for at omorganisere. Pose og toilettaske 
bytter ofte indhold: hun tager de forskellige ting op, pakker ud og pakker 
ind, inden hun lægger det hele sirligt på plads igen. 

En af de måske mere usynlige problematikker forbundet med gadehjemløs-
hed er manglen på privatliv. De mennesker, som bor og lever i det offentlige 
rum, har ikke et aflukket og skærmet sted, som er deres. De lever derfor 
med det omgivende samfund som potentiel tilskuer i mange af hverdagens 
gøremål og situationer. 

Nogle af brugerne benyttede Locker Room til at skabe en privatsfære, de 
ellers ofte var foruden. Skabet var et sted, som var deres, hvor de havde 
mulighed for at interagere med deres ting privat og på den måde, de fandt 
meningsfuld og havde lyst til. Skabet gav dem mulighed for at holde deres 
ejendele for sig uden andres indblanden. Hvis de selv ønskede det, kunne 
de invitere os med ind i deres liv igennem disse ejendele. 

”Tom” - Orden og systematik

Inden Tom lægger sine nyvaskede bluser ind i sit skab, folder han dem nøje 
og deler dem op i de kortærmede og de langærmede. De snavsede bluser får 
han vasket imens. Tom har helt styr på, hvornår Locker Room har åbent og 
planlægger sin tid herefter. Skabet er et sted, hvor Tom kan værne om de 
ting, der er hans, og på den måde han ønsker det – her har Tom kontrollen.

Det er vanskeligt at holde orden i sine ting, når man ikke har et skab eller et 
hjem at brede dem ud og sortere dem i. Når man til og med skal slæbe ejen-
delene rundt i en taske, pose eller indkøbsvogn i al slags vind og vejr, er det 
desuden svært at holde dem rene og tørre og undgå, at de bliver jordslåede.
  

For nogle brugere blev skabspladsen i Locker Room en form for fikspunkt i 

en kaotisk og flydende hverdag, hvor det kan udgøre en enorm udfordring at 
få opfyldt selv helt basale behov såsom et sted at sove eller et måltid mad. I 
Locker Room blev opbevaring en mulighed for at skabe en form for systema-
tik, som gjorde det muligt at tage vare på sine ejendele og drage omsorg for 
sig selv – eksempelvis ved at tage en nyvasket bluse på.

”Michael”  - Et lager til fremtiden

Michael må bruge styrken fra hofterne til at lukke lågen på sit skab. Han 
har et af de få store lockers i lokalet, men de vinterstøvler, han netop har 
lagt øverst i bunken af udstyr, har optaget det allersidste hjørne i skabet. 
Michael benytter Locker Room til at opbevare de ting, som han forestiller sig 
kunne blive nyttige en dag. Snart er det vinter, og efter vinter bliver det som-
mer. Og hvem ved, hvad dagen, ugen og måneden bringer. 

Begrænset plads i rygsækken og risikoen ved at gemme ejendele på steder i 
det offentlige rum, som let kan blive ødelagt, ryddet eller bestjålet, betyder, 
at mennesker i gadehjemløshed i mange tilfælde kun kan eje få ting ad 
gangen. Ved sæsonskift må flere derfor skille sig af med de beklædningsgen-
stande og det udstyr, som er ubrugeligt ved særlige årstider, som et par store 
vinterstøvler eller en sommerjakke.

Et skab i Locker Room imødekom et behov for at kunne gemme og passe på 
sæsonbestemt udstyr. Nogle brugere benyttede således deres skab, som an-
dre måske ville udnytte et loftsrum. I skabet opbevarerede de ting, som ikke 
var relevante på nuværende tidspunkt, men som ville blive brugbare, måske 
endda nødvendige, når vejret skiftede.



”
Gadeplansmedarbejder 

Når hun giver udtryk 
for, at hun gerne vil 
have selskab, træk-
ker jeg en stol hen 
ved siden af hendes 
skab. Så taler vi sam-
men, hun mere end 
mig, mens hun organi-
serer sine ting og gør, 
hvad hun skal. 



Med tilladelse fra brugerne eksperimenterede vi 
i et tidligt stadie af Projekt Locker Room med 
fotodokumentation af skabenes indhold. 
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kontakt

Projekt Locker Room handlede først og fremmest om at få skabt tillids-
fulde relationer til de personer, vi tilbød vores hjælp. Kontakten til socialt 
isolerede mennesker i gadehjemløshed har fra starten været projektets 
omdrejningspunkt, mens målgruppens behov for opbevaring blev brugt som 
en væsentlig indgangsvinkel. I takt med at projektet foldede sig ud, blev det 
endnu mere tydeligt for os, hvor vigtigt det var at kunne opbevare ejendele 
et trygt, tørt og privat sted. Skabsrummene kom derfor til at spille en stor 
rolle i mange af vores skadesreducerende indsatser. Den metodiske brug af 
skabene som et tilbud, der kunne indlede og fæstne en relation, forblev dog 
det centrale element.

Et nøgleredskab i det opsøgende gadeplansarbejde
Det sker ofte, at Projekt Udenfors målgruppe reagerer med afvisning, når 
gadeplansmedarbejderne de første gange tager kontakt til dem på gaden. 
Det kan være en grænseoverskridende oplevelse at blive opsøgt at et frem-
med menneske, der tilbyder sin hjælp. Derudover er det vores erfaring, at 
tidligere dårlige oplevelser med hjælpesystemet, lang tids social isolation og 
svær psykisk sygdom ofte er medvirkende til, at nogle reagerer med irritation 
og mistro, når en gadeplansmedarbejder henvender og præsenterer sig. Det 
kan derfor være vanskeligt for gadeplansmedarbejderne i det første møde 
at forklare, hvorfor de tager kontakt, og hvorfor den relation, de tilbyder, er 
relevant for vedkommende at tage imod. De skal med andre ord ”sælge” de-
res kontakt og samvær. I disse situationer har tilbuddet om et skab i Locker 
Room fungeret som en måde at gøre relationen vedkommende. For personer, 
der eksempelvis slæber på tung oppakning, har muligheden for at få lettet 
ti kilo fra ryggen været et relevant tilbud. Locker Room blev på den måde et 
redskab til at få kontakt til borgere, som ellers afviste vores tilbud om hjælp.

Gode forudsætninger for relationsdannelse
I de tilfælde hvor en person takkede ja til et skab i Locker Room, var næste 
skridt en kort eller længerevarende samtale med en gadeplansmedarbejder, 
alt afhængig af personens situation og mentale overskud. Her drøftede de i 

// DEN SOCIALE INDSATS

fællesskab brugerbetingelser for skabet og den enkeltes behov for opbeva-
ring. En gang imellem, hvis brugeren ønskede det, hjalp vi til med at pakke 
skabet. Andre gange stod vi blot ved siden af, mens brugeren selv placerede 
og organiserede ejendelene i sit skab. Ofte gav netop dét moment en anled-
ning til samtale. Det kunne være en snak om alt det udstyr, de bar rundt på, 
bekymringen for altid at bære rundt på deres pas, eller hvorfor de ønskede 
at opbevare netop disse ejendele i skabet. 

Det viste sig, at skabet gjorde det lettere for gadeplansmedarbejderne at 
komme ind på livet af den enkelte i det relationsopbyggende arbejde, der 
altid fulgte med tilbuddet om skabsplads. Det kræver tillid at lade andre 
opbevare sine private ejendele, men når først tilliden var opnået, erfarede vi, 
at det blev nemmere for brugerne at dele andre ting også.

Gadeplansmedarbejderne oplevede også, at dét bare at opholde sig med 
brugerne i Locker Room tilbød en anden måde at være sammen på. Sam-
vær i lokalet uden at udveksle ord, men også den smalltalk, der som regel 
opstod, udviklede relationen. Det var de fleksible åbningstider med til at 
understøtte – hvis en god samtale eller rart samvær var godt i gang, behøve-
de der ikke ikke være nogen bagkant. 

Locker Room blev ikke alene et nøgleredskab til at etablere en kontakt til de 
mennesker, vi havde observeret og var bekymrede for, men var også med til 
at udvikle den spæde relation, som startede på gaden.



”
Gadeplansmedarbejder

At kunne til-
byde et skab i 
Locker Room 
er en god 
undskyldning 
for at tage 
kontakt.



Illuatration af Nanna Dalsgaard Clausen 
Fra beretningen ”Royal”.

Udgivet i bogen Beretninger fra Projekt Udenfor.

”Hans faste sovested var et højtliggende legehus i en 
park. Der var både trygt og rent. 

Om dagen mødte jeg ham i gademiljøet, hvor han sam-
lede pantflasker. Han transporterede alle sine ting på 
en cykel, som han pakkede med stor grundighed. Det 
tog lang tid, for alt havde sin helt egen plads, og intet 
blev overladt til tilfældighederne.

Efter nogen tid tilbød jeg ham et skab i Locker Room. 
Her kunne han opbevare sine personlige ting, og vi ville 
få mulighed for en regelmæssig kontakt, der kunne 
hjælpe mig til at afklare hans situation og mulige behov 
for støtte. Han havde brug for tre skabe: Ét til det rene 
tøj, ét til det snavsede  og ét til øvrige ejendele. Han 
kom ofte i Locker Room, hvor han brugte meget tid på 
at rulle og folde tøjet, som han herefter flyttede rundt 
mellem skabene i et særligt system.”

I 2017 udgav vi bogen ”Beretninger fra Projekt Udenfor” med fortællinger om 20 hjemløse 
borgere og deres forløb med en gadeplansmedarbejder. Ovenstående er et uddrag fra fortæl-
lingen om ”Barkas”, som levede på gaden i tre år og bl.a. fik hjælp gennem en skabsplads i 
Locker Room.
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mere end opbevaring

Projekt Locker Room har gennem årene rummet adskillige ting og sager, 
men også mennesker, der ikke altid har oplevet, at der var særlig god plads 
til dem i samfundet. Vi har mødt og lært mange personer at kende gennem 
projektet, og vi er blevet inviteret ind i en myriade af fortællinger om tilvæ-
relsen på gaden og alt det omkring - mange gange med udgangspunkt i de 
ting, der blev placeret eller taget ud af skabene.

Ved at give tid og plads til brugernes forskellige måder at benytte deres skab 
på, har vi sammen med medarbejderne i Hugs & Food forsøgt at skabe et re-
levant og værdigt tilbud til gadesovere i København. I deres personlige skab 
i Locker Room kunne brugerne, med enkelte undtagelser, opbevare præcis 
det, de ønskede at passe på eller gemme til et senere tidspunkt. Det var alt 
fra en bamse til et par tørre sokker.

Locker Room dækkede et grundlæggende behov for sikker opbevaring. Et 
skab fjernede eller mindskede et dagligt problem hos mennesker i gade-
hjemløshed, som bestod i risikoen for, at deres ting blev væk, ødelagt eller 
stjålet og det slidsomme arbejde, det er at slæbe rundt på tingene hele 
tiden.
 
Projektet var også en indgangsvinkel til relationsarbejdet, som i vores optik 
er afgørende for at kunne hjælpe det enkelte menneske. Tilbuddet om 
et skab i Locker Room var (og er) et redskab til at skabe den indledende 
kontakt til gadesovere i det opsøgende gadeplansarbejde. Derudover var det 
nonverbale samvær, smalltalk og længere samtaler eller rådgivning af bruge-
re, som foregik i Locker Room, med til at udbygge relationen. Tildelingen af 
et skab til en bruger blev ofte også et trinbræt til andre socialfaglige tiltag 
såsom generel skadesreduktion, hjælp til at komme i psykiatrisk behandling 
og forberedte hjemrejser til hjemlande, hvor mulighederne for at kunne for-
bedre tilværelsen var bedre. For nogle blev det et af de første skridt på vejen 
mod egen bolig.

// AFSLUTNING

Opbevaringstilbuddet Locker Room var således langt mere end skabspladsen 
alene.

Ved udgangen af 2021 var det, der startede som et eksperimenterende 
projekt, et så veletableret tilbud i København, at vi kunne forankre det hos 
en anden aktør. Gennem flere års samarbejde var Locker Room allerede en 
integreret del af arbejdet i Hugs & Food, og langt hovedparten af brugerne 
kendte medarbejderne i værestedet og benyttede det selv. En fuld overdra-
gelse til værestedet var derfor oplagt og naturligt for den videre udvikling af 
initiativet og for brugerne af Locker Room. Også i Hugs & Food står relatio-
nen i centrum for arbejdet med mennesker i hjemløshed, hvorfor vi ved, at 
Locker Room vil bestå som et sted, der tilbyder meget mere end opbevaring. 



”
Bruger af projekt Locker 
Room

Skabet gjoRde 
mit liv meget 
nemmere. 
Det gjorde mit 
liv logistisk 
set mere 
plausibelt. 
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OVERSIGT

FORBEREDELSE: Før vi slog dørene op til Locker Room, studerede og be-
søgte vi andre opbevaringstilbud i København og i udlandet. Vi gjorde os en 
lang række overvejelser omkring de fysiske rammer, så de kunne imødekom-
me målgruppens behov for fleksibilitet, anonymitet og privatliv, for at sikre 
at gadesovere rent faktisk havde mulighed for og også ønskede at benytte 
tilbuddet. Vi var desuden i dialog med naboer, lokalpoliti og samarbejdspart-
nere, der således kendte til projektet og målgruppen forud for åbningen.

VISITATION: Med Locker Room ønskede vi at nå en gruppe mennesker, der 
ikke havde ressourcerne til at opsøge et opbevaringstilbud selv. Brugerne i 
projektet blev derfor tilbudt et skab af Projekt Udenfors opsøgende gade-
plansmedarbejdere, når de mødte dem på gaden og vurderede, at de ville 
drage nytte heraf. Vi tildelte også skabe til relevante brugere fra det tilstø-
dende værested Hugs & Food, og en gang imellem blev vi kontaktet af andre 
organisationer med forestpørgsler om et skab til mennesker, de var i kontakt 
med. Da vi kun havde et begrænset antal skabe, og fordi vi anså Locker 
Room som et skærmet tilbud, måtte vi i årenes løb desværre afvise flere, der 
henvendte sig.

REGISTRERING OG RETNINGSLINJER: Hver gang en ny person fik et skab 
i Locker Room, oplyste vi om tilbuddet og brugerbetingelserne, som også 
blev udleveret på skrift på flere sprog. Brugerbetingelserne fastslog bl.a., at 
det ikke var tilladt at opbevare ulovlige, levende eller fordærvelige genstan-
de, og at skabet var privat og derfor ikke kunne deles med andre. Brugerne 
fik et skabsnummer og blev registreret med et kaldenavn. Herfra kunne 
de møde op i på forhånd definerede åbningstider eller efter aftale, hvor en 
gadeplansmedarbejder tog imod og udleverede nøglen til deres personlige 
skab.

// projektet i PUNKTFORM

ÅBNINGSTIDER: I løbet af projektets levetid eksperimenterede vi med 
forskellige åbningstider. Mange af de mennesker, vi arbejder med, kæmper 
udover gadehjemløshed med tunge sociale og psykiske problematikker. Det 
kan medvirke til en kaotisk hverdag, hvor faste åbningstider kan være svære 
at overholde. Det var derfor nødvendigt med en fleksibel adgang, hvor den 
enkelte bruger kunne tilgå sit skabsrum, når vedkommende havde behov 
for det. For en anden gruppe blandt brugerne skabte denne fleksibilitet 
forvirring i forhold til, hvornår tilbuddet havde åbent. For også at imødekom-
me deres behov afprøvede vi forskellige variationer af faste åbningstider. Vi 
endte op med en model med faste åbningstider én time tre gange ugentligt 
kombineret med fleksibel adgang efter aftale med en gadeplansarbejder.

”AKUTSKABE”: For at kunne benytte skabene som et aktivt redskab i Pro-
jekt Udenfors gadeplansarbejde, sikrede vi os, at der altid var 5-10 ledige 
skabspladser, som kunne benyttes i akutte situationer. Én gadeplansmed-
arbejder var projektansvarlig, men alle gadeplansmedarbejdere havde en 
nøgle til Locker Room og kunne, på dags-, aften- eller nattevagter, tage nye 
brugere med til lokalet og give dem et skab uden at skulle koordinere med 
den projektansvarlige medarbejder først.

DEN SOCIALE INDSATS: Udover tilbuddet om fleksibel og sikker opbevaring 
af ejendele var et helt centralt element i projekt Locker Room den socialfag-
lige indsats, som både gik forud for, at en bruger fik tildelt et skab, og som 
spillede en vigtig rolle efterfølgende. Tilbuddet om et skab i Locker Room 
var et redskab til at komme i kontakt med vores målgruppe og danne gode 
rammer for at kunne etablere en relation, som var afgørende for at kunne 
hjælpe det enkelte menneske. 
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Tak til Trygfonden og Den Sociale Fond for økonomisk støtte 
til at drive og udvikle Locker Room, til Hugs & Food for jeres 
vigtige indsats og det altid gode samarbejde og til domprovst 
Anders Gadegaard og Københavns Domkirke for at huse 
projektet. Endelig og ikke mindst tak til de brugere, der har 
informeret denne rapport.
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Illuatration af: Freddie Baccilonka  
Fra beretningen ”Barkas”

Udgivet i bogen Beretninger fra Projekt Udenfor.

Projekt Udenfor 

Projekt Udenfor er en NGO, der siden 1996 har arbejdet for og 
med samfundets absolut udstødte. Organisationen kombinerer 
opsøgende gadeplansarbejde med indsamling og formidling af 
viden om hjemløshed og social udstødelse.
 
Gadeplansarbejdet er rettet mod personer, der lever og overnat-
ter på gaden i København og kæmper med svære sociale, psyki-
ske og/eller somatiske problemer. Fælles for målgruppen er, at 
de ikke modtager den hjælp eller behandling, de har behov for, 
burde få eller har ret til.
 
Arbejdet med at indsamle og formidle viden har til formål at 
dokumentere, oplyse og skabe debat om situationen for hjemlø-
se borgere og bidrage til at forbedre deres vilkår. 
 
Organisationen består af en bestyrelse, ansatte og en gruppe 
frivillige, der understøtter den socialfaglige gadeplansindsats.

Eksperimenterende projekter 
Projekt Udenfor igangsætter og udvikler løbende eksperimen-
terende og tidsbegrænsede projekter, der tager udgangspunkt i 
aktuelle problematikker på hjemløseområdet og i de behov, vi 
ser på gaden, som ikke bliver mødt andre steder. 

Vi arbejder bevidst med at gå foran og afprøve nye initiativer, 
som efterfølgende kan overtages og drives af andre. Derfor 
forankres projekterne altid hos aktører, der kan drive og videre-
udvikle initiativet.
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