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Indledning
Hvor går man(d) hen, når hverdagens fundament fjernes fra den ene dag
til den anden?

Siden 2006 har Mandecentret arbejdet med mænd i krise. Igennem de
seneste 16 år har Mandecentret oparbejdet en unik viden om, hvordan

mænd reagerer, når de kommer i en livskrise. Vi ved, hvad der skal til for

at få mænd på benene igen. Al denne viden samler sig om det at være
mand og far i det 21. århundrede.

Denne bog handler om Mandecentret. Og om de foregangsmænd, der
skrev historie, da de ville oprette et krisecenter for mænd. I de mursten,

som Mandecentret er bygget af, gemmer sig historier om mænd i frit fald.
Det er de mænd, der havde en forestilling om den lykkelige kernefamilie og
at være familiens beskytter. Det er de mænd, der havde et selvbillede af

at være den stærke, elskværdige mand. Det er de mænd, der føler et stort

tab og nederlag, når denne forestilling ikke endte, som de havde håbet og
ønsket.

Bogen vidner om, at det blev lige netop fortællingen om den faldne mand,
der var inspirationen til at oprette Mandecentret. Men den faldne mand

er også den modige mand, der tør se sårbarheden i øjnene og bede om
hjælp.

Bogen tager dig igennem Mandecentrets historie. Fra de visionære so-

cialarbejdere til en organisation i vækst, der hver dag hjælper mænd og
deres børn, så de igen kan finde fodfæste efter et brud i familien.
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Mandecentret på Christianshavn. Den smukke
atriumlignede fordelingsgang, der går fra
administrationen og ned til beboerafdelingen
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Hvad er Mandecentret?
Mandecentret er et landsdækkende tilbud med (i skrivende stund) 109 botilbudspladser fordelt på afdelinger i København, Aarhus, Odense, Aalborg,
Esbjerg, Randers og Slagelse. Vi arbejder med mænd, som rammes af

en krise i forbindelse med skilsmisse/samlivsophør eller er udsat for vold i
hjemmet.

I Mandecentret tilbyder vi en midlertidig bolig, aktiverende støtte og hjælp
til mænd, der har behov for at komme godt igennem den krise, de står i.

Tilbuddet hører under Servicelovens §110, hvilket betyder, at mandens op-

hold på Mandecentret finansieres af hans kommune. Vores mål er, at den

enkelte mand undgår eller bryder med den nedtur han er på vej ned ad. Vi
har fokus på at hjælpe manden gennem krisen frem til et liv og en hver-

dag, hvor han igen bliver i stand til at bo i egen bolig, varetage sit arbejde
og være en god far for sine børn. På Mandecentret har mændene derfor
også mulighed for at have deres børn boende under deres ophold.

For de mænd, der efter endt ophold på Mandecentret har behov for yderligere støtte, tilbyder Mandecentret efterforsorg.

Den gratis ambulante rådgivning er baseret på frivillige rådgivere og

består typisk af et individuelt rådgivningsforløb, hvor manden støttes i sin
krise.

Udover støtte til mænd i krise indeholder Mandecentret også et videncen-

ter, hvorfra data og dokumentation indsamles til analyse af Mandecentrets
arbejde, indsatser og udvikling af fagligheden.
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De tunge hjerters klub
Oppe under taget, hvor stjernerne
kan nå
de knirkende gulve
betrådt af tunge hjerter
af store tanker om livets
evighed
evigt forbundet, uafklaret
klarer det op, deroppe bag skyerne?
unge fodtrin fylder det gamle hus
med umiddelbar lyksalighed
og pludselig transporteres vi til
deres virkelighed
virkelig, hvor verden er simpel
simplere, for de tunge hjerters
virkelighed
virker ikke ægte
endnu
utætte vinduer lukker luft ind
ventilerer cirkulerer
tynde vægge med den daglige
påmindelse
du er ikke alene
trods følelsen af iltmangel og
iltert temperament
her er vi flere
med tunge hjerter
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kom lad os søge sammen
de nye historier
perspektivere perspektiverne
lade op
finde kilden til vedvarende energi
Hugge brænde og bygge bålet
lad os lytte lad os tale
eller bare være
her
ved de tunge hjerter
lyttende til de store tanker
og de små
ventilerende cirkulerende
til stede
for de tunge hjerter
og når luften er lukket ind åndet ud
er det som om
det endelig klarer op
Digtet er skrevet af Maja Kryger
– socialfaglig rådgiver, Mandecentret
København
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Kapitel 1

Et fundament bliver bygget
Kapitlet er baseret på erindringer fra de personer, som var med fra starten, samt et kig ind i arkiverne.

Bo Kristiansen har været bestyrelsesmedlem i Mandecentret siden
2007. Bo er cand.jur. og socialchef i Brøndby Kommune.

Claus Bøgh har været bestyrelsesmedlem i Mandecentrets bestyrelse siden 2010. Claus er ledelseskonsulent og rådgiver i virksom-heders IT-løsninger.

Kim Nidam har været forstander på Mandecentret i Aarhus siden
2008. Kim er uddannet pædagog og psykoterapeut.

Jørgen Juul Jensen har været tilknyttet Mandecentret siden 2006.

Han er direktør i Jørgen Juul Jensen Coaching og er desuden partner i GruppeVIS ApS.

Mandecentrets historie begyndte længe før, Mandecentret blev til. I starten
af 00’erne gik en mand rundt med en masse tanker og ideer. Thorkil Vestergaard-Hansen hed han.

Thorkil havde år forinden gennemgået en skilsmisse, og det havde ført en
nedtur med sig. Da han var kommet på benene igen, begyndte han at

arbejde på at bruge sine egne erfaringer med det at være en mand i krise
til at hjælpe andre.
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Thorkil startede på en af sine ideer. Han skabte et værested under navnet

Fundamentet. Stedet åbnede i Kvarterhuset i Holmbladsgade på Amager.

Et lille, hyggeligt sted, hvor alle mænd havde mulighed for at komme og få
et godt råd, støtte og ikke mindst hygge. Huset var også et samlingspunkt
for mange ideer og udviklede sig med tiden i mange forskellige retninger.
Organiseringen af stedet var ikke i højsædet; det var derimod hjertevar-

men og rummeligheden. Thorkil var ikke alene om sin sag. Hans ukuelige
charme og overtagelsesevner fik flere og flere til at blive en del af hans
hold.

Bo Kristiansen, Claus Bøgh, Kim Nidam og Jørgen Juul Jensen bliver blandt
flere andre afgørende spillere for udvikling af stedet.

”Jeg fandt jo ud af, at jeg selv kunne havne der og have brug for hjælp,”

forklarer Claus Bøgh, der siden begyndelsen har stået ved siden af Thorkil som tro støtte og ven og siden Mandecentrets begyndelse også som

formand for bestyrelsen. Erfaringer med at være i krise og med tanke på,
at en krise kan ramme alle, blev Fundamentet og senere Mandecentrets

fokus. De ville rykke ved den danske mandekultur og fortælle omverdenen,
at det er okay at komme i krise, og det er okay at bede om hjælp – også
som mand.

”At gå ned med flaget er et bevis på, at du er et menneske. Det er en kvalitet,” fortæller Claus.

Bo Kristiansen mødte Thorkil, da han i begyndelsen af 00’erne arbejdede
som socialchef i Spaniensgade i Københavns Kommune – det område,
som Thorkil huserede i. Bo var formand for boligsocialstyregruppen, og
i denne gruppe sad Thorkil. De krydsede klinger en gang imellem, men

fattede også sympati for hinanden, fortæller Bo. Både Thorkil og Bo fandt

ud af, at de kunne bruge hinandens forskelligheder og ligheder til at udvikle
værestedet. Og gennem snakke og diskussioner blev Bo en del af holdet.
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Thorkil Vestergaard-Hansen står ved
indgangen til værestedet Fundamentet.
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Der var ikke mange, der kendte til Thorkils ideer, men han holdt meget af

at komme i medierne, og det bragte Thorkils ideer hjem i stuerne. Ideerne

kom blandt andet hjem i Jørgen Juul Jensens stue. Jørgen læste en artikel
om Thorkils ide, og Jørgen fandt meget hurtigt ud af, at det var en rejse,

som han gerne ville være en del af. Og efter kort tid var Jørgen tilknyttet
som coach for de medarbejdere, der var en del af Fundamentet.

Mænd går ikke til terapi
De aktiviteter, der foregik i Fundamentet, var noget Thorkil og de andre

fandt på løbende. Thorkil, der havde uddannet sig til socialrådgiver, brugte
sine kompetencer både fra den pædagogiske verden og nu også den
socialfaglige til at hjælpe mændene godt på vej i livet.

Jørgens tanke var, at han ville bringe et nyt element ind i Fundamentet. En
ny måde at samtale og rådgive på. Han introducerede sine tanker om en
ny metodisk tilgang til samtalerne: ”Det behøver ikke være en traditionel
terapeutisk måde at have samtaler på,” forklarer Jørgen, og den tanke

blev Thorkil fascineret af. Derfor gik de i gang med at skabe rammerne for
rådgivning, der tog udgangspunkt i mænds skilsmisser og kriser. Det var

interessant at dykke ned i og finde ud af, om der var nogle særlige forhold,
som gjorde sig gældende for mænd efter en skilsmisse, og hvordan man
kunne imødekomme det store behov for hjælp, der var.

Gruppesamtaler for mænd blev også igangsat – og det var ikke helt

uden løftede øjenbryn, at de blev skabt. For det var ikke nemt for mænd

at forestille sig at sidde i en gruppe sammen med andre mænd og dele

erfaringer, stort og småt. Derfor var tankerne bag gruppesamtalerne, at de

ikke skulle foregå i en klassisk rundkreds med et terapeutisk afsæt. Derimod
skulle det gøres mere komfortabelt og attraktivt for mænd. ”Det var spændende at være med i en kulturforandring og sidde på sidelinjen og opleve,
hvordan der blev udviklet nye facetter af maskulinitet,” forklarer Jørgen.
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Mandecentret bliver født
En dag i 2006 fortalte Thorkil, at han havde fået en ny ide. ”Vi skal starte et
mandecenter,” sagde han. Udover hans nærmeste samarbejdspartnere,
nogle fra hans kirke og familie var Bo en af de første, der blev involveret i

synopsen til det, der senere hen blev til Mandecentret. Thorkil havde udset
sig et sted i Carlsgade. Huset var stort, hjemligt og kunne favne de ideer,

som Thorkil havde for stedet. Det skulle ikke længere ’blot’ være et dagtil-

bud, hvor mænd kunne komme og gå, som de ville. Der skulle være plads
til, at mænd kunne bo med deres børn, for det var det, der var brug for,
mente han. Men først var der en masse skridt på en lang vej, der skulle
tages.

Selvom vejen var lang og ofte meget bakket, fortsatte han sit arbejde.

Økonomien var en af de helt store udfordringer – for hvordan skulle han få
midler til at leje et stort hus i indre København?

Thorkil søgte satspuljemidler flere gange, og efter mange mislykkede for-

søg fik han endelig tildelt 12 millioner. Med pengene fulgte også et ansvar,

og Thorkil stiftede derfor en mere organiseret organisation med en bestyrelse, ledelse og drift – Thorkil var med i alle lag.

»

Thorkil er stifteren, levemanden, socialmanden
og ildsjælen.

Sammen med en arkitekt og sine nærmeste ansatte skabte Thorkil rammerne for Danmarks første mandecenter, der indtil foråret 2022 lå på
Overgaden Neden Vandet på Christianshavn.

”Mandecentret på Christianshavn begyndte med at yde ambulant rådgivning, og det var sådan set det, som i mange år var toneangivende,”
fortæller Jørgen.
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Mandecentret på Christianshavn. Beboerne var fordelt på to
etager. På billedet er det ene fælleskøkken. Beboerne delte
køkken, bad og toilet og havde hver deres værelse med plads til
deres børn. Foruden køkkenet var der fælles stue og legeområde.
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Huset på Christianshavn
Thorkil mente ikke, at mændene, der besøgte Mandecentret, eller som

skulle bo på Mandecentret, skulle komme til et sted, der lignede en gen-

brugsbutik. Derfor gik han meget op i, at stedet skulle have designermøbler. ”Når mænd, der er i krise, endelig er kommet ind ad døren, så skal de
også modtages af en lækker indretning, der indbyder til at rumme alle,”

sagde han. Og det så godt ud, fortæller Bo. ”Selvom meget af det vistnok
var kopimøbler,” tilføjer han.

Peter Juul var kontorchef i Socialministeriet og fungerede som bindeled-

det mellem satspuljemiddelansøger og Folketingets ordfører. Han havde

siddet med ved flere af Thorkils ansøgninger og blev gennem tiden også
mere og mere interesseret i Thorkils ide. ”Peter var en utrolig stor hjælp i

begyndelsen,” fortæller Bo. Derfor var Peter inviteret med til åbningsreceptionen. Da han første gang så stedet, sagde han: ”Det er da vist et Bo Bed-

re-hjem for mænd,” erindrer Bo. Peter var jo vant til at se kvindekrisecentre,
der ofte var startet med frivillig arbejdskraft og genbrugsindretning, men
det var ikke det niveau, Thorkil ville starte på – det skulle være i orden fra

starten. Mændene påtalte da også, at stemningen og indretningen havde
stor betydning for dem, og de følte, at det var et hjem. ”Så prioriteringen

var jo nødvendig og godt set af Thorkil,” mener Kim Nidam, der var med til
at åbne Mandecentrets anden afdeling, som ligger i Aarhus.

Huset på Christianshavn krævede en del renovering for at blive klar til at

kunne modtage mænd og deres børn. Det var ikke billigt at bygge pladeselskabet Sonys gamle lokaler om til et krisecenter for mænd.

17

Reaktioner fra omverdenen
Thorkil havde skabt et godt netværk og fik blandt andet tidligt i processen
hevet Svend Aage Madsen, chefpsykolog på Rigshospitalet, og Kenneth

Reinicke, mandeforsker fra RUC, med på holdet. Det var vigtigt for Thorkil, at
der var viden bag hjælpen.

Undersøgelser fra udlandet viste, at der ville være en kæmpe samfundsmæssig gevinst, hvis man kunne hjælpe mænd, inden de falder. Thorkils
charme og karisma skinnede igennem, når han optrådte i medierne, og

Mandecentret oplevede en relativt stor opbakning fra befolkningen og i de
politiske kredse. Hver gang Thorkil dukkede op på skærmen, ringede tele-

fonerne. Men det var svært at få folk til at få kendskab til Mandecentret, og
der er stadig mange, der den dag i dag ikke ved, at tilbuddet findes.

Bo mener også, at det fokus, man havde på at skabe ny og evidensbaseret
viden, var med til at legitimere det budskab, der var. Og siden den spæde
begyndelse har et videnscenter været på tegnebrættet. ”Viden er også

magt. Hvis du vil skabe et udviklingspotentiale, skal der være viden, der kan
viderebringes,” fortæller Bo.

Thorkils performance i medi-

erne blev set af mange, og det

gav altid et rykind af kriseramte

mænd, som ville til samtale. Det
blev klart, at der var et udtalt

behov, men også at det ikke kun
fandtes i hovedstaden.
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Mandecentret indtager Jylland
I 2008 åbner Mandecentret en afdeling i Aarhus, og Kim Nidam får til opgave at starte det op. Som mange andre af de første medarbejdere, der startede i Mandecentret, kendte de Thorkil fra kirken – det var også tilfældet

for Kim. Han kendte flere, der var ansat i Mandecentret København, udover

Thorkil, blandt andre Jan Lindell, og da de spørger ham, om han vil åbne en
ny afdeling, kunne han slet ikke sige nej. ”Jeg er en igangsætter,” forklarer

Kim. Og denne kompetence blev der for alvor brug for. ”Så fik jeg en computer og en telefon, og så gik jeg bare i gang,” fortæller Kim.

”Vi startede i et frivilligcenter, og senere fik vi de lokaler, som vi stadig har i

dag. Det startede med, at vi fik rigtig mange ambulanthenvendelser. Da vi

fandt lokalerne, havde vi plads til, at to mænd kunne bo der. Det er senere
vokset til, at vi i dag kan rumme 11 mænd og deres børn,” fortæller Kim.

En vindende personlighed
Thorkils egen historie blev byggestenene for den iver, han havde for at
hjælpe andre.

Inden Thorkil udlevede sin passion for at hjælpe andre, levede han et ’al-

mindeligt’ familieliv. Gift og med to sønner. Han arbejdede som pædagog
forskellige steder i indre by. Blandt andet som leder for en institution på
Amager.

Ved siden af sit ’helt almindelige familieliv’ var Thorkil glad for at indtage

alkohol, og i en længere periode havde han et meget stort forbrug. Da han
var i slutningen af 30’erne, havde alkoholen overtaget, og hans forhold til
sin kone var under hårdt pres. Et så hårdt pres, at det endte i en skilsmis-

se. Kort efter mødte han en anden kvinde, som han var sammen med i en
kortere periode. Hans sønner var på dette tidspunkt 8 og 10 år gamle. Han
holdt facaden i en kort periode, men skallen krakelerede kort tid efter, og
hans sociale deroute begyndte – og det gik rigtig galt.
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Han boede forskellige steder og fortsatte sit alkoholforbrug. Han så sine

sønner hver anden weekend, men ikke altid i en tilstand, som var børnevenlig. Flere gange var Thorkil inde og ude af afvænningssteder i håbet

om at komme af med sin afhængighed, men det blev et helt andet sted,
Thorkil fandt balancen igen.

Thorkil fandt roen og troen, omkring 15 år senere, da han blev opfordret til

at opsøge den kristne kirke af en ven af familien, der var præst – og langsomt fandt han fodfæste igen. Bo fortæller, at han tit sagde om sig selv:

»

Jeg er personlig kristen, men ellers er jeg helt
normal.

Først da Thorkil fandt roen i den kristne tro, og hans sønner var blevet voksne, begyndte Thorkil og hans ekskone at komme på talefod igen.

Han fik arbejde som buschauffør i København, og på sine ture rundt på
Amager fik han øjnene op for alle de mennesker, der havde brug for at

løfte sig op af det samme hul, som han selv lige var kommet op af, fortæller Claus Bøgh, som foruden sin post som bestyrelsesformand også var

nær ven til Thorkil. Og hjælpen ville Thorkil gerne give, nu hvor han selv var
blevet hjulpet ud af sin krise. Han uddannede sig derfor til socialrådgiver
som 50-årig.

Mens Thorkils egen nedtur var i gang, havde han oplevet, at der ingen

hjælp var at få, hvis man var en mand, som var i krise på grund af en skilsmisse. I værestedet Fundamentet mødte han andre mænd, der fortalte
samme historie om, at deres sociale nedtur var startet som følge af en

skilsmisse. Det, der særligt slog Thorkil, var, at han så, hvor hurtigt derouten
startede efter skilsmissen – det undrede ham, at historierne gentog sig så
markant.
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En yngre udgave af Thorkil Vestergaard-Hansen.
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Sammenhængene var til at få øje på, og han kunne genkende sin egen
historie i hver af de historier, han fik fortalt fra de mænd, han talte med.

Først mistede de boligen, så jobbet, så nattesøvnen og til sidst kontakten til
børnene.

Det bekræftede Thorkil i, at der var behov for et sted, hvor nedturen kunne
stoppes, inden den for alvor tog fart.

Men det var ikke blot hans egen historie, der fik hans drøm om at åbne et
mandecenter til at gå i opfyldelse. Det var også hans personlighed.

Folk, der kendte Thorkil, taler meget varmt om ham. Han bliver beskre-

vet som en stor inspirationskilde, viljestærk, men også en sten i skoen på

nogle folk, især hos kommunen. ”Hvis I passer jeres, skal vi nok passe vores,”
sagde han. Han havde talegaverne i orden, forklarer Claus. Frivilligt arbejde
skulle kommunen holde sig langt væk fra, mente Thorkil. Men Thorkil havde
på trods af sin meget ligefremme måde at være på også en meget vin-

dende personlighed. Når vi spørger folk, der kendte ham, om det var Thorkil
eller hans projekt, de støttede, svarer de alle sammen: Thorkil. Han havde

en unik entreprenørånd og var ukuelig i sin rejse mod målet om at hjælpe
mænd efter skilsmisse og samlivsophør. ”Hans personlige historie fik man
også sympati for, der var en sammenhæng mellem manden og sagen,”

fortæller Bo. ”Han kunne skabe reelle forandringer for andre, og i dette til-

fælde hjælp til mænd. Men jeg kunne se, at der var et behov, som ikke var
dækket. Han ramte noget i folk med sin personlige historie og sit enga-

gement,” fortsætter både Bo og Claus. ”Men han kunne også godt lide at
provokere folk og gå lidt til grænsen og også over den en gang imellem,

men det var altid med et glimt i øjet og med et meget stort hjerte,” fortæller Claus.

Når Thorkil ansatte medarbejdere, lagde han ikke skjul på, at han i højere
grad gik efter menneskelige egenskaber, livserfaring og evnen til empati.
Det var ikke syge mennesker, Mandecentret skulle hjælpe, men derimod
mænd, der stod i en konkret krise i livet efter et parbrud. Derfor omtalte
22

medarbejderne også dem, der søgte hjælp, som ’mænd’ og hverken som
’klienter’, ’patienter’ eller ’borgere’.

Jørgen erindrer engang, hvor han introducerede Thorkil for en mulig kandidat til en stilling, der skulle besættes. Vedkommende havde den rigtige
faglige baggrund og havde personlige, gode værdier, men Thorkils re-

spons til Jørgen var: ”Er du fuldstændig bindegal, hvad er det for noget

skidt, du sender mig?” fortæller Jørgen. ”Han havde en klar fornemmelse af,
om han kunne lide folk eller ej. På det punkt var han ret styrende,” fortæller
Jørgen.

Overlevelse eller opgivelse?
Efter stor fremgang, styr på økonomien og udvikling begyndte det at gå
ned ad bakke. Og det gik ikke kun ned ad bakke for Mandecentret, det

gjorde det også i Thorkils liv. Han blev syg, meget syg. Men det stoppede

ham ikke i at udvikle og sørge for, at hans livsværk blev ført videre. Det var

blandt andet i hans sygdomsforløb, at han besluttede at åbne afdelingen i
Aarhus. ”Han var bare sådan en fighter. Vi gik rundt sammen ovre i Aarhus
for at finde lokaler, og jeg undrede mig over, hvorfor han hele tiden skulle

finde en bænk at sidde på. Der gik det op for mig, at han var alvorligt syg,”
fortæller Kim. Men det stoppede ham ikke i at besøge Kim jævnligt. ”Han

var meget fin til at komme over til mig og hjælpe mig – jeg var jo helt alene,” som Thorkil sagde det til Kim, da de slentrede rundt sammen i Aarhus.
Som den stædige mand, han var, nedtonede han sin egen sygdom og

kæmpede sig op ad de mange trapper til 2. sal på Christianshavn, hver

dag. Der blev sat stole op på hver repos, og han kom på arbejde lige til det
sidste.

Den aggressive kræftform, som Thorkil blev ramt af, havde en estimeret

overlevelse på få måneder, men Thorkil bar sygdommen i tre år. Selv ikke
en dødelig sygdom skulle få ham ned med nakken.
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Fra sygesengen sendte han videoer og mails i lange baner, og han snakkede om arbejde og økonomi gennem hele forløbet. To dage før, han

døde, sendte han stadig mails til de ansatte – hvad er dine opgaver i dag,
lød mailen. Thorkil døde i 2009, 63 år gammel. Det skabte en stor sorg

blandt de ansatte, som så mange andre også kæmpede sagen, fordi
Thorkil stod ved roret.

”Thorkil, den idiot – gik hen og døde – det var en streg i regningen,” fortæller Bo.

Thorkil blev begravet i Pinsekirken, kulturcenter i København, et sted, Thorkil

ofte kom. En meget fin og gribende begivenhed. Kim Nidam sang en sang,
han selv havde skrevet, og som Thorkil holdt meget af. Thorkil havde selv
fortalt Kim, at han gerne ville have, at han spillede og sang netop denne
sang til sin begravelse.

Efter Thorkils død forsøgte de ansatte at opretholde den daglige drift i

Thorkils ånd. Men økonomien begyndte hurtigt at skride. Mandecentret

stod over for den største økonomiske krise til dato, og det var uundgåeligt

ikke at lave en drastisk ændring for at opretholde Mandecentrets eksistens.
I en længere periode var der ingen, der vidste, om de kunne fortsætte de-

res arbejde. Alle medarbejdere gik med til at arbejde ulønnet i flere måneder.

For Jørgen var det ikke svært at holde fast i Mandecentret, heller ikke i

stormvejr. Og de andre medarbejdere brændte så meget for sagen, at de
ville gå meget langt. De usikre perioder var da meget specielle, men der
var ingen, der forsvandt, fordi de ikke fik løn, fortæller Jørgen. ”Der var en

pionerånd uden lige. Når man kæmper for at få noget op at stå, går man

også langt,” men selvfølgelig er det rart, at der er kommet ordnede forhold
i dag, siger Jørgen.
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Skiltet uden for Mandecentret viste tydeligt, at det var
vejen op til ”Krisecenter for mænd”. Jeg gik op ad de to
etagetrapper med tunge skridt og tænkte undervejs på de
tanker, som mænd må have, når de er nået til – deres livs
krise. Mit ærinde var at lave TV-dokumentar på et af de
syv krisecentre for mænd i Danmark – en totalt overset
kendsgerning – og da jeg havde fået ringet på, og der blev
lukket op, mødte jeg en kvinde. Smilende og venlig henviste hun mig til forstanderen lige frem i lokalet, og her
mødte jeg – endnu en kvinde. Det skulle efter nogle dages
besøg vise sig, at halvdelen af de ansatte var kvinder og
halvdelen mænd. Overraskende, men viste det sig – en
rigtig god harmonisk løsning for de kriseramte mænd, der
opsøger hjælp – som de i den grad får – kan jeg bekræfte
efter spændende og dramatiske samtaler med mænd, der
er ofre for vold i parforholdet. Efter yderligere spændende samtaler med personalet og rundvisning i de mange
lokaler blev jeg overbevist om, at jeg i den grad vil gøre mit
for at fortælle omverdenen om Mandecentrene – og at Folketinget endnu ikke har vedtaget ligestilling i forhold til
hjælp til kriseramte mænd i dagens Danmark. Måske burde krisecentrene fremover være for – mennesker – uden
at skelne mellem køn. Tak for jeres fantastiske arbejde på
centrene.
Journalist og vært Georg Julin
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Min far

Af Thomas Vestergaard-Hansen, søn af Thorkil Vestergaard-Hansen
Vi var en fin og velfungerende familie med et almindeligt travlt familieliv.

Min far har altid gået meget op i sport og tog tit min bror og mig med ind

og se fodbold. Han håbede måske endda lidt, at vi selv ville gå sportsvejen.
Vi havde en god barndom.
Men min far havde et stort misbrug til sidst i deres ægteskab – og skils-

missen mellem min mor og far var hård. Min mor og far havde ikke en god
relation, før jeg var i mine start 20’ere.

Der er ingen tvivl om, at det var min mor, der stod for en stor del af opdragelsen, men lige så mange af vores værdier kommer fra vores far, og han

var de sidste mange år af sin levetid en form for mentor for mig. Han havde en god objektiv tilgang til tingene. Balancen i, hvem der skal krediteres

for min opdragelse, er nok lidt ulige, fordi jeg tildeler min far ret mange ting
i forhold til, hvad han har givet mig af råd og værdier – også selvom det
var min mor, der var den primære forælder i mange år.

Da min far finder ud af, at han vil åbne et sted for sårbare mennesker,

fylder det meget af hans hverdag. Jeg var ung og hørte måske ikke altid

efter, men han involverede os altid meget. Han ville gerne have, at vi mødte de mennesker, som var en del af det. Han var stolt af os som børn, men

han var også stolt af de ting, som han havde gang i med Fundamentet og
senere Mandecentret.

Jeg spurgte ham, om han ville give mig nogle gode råd om livet, inden

han gik bort. Det nåede han aldrig at give mig. Det var nok også et udtryk

for, at han ikke selv troede på, at han skulle dø. Efter hans død fandt jeg en
seddel. Han havde skrevet ét råd. Og det endte vi med at sætte på hans
gravsten.
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Man skal selv være den forandring, man vil se i verden og sin omverden.
Det er meget rigtigt. Man kan ikke bare læne sig tilbage og forvente, at alle
andre skal gøre tingene for en.

Jeg er meget stolt af min far og det, som han bedrev. Han havde så

mange gode menneskesyn, holdninger og værdier. Han kunne også være

irriterende, for han kunne ikke altid forstå, hvis man ikke så potentialet i det,
som han kunne, men det førte ofte til gode samtaler.

Han ringede hver dag og snakkede med mig. Min ekskone kalder mig ofte
for Thorkil, for jeg ringer også altid lige en ekstra gang, når jeg har lagt på,
fordi der lige er noget, jeg har glemt at sige – præcis som min far gjorde.

Vi tog en sidste tur. En far-søn-tur til Stockholm. Vi hyggede os, bare ham
og mig. Jeg kan huske, at han lige inden, han lagde sig til at sove, sagde

’jeg elsker dig’, det var ikke noget, han sagde så tit – at han sagde det der,

var nok et udtryk for, at det var ved vejs ende. Seks måneder efter dør han.
Men hans humør og ukuelige overvindelse viste sig til det sidste. Hans

sidste ord til min højgravide ekskone blev, med et glimt i øjet og et smil,
ordene ”gode bryster”.

Mit sidste minde om min far er fra hans dødsleje. Claus Bøghs kone, der

sammen med de nærmeste familiemedlemmer stod for enden af hans

seng på hospitalet, spurgte, om han havde fået sagt farvel til alle dem, han
skulle, og han sagde: ”Jeg skal ikke dø i dag” – det blev hans sidste ord.

27

Kapitel 2

Overlevelse
Flemming Trap Højer har været en del af Mandecentrets bestyrelse
siden 2019. Flemming er cand.jur. og har en diplom i ledelse og en
bestyrelsesuddannelse. Flemming driver rådgivningsfirmaet Trap
Consulting.

Morten Kjær Egebjerg er uddannet civiløkonom fra Handelshøjskolen og har været direktør i Mandecentret fra 2012 til 2020.

Økonomien var for nedadgående. Mandecentret havde direkte kurs mod
konkurs. Og de ansatte og bestyrelsen stod på bar bund. Redningen blev
en ansættelse af Morten Kjær Egebjerg.

”Den kritiske periode havde reelt set været der, siden Thorkils død, og indtil
jeg blev ansat i 2012,” forklarer Morten. ”Det var faktisk sådan, at jeg opdagede Mandecentret via min funktion som sjælesørger i min egen kirke og
gennem et bekendtskab til bestyrelsesformanden, Claus Bøgh. Gennem
min funktion som sjælesørger mødte jeg en kriseramt mand. En meget

stærk kriseramt mand. Og der fandt jeg ligesom frem til Mandecentret,”

fortæller Morten. Morten henviste manden til Mandecentret, og han oplevede, at han fik ret god hjælp. Morten fandt ud af, at Mandecentret stod i
en meget udfordrende situation og havde svært ved at finde en holdbar
økonomisk model. Han talte med Claus om forskellige muligheder for at

rette op på udfordringen, og sagde blandt andet til ham, at han syntes, at
han skulle gå til socialudvalget i Folketinget. Claus inviterede Morten til at
tage fat i roret og føre Mandecentret gennem denne proces.
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Et tilbud, Morten ikke kunne sige nej til.
Morten, der ofte beskriver situationer og organisationer metaforisk og

billedligt, beskriver Mandecentret ”som at se en kulfiber racercykel, hvor

der bare mangler en eger i hvert hjul, der mangler et led i kæden”. Morten

fortæller, at man kunne se, at det var en organisation fyldt med hjertevar-

me, blændende ildsjæle og nogen med noget på hjerte. Men det skinnede

også igennem, at medarbejderne var trætte og var tæt på at miste håbet.
”Både personalet og stemningen i lokalerne bar meget præg af den krise,
man stod midt i,” fortæller Morten. Men det skræmte ikke Morten væk,

tværtimod var det hans drivkraft. ”Man bliver smittet af at arbejde med

andre og se den forskel, der sker for mændene – de kommer simpelthen til
live igen og får lys i øjnene,” beskriver Morten. ”Jeg blev også begejstret for
personalet, der virkelig brændte for det her og havde været med på det
lange seje træk,” fortæller Morten.

»

Det tror jeg er noget, som i en lederrolle er meget
givende. Man kan mærke personalet, der faktisk
brænder for missionen. - Morten Kjær Egebjerg

I 2000 havde Morten sin egen virksomhed, og før dette arbejdede han med

kvalitetsudvikling af social service. Så området, Mandecentret sejlede rundt
i, var ikke helt nyt for ham. Han havde blandt andet beskæftiget sig med

offentlige tilbud og drog denne kompetence og interesse med ind i sit ar-

bejde med Mandecentret. ”Der er mange, der lykkedes med at profilere sig,
og rigtig mange, det ikke lykkedes for, fordi de ikke bliver klar over, ’hvem

de er, og hvad de står for’. Og der tror jeg på, at det er helt nødvendigt, at
man står stærkt på, hvem man er, og hvad man står for,” fortæller Mor-

ten. ”Hvad er det for nogle værdier, der skal være rådende. Og det er klart,
at i social service er det ofte næstekærlige værdier, der er det relevante

grundlag, men det er alligevel vigtigt, at man selv tager det til sig og ser, at
det er dette og denne her måde, man vil leve på,” fortsætter han. ”Og det
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har jeg allerede haft et ønske om tidligt i 2001-2002,” fortæller Morten. Og

det blev denne gnist, der blev tændt i Morten og fik ham til at hoppe med
ombord på den ’synkende skude’.

Men for Morten var det ikke en synkende skude. Han kunne se storheden og
potentialet. Det var tydeligt for ham, at personalet havde haft ambitioner
om, at dette sted ikke blot skulle være en parkeringsplads, men et sted,

der gav liv til folk. ”Man kunne både se visionen og mærke det vakuum og
nærmest smage den krise, man(d) var i,” forklarer han.

Medarbejderne havde accepteret ikke at få løn i december 2011 med et

håb om at få løn i det nye år. ”Man kunne fornemme, nogle var rigtig lange
i spyttet, som mente, at det ikke skulle dø, men de var faktisk døde.” Sådan
beskriver Morten det. Det var nærmest en overlevelse, der var en længsel

efter overlevelse, det var svært at mærke, at der havde været tro på overlevelse, tro på missionen og på det værdige i at udføre det.

Noget af det første, Morten begav sig i kast med, var at finde ud af, hvilken

profil Mandecentret skulle have. ”Jeg synes, noget af det, vi havde set i sektoren, var det med, at det ofte er mændene, der rammes af nogle kraftige
frustrationer i krisesituationer.” Det var vigtigt for Morten, at den tendens,

der var i samfundet og det manglende fokus på mænd i krise, ikke skulle
afspejles i mødet med organisationen.

»

Vi står for håb, liv og møder dig med respekt.
Også hvis du selv har gjort fejl. - Morten Kjær Egebjerg

Særligt dette med at lave fejl var noget, som Morten lagde stor vægt på.

”Kriseprocessen går også ud på at nå til erkendelse af noget nyt i ens liv og
blandt andet der, hvor man så at sige har lavet lort i lagkagen. Dette skal

alt sammen kunne rummes i profileringen, som samtidig skal have et håb i

sig. Jeg har senere forholdt mig lidt kritisk til, hvordan nogle kvindekrisecen31

tre profilerer sig. Jeg synes, at der mange af gangene fokuseres for meget
på uretfærdigheden. Det er vigtigt, at der er en respekt for uretfærdighed.
Man skal virkelig ikke male noget over, men samtidig er selve forsoningen

utrolig vigtig, at man bliver forsonet med sig selv – også med en eks-livspartner.”

Morten havde mange ideer og tanker, da han trådte ind i det, han selv

kalder et dødsbo. Han startede med at kigge på de styrker, der var i orga-

nisationen, og så kiggede han på kvaliteten og de muligheder, der var. Det
var fra starten et ambitiøst projekt med ønsket om, at Mandecentret skulle
være et landsdækkende tilbud og et modstykke til krisesektoren. Men de

manglende økonomiske midler havde sat en kæp i hjulet for de ambitiøse
ildsjæle.

»

Det var næsten som at se La Sagrada Familia i
Spanien, hvor det var gået i stå og noget, man
rev ned, for at kunne nå den vision, som man
havde bygget på. - Morten Kjær Egebjerg.

Mange af de små afdelinger rundt om i landet, som på papiret var drevet
af Mandecentret, blev stille og roligt udfaset. Afdelingerne var organiseret
af frivillige og var mere et typisk ’One man band’, hvor der var en mand

eller kvinde der havde forelsket sig i en passion, men uden nogen form for
støtte eller fælles vision. Personen, der stod i spidsen, blev så træt uden
økonomisk støtte og gav op. Alle afdelinger, undtagen Aalborg, løb ud i
sandet.
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Mandecentrets økonomiske model
På et tidspunkt kom der midler nok til at drifte Mandecentret med sigtet

2-3 år. Det gav et pusterum og plads til at finde en mere langsigtet øko-

nomisk løsning for opretholdelsen af Mandecentrets eksistens. Morten gik

med ideen om at blive et tilbud under Serviceloven og Socialstyrelsen. ”Jeg
gik rundt med det her budskab og afprøvede det hos nogle af dem, der
havde talt med Thorkil i sin tid,” fortæller Morten. Morten vidste samtidig
også godt, at det ikke var en nem opgave.

”Jeg havde set en video med Thorkil fra indvielsesreceptionen, hvor kontorchef Peter Juul deltog, og jeg vidste, at det var ham, der havde været

med til at sagsbehandle ansøgningen fra Mandecentret. På videoen så jeg
Peter give hånd til Thorkil med ordene ’Husk nu forankring’.”
Husk nu forankringen …
Morten vidste, at disse ord betød noget specielt, men løsningen kunne han

ikke finde i nogle af de bøger, han havde læst på CBS. Så hvad gør man så
… man spørger en ven. ”Det viste sig, at det betyder mange forskellige ting
– alt fra målgruppekendskab, kontakter, at folk kender en osv.,” fortæller
Morten.

”Vi stod med denne her store forankringsopgave uden nogle at tale med

den om. Da jeg tog rundt bag de politiske partier på Borgen, var det meget
svært at finde nogle, særligt i den røde blok, der interesserede sig for os i
deres socialpolitik. Og der havde været seks forskellige socialministre på
ganske få år. Så det var svært at finde kontinuiteten,” fortæller Morten.

Derfor søgte Morten råd og vejledning hos en pensioneret medarbejder fra
Socialministeriet. Han rådede Morten til at tage kontakt til Socialtilsynet og
afdække mulighederne. Han mente, at der kunne være en dør ind.
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Morten og Bo Kristiansen fra Mandecentrets bestyrelse gik videre med

projektet. Flemming Trap Højer mødte for første gang Mandecentret. Flem-

ming var på daværende tidspunkt sektionsleder i Socialtilsynet i Hovedstaden og kunne måske hjælpe Morten, Bo og resten af Mandecentret med
at starte en kvalifikationsproces og hjælpe dem med den økonomiske

stabilitet, som de manglede, men der skulle tænkes kreativt i en lovgivning,
der ikke var lukrativ for det mandlige køn.

En omskrivning af loven
”De ville gerne have et møde med os,” fortæller Flemming om sit første
møde med Mandecentret.

”Jeg fik en henvendelse fra Morten, Claus og Bo, som også var med til de
efterfølgende møder, vi var til. Vi havde et indledende møde inde hos os,

hvor de prøvede at fortælle lidt om, hvem de var, og hvad det var, de godt
kunne tænke sig.”

»

De ville have et mandekrisecenter. - Flemming Trap

Flemming fortæller, at han måtte sende Morten, Claus og Bo hjem med
beskeden om, at det altså ikke umiddelbart kunne lade sig gøre, for der

eksisterede ikke en paragraf i Serviceloven, som muliggjorde, at Mandecentret kunne blive et mandekrisecenter. Morten, Claus og Bo måtte gå
slukøret hjem.
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Men efter mødet gik Flemming i tænkeboks. Han kunne ikke slippe tanken
om deres ide og fik derfor lyst til at finde et alternativ til den paragraf, der
muliggjorde et kvindekrisecenter.

”Jeg talte lidt med mine ledelseskollegaer, og så begyndte jeg at nørde lidt
rundt i lovgivningen. Jeg syntes, det var meget relevant, at mænd udsat

for partnervold og krise også kunne have brug for et sted at gå hen. Det er
jo ikke alle, der har det netværk, der siger: Jeg er lidt bekymret for dig. Så

der var ingen tvivl om, at det arbejde, de allerede havde lagt i det, og den
politiske accept, der var i kraft af de midler, de allerede havde fået, gav

en accept og legitimitet. Alle var enige om, at der manglede et tilbud til

kriseramte mænd. Jeg syntes, det var en rigtig god ide, og jeg syntes, der

var et behov, men jeg ville også være sikker på, at hvis jeg skulle godkende
det, så skulle vi som tilsynsmyndighed også kunne stå inde for det,” forklarer Flemming.

Efter noget tid med næsen i lovteksterne fik Flemming en ide. En ide, der
viste sig at bliver døren ind til et nyt kapitel for Mandecentret.

Flemming ringede til Morten og fortalte ham, at han skulle tage afsæt i

§110 i Serviceloven. Der var ikke nogen som helst mulighed for at rykke ved

kvindekrisecenterlovgivningen i §109, men der var et lille lys, og den lå i låge
nummer 110.

”Jeg ringede til Bo og sagde, at det var lidt ligesom, at man har brug for en
støvle, og nogle så giver én en handske. Man skal lige finde ud af, hvordan

man kan få det til at passe. Det handlede om, at vi skulle tilpasse os til §110,
som er skrevet i en tid, hvor man ville kompensere nogle, som var blevet
’gadens folk’, med et herberg, som kunne lidt mere end bare tag over

hovedet – til at være det stærke livsopbyggende arbejde, som vi havde. Vi
skulle finde frem til de egenskaber, der karakteriserede de udsatte mænd,

som Mandecentret mødte. Jeg kunne fornemme, at der var velvilje i Socialtilsynet, som havde en let pulje, hvor de sådan set kunne udfylde linjerne
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mellem ordlyden i §110, som jo i realiteten var og fortsat er, ret kortfattet.
Jeg kunne godt fornemme, at det godt kunne gå den vej. Der var så en

udfordring med vores ambulante tilbud, som vi ikke kunne få godkendt på

samme måde, men som der var brug for at gennemføre,” fortæller Morten
om sine første tanker om Flemmings ide. Morten begyndte at afgrænse

målgruppen, så den i store træk stemte overens med det, som kvindekrisesektoren havde defineret, dog stadigvæk med nogle undtagelser. Morten
undersøgte feltet og fandt frem til en målgruppe, som lå så tæt op ad
kvindekrisesektoren som muligt, uden at kopiere det fuldstændigt.

Ikke nok med at Mandecentret i samarbejde med tilsynet valgte at finde

det hul i lovgivningen, som berettigede Mandecentrets eksistens, Mande-

centret var også et af de første botilbud, som kom igennem Socialtilsynets
godkendelsessystem.

Flemming var, siden 1. januar 2014, sammen med sine kollegaer i gang med
at implementere en ny tilsynsreform på det specialiserede socialområ-

de. Før 2014 havde godkendelsen af f.eks. tilbud under Serviceloven ligget
i kommunalt regi, og kommunerne skulle derfor selv står for at godkende
drift og udvikling af de botilbud, der lå i den pågældende kommune.

”Vi var stadig i en proces med at finde vores ben at stå på i forhold til hele
tilsynsreformen, herunder fortolkningen af lovgivningen og rækkevidden

af vores kompetenceområde som ny tilsynsmyndighed. Vi læste selvføl-

gelig dybt ned i lovgivningen. Hvad står der i paragrafferne, hvad står der
i lovgivningen, hvad står der i alle mulige rapporter. I min sektion ’voksenpsykiatri – krisecentre og herberger’ nedsatte vi som den første sektion i
Socialtilsyn Hovedstaden et ’ny-godkendelsesteam’, hvor vi satte et par

erfarne konsulenter på opgaven med at fokusere på hele ny-godkendelsesprocessen. Så den udviklede vi fra scratch.
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”I dag har det spredt sig til alle 5 Socialtilsyn, der i dag har hvert deres

ny-godkendelsesteam i erkendelse af, at det er en specialistopgave. Og i
dag er det blevet noget mere programsat,” forklarer Flemming.

Flemming havde kastet sit engagement på Mandecentret og satte alle sejl
til for at få godkendelsen til at lykkes. Morten, Bo og Claus var færdige med
deres målgruppebeskrivelse og vision for Mandecentret og afventede nu
deres skæbne.

Noget af det, som blev diskuteret, var, hvordan den juridiske konstruktion

skulle være. Der var to muligheder: selvejende eller en fondskonstruktion.
Flemming foreslog at drive Mandecentrets §110-del, som vi kender i dag,

som et selvstændigt nonprofitselskab ApS under Fundamentet, som i dag

driver Mandecentret. For på denne måde var det rent juridisk og økonomisk
meget nemmere at arbejde med.

”Og det var også noget nyt. Det var der ingen andre, der havde etableret
sådan en konstruktion – vi havde i hvert fald ikke set det før. I dag er det
sådan relativt velkendt, at man kan gøre det på denne måde,” fortæller
Flemming Trap.

Da dette var faldet på plads, var der ingen vej tilbage.
”Vi fik drøftet det med vores direktør med ansvar for Socialtilsynet i Frederiksberg Kommune, som tog sagen i Frederiksberg Kommunes Magistrat

for at sikre os politisk opbakning til at ny-godkende landets første krisecenter for mænd. Vi var nemlig meget spændte på, om vores fortolkning af
rækkevidden i bestemmelsen i Serviceloven §110 ville give politiske dønninger. Da vi havde målgruppebeskrivelsen på plads, gik vi i gang med

den her ny-godkendelsesproces i Socialtilsynet, hvor vi gennemgik hele
kvalitetsmodellens kvalitetsbestemmelser, hvor vi vurderede målgrup-
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pen, medarbejdernes kompetencer og viden om kriseramte mænd samt

metoder mv. Vi endte med at godkende Mandecentret på Christianshavn
med de 10 pladser – som det første,” fortæller Flemming Trap.

Det lykkedes
Mandecentret blev godkendt som et §110-tilbud under Serviceloven. Dette
sikrede den daglige finansiering og ikke mindst muligheden for at vækste
og udleve den drøm, som pionererne havde. Fra det første møde med

Flemming til den endelige godkendelse var faldet på plads, var der gået

et år. Og godkendelsen for Socialtilsynet blev underskrevet og fremsendt til
Mandecentret i 2015.

”Jeg var meget spændt, da vi ligesom godkendte det og trykkede på

godkend på Tilbudsportalen. Hvordan ville alle mulige andre reagere, når

tilsynet ligesom havde været inde over her. Og vi havde afklaret vores positioner og så sagt, jamen, det kan godt være, at vi politisk ikke har været

inde over og så sagt, at der er en mangel i det her marked, men nu har vi
taget teten på den, og så må det briste eller bære,” fortæller Flemming.

Men heldigvis var der mange andre end Flemming og hans folk, der kunne se, at der var brug for et tilbud som Mandecentret, og der kom ingen

negative reaktioner. Måske var det, fordi Morten havde været på ’charme-

offensiv’ og rakt hånden ud til venner og modstandere i sektoren med stor
succes – det er i hvert fald Flemmings udlægning af, hvorfor det nye initi-

ativ blevet taget så vel imod. Mandecentret var ikke en trussel og ønskede
ikke at tage status fra andre. Morten har aldrig ønsket en kønskamp eller

at stå og råbe fra hvert sit ringhjørne. Men Mortens mission var at hjælpe
de mænd, der rammes af kriser, og løfte dem, inden de rammer gaden.

Sidenhen er der kommet meget til, og blandt andet mænds voldsudsat-

hed er noget af det, som Mandecentret i dag forsøger at kaste lys over og
oplyse om.
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Forskellen på §110 og §109 – efter Serviceloven
Serviceloven §110
• Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer

til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke

kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for
tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.
Serviceloven §109
• Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer

til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan
være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg
og støtte.
Stk. 7.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde indledende og koordinerende

støtte og vejledning til kvinder på boformer efter denne bestem-

melse. Den indledende rådgivning skal iværksættes så tidligt som
muligt efter orientering om optagelse i boformen og skal introducere kvinden til den koordinerende rådgivning og skabe kontakt

mellem kvinden og en medarbejder, der varetager den koordinerende rådgivning. Den koordinerende rådgivning gives i forhold
til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sund-

hedsvæsen m.v. og skal understøtte de enkelte dele i kommunalbestyrelsens øvrige tilbud. Rådgivningen iværksættes, senest når
forberedelsen til udflytning fra boformen påbegyndes, og gives,
indtil kvinden og eventuelle børn er etableret i egen bolig.
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Stk. 8.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde psykologbehandling til alle

børn, som ledsager moderen under dennes ophold i boformer

efter denne bestemmelse. Behandling skal have et omfang på
mindst fire timer og op til ti timer afhængigt af barnets behov.

Behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog. Pligten til at
tilbyde psykologbehandling gælder uanset opholdets varighed.

Tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar
forlængelse heraf.
Stk. 9.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 10 timers psykologbehandling

til kvinder, der får ophold i boformer efter stk. 1. Behandlingen skal
udføres af en autoriseret psykolog. Pligten til at tilbyde psykologbehandling gælder uanset opholdets varighed. Tilbuddet skal

iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse
heraf.
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En ny tid
Tilbage på Mandecentret sidder Morten med Mandecentrets godkendelse

og kan nu love sine ansatte fast løn og pension, og den usikre fremtid er nu
ikke længere så usikker, men i stedet lys og fuld af muligheder.

Men hvad var der egentlig sket, hvis ikke Mandecentret havde fået godkendelsen?

”Det kan man ikke sige alt for sikkert,” mener Morten, ”men én ting er sikker,
og det er, at den vækst, hvor Mandecentret i dag kan hjælpe 10 gange så
mange mænd, som vi kunne i 2015, den ville kun være sket, hvis Bill Gates
var troppet op med 100 millioner i en papkasse. Der er ingen tvivl om, at

den skalering, jeg så lå i Thorkils drøm, ikke havde være mulig uden et fast
tilhørsforhold i det sociale system. Noget af det, vi havde ønsket os, var at

blive taget mere alvorligt. Og nu ville andre gerne drikke kaffe. Det er noget
andet, når der kommer en faktura, som er ganske stor, så bliver man taget
alvorligt. Vi har fået en god dynamik både i kommunen og Socialtilsynet.”

Morten mener, at den gode tone og viljen til ikke at indgå i en kønskamp er

en af grundene til, at folk gerne ville tale med Mandecentret. Og formentligt
også en af grundene til, at man i 2014 får tildelt midler til at lave et 3-årigt

projekt for Ligestillingsministeriet om at afdække den vold i nære relationer,
som mænd bliver udsat for.

»

Jeg tror på, at mande- og kvindekrisecentre
kunne samarbejde mere – også på samme
lokation, som allerede er sket visse steder i
Danmark. - Morten Kjær Egebjerg
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Og sådan slutter Morten af med at fortælle om det, som blev katalysator

for Mandecentrets fremdrift, både hvad angår kapaciteten og de mange

flere mænd, som Mandecentret hjælper, og som stiger år for år. Men også

det ansvar, som Mandecentret nu står med. Morten stoppede som direktør
i Mandecentret i slutningen af 2020.

Vold mod mænd på dagsordenen
Mandecentret begyndte omkring 2013 at udfolde termen ’vold mod

mænd’. Med Jørgen Juul Jensen i spidsen begyndte Mandecentret at

kortlægge, hvad det var for en vold, mænd oplevede. ”Jeg tror godt, at jeg
kan sige, at det var os, der for alvor satte det på dagsordenen,” fortæller

Jørgen. Man begyndte at identificere og systematisere de oplevelser, som
mænd havde. Morten understøttede vigtigheden af at belyse området.

Gennem årene oplevede Mandecentret og dets arbejde med mænd i krise
rimelig stor opbakning, men da Mandecentret kom med budskabet om, at
mænd også bliver udsat for vold, ramte kritikken, og skepsissen var til at

føle på. Særligt dele af kvindekrisesektoren begyndte at røre på sig. Men

man oplevede et stort behov, og flere og flere mænd henvendte sig for at
få hjælp.

”Der skal gerne lig på bordet,” fortæller

Jørgen. Vold mod mænd vakte i høj grad

mediernes interesse. Og de historier, der er
blevet fortalt om de mænd, der boede på
Mandecentret, var ofte dem, hvor der var

et højt konfliktniveau, vold eller anden form

for drama, der kunne ryste læserne. ”Det er
også bare langt fra repræsentativt for de

historier og mænd, som vi møder på Mandecentret,” fortæller Jørgen. ”Vi vil jo gerne

se på kompleksiteten i mandens relationer

og se volden som en delproblematik af det,

som mændene roder med,” forklarer Jørgen.
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Under radaren
Mellem 2016 til 2018 udførte Mandecentret et projekt for Ligestillingsministeriet, der omfattede en undersøgelse af mænd udsat for vold i nære

relationer. Erfaringerne fra de 58 voldsramte mænd, der var indskrevet i

Mandecentrets botilbud i projektperioden, viser blandt andet, at mændene
primært er udsat for vold fra en (eks)kvindelig partner. Udover den fysiske
vold i form af for eksempel bid, slag og spark spiller den psykiske vold en

fremtrædende rolle. Den psykiske vold manifesterer sig blandt andet i form
af kontrol, grove nedvurderinger og isolation af børn fra deres fædre. Projektet fastsætter også, at mænd udsat for vold i nære relationer i mange
år har befundet sig under radaren. Mænd kan være meget påvirket af

situationen, ofte uden at de selv har opfattet hændelserne som vold. Andre
mænd ved godt, at de er udsat for vold, men den skam, der er forbundet

med volden, gør, at de aldrig har talt med nogen om det. Det gør det svært
at få øje på volden, også for fagfolk.
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Kapitel 3

Forstanderen
Hvad er en forstander?

Den officielle definition på en forstander er den daglige leder af f.eks.
en skole, institution eller lignede.

I Mandecentret er forstanderne lederne, der er ansvarlige for god

organisering. Det er forstanderens ansvar at sikre en flerfaglig stærk
og lærende praksisvidens kultur, hvor både den enkelte medarbej-

der og afdelingen reflekterer over indsatser, virkning og kan formidle
dem internt og eksternt.

Forstanderen har ind- og udskrivningsretten. Det vil sige, at det er

forstanderens opgave at sikre, at de beboere, der bor på Mandecentret, også er i den rigtige målgruppe.

Særligt for Mandecentret er, at forstanderne skal sikre samhørighed
og ensartethed med de andre afdelinger. Det forudsætter, at for-

standerne i de syv forskellige afdelinger mødes flere gange om året
til faglig drøftelse og udvikling af botilbuddet.

En almindelig dag for en forstander går med personalemøder, møder med interessenter, statussamtaler med beboere, økonomisty-

ring, rekruttering af medarbejdere og frivillige, arbejde med løbende
processer og udvikling, supervision og sparring med medarbejdere
og arbejde for et bredt politisk og generelt kendskab til Mandecentrets tilbud og holdninger.
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Q&A Forstander Michael Panduro Hammer
Michael Panduro Hammer er forstander på Mandecentrets afde-

ling i Odense. Det har han været siden sommeren 2015. Michael er

uddannet pædagog og har en bred erfaring med socialt arbejde.
Michael er chef for Mandecentrets voldsfaglige indsats.

Hvad er din uddannelsesbaggrund, og hvad har du af erfaring fra
tidligere?
Jeg er uddannet pædagog og har gennem hele mit pædagogiske liv

arbejdet inden for ”det skæve”. Alt lige fra anbringelser af børn og unge

til misbrug til … ja, hele vejen rundt. Og så har jeg inden for samme sektor

igennem årene arbejdet på ledelsesniveau, bestyrelsesniveau og konsu-

lentniveau. Så det er den praktiske erfaring, som hele tiden har været inden
for sektoren her.

Hvad giver det dig, den kombination, at du både kan lave bestyrelses
arbejde og dit ledelsesarbejde?
For mig har det givet en stærk organisationsforståelse i forhold til, hvordan
man drifter på organisationsniveau. Men jeg har også været praktikeren
på gulvet. Jeg har været både hænderne og fødderne, der har været

med til at facilitere det hele. Så jeg har både været med helt oppe og helt
nede i det hele. Når man også har været nede i det med hænderne, så

ved man, hvorfor rammerne er sat, som de er. Den dynamik, synes jeg, har
været spændende.

Hvorfor blev du forstander i Mandecentret?

Jeg fik en henvendelse fra daværende direktør Morten Kjær Egebjerg, som
ringede til mig, mens jeg var ude at køre. Han havde fået nogle henvisnin-

ger til mig, da han havde været lidt ude i fædrelandet og spurgt til, om der
var nogle, der ville give nogle anbefalinger på en, som måske kunne have
interesse i at varetage funktionen.
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Der var der nogle, der havde peget på mig, så han ringede og fortalte lidt
om Mandecentret og spurgte, om det kunne være noget, jeg ville tænke
lidt over. Så det gjorde jeg – tænkte lidt over det. Jeg kendte til Mande-

centret, fordi jeg kendte Thorkil Vestergaard-Hansen, og kendte derfor lidt

til tankerne bag. Men sådan konkrete forhold til arbejdet og indholdsdelen
kendte jeg ikke. Opgaven var dengang, at man gerne ville starte en afdeling på Fyn, og det var helt fra scratch. Så det var en koordineringsrolle i

starten i forhold til at udbrede kendskabet til Mandecentrets arbejde og på
den måde etablere sig.

I forhold til at skulle etablere sig startede jeg på et frivilligcenter, hvor jeg

med en pc og en telefon skulle skabe kontakt rundt omkring. Så de første

rådgivninger fik jeg faktisk på frivilligcentret. Imens jeg gjorde det, gik jeg i
gang med at kigge på rammerne. Så jeg var altså både medarbejderen,

der faciliterede en ambulant rådgivning, havde mange samarbejdsmøder
og etablerede afdelingen. Den fysiske etablering var med en opstart med

fire pladser, så det gik der en del tid med. Vi når hen til årsskiftet 2016, før vi
overtog lokalerne.

Da det var på plads, flyttede de første beboere ind. De første beboe-

re betalte en del af egenbetalingen, fordi Mandecentret på daværende
tidspunkt ikke var godkendt til §110. Så skulle vi også udvide den ambu-

lante rådgivning, med kun meget lidt økonomisk støtte fra projektmidler

og satspuljemidler, og så var der bodelen og andre ting. Her gik §110-processen i gang. I forhold til hvad §110 var for en størrelse – ja, det vidste jeg

nok dårligt selv, så det var et spørgsmål om at finde ud af, hvad var hvad.
Og min rolle var jo, at jeg havnede mellem, på daværende tidspunkt, to

afdelinger: én i København og én i Aarhus, og disse to afdelinger var meget
forskellige. Selvom de hed det samme, var afdelingerne som dag og nat,
så det var udfordrende at skabe en afdeling, hvor man havde én Mandecentret-identitet. Det var svært at finde en retning, når det stak i alle
mulige retninger.
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Hvad synes du, der er din vigtigste opgave som forstander?

Fra at være startet ud med blot en pc, og hvor al drift gik fra mine hænder

til min mund, til nu, hvor vi har mange medarbejdere, mange samarbejds-

partnere – så er de to perioder meget forskellige. Forstanderrollen er blevet
mere og mere organisatorisk – og på et strategisk niveau. Jeg har også

haft rigtig mange mennesker i mine hænder igennem livet, så jeg synes,
jeg har et godt erfaringsgrundlag. Jeg synes, at det er godt, at man kan

gøre en forskel, som også er betydningsfuld for mig selv. Jeg synes, det er
vigtigt, at det er den følelse, der driver en.

Du er også med på råd og har været med til at definere Mandecentret,
som vi kender det i dag. Hvilke overvejelser har du gjort dig i den
proces?
Jeg synes, det har været rigtig spændende hele tiden at holde fast i ikke at
blive sådan en rettighedsorganisation. Jeg synes, at man ret hurtigt, og på
nogle dårlige grundlag, kan komme til at pege modsat. Vi skal sikre rettig-

hederne og også de bedste vilkår, men det er ikke i rettighedens navn. Det
lægger ikke op til kamp og strid, det lægger op til forsoning og dialog.
Hvad har været mest udfordrende i arbejdet?

I forhold til det eksterne har det altid været, at myndigheder og samar-

bejdspartnerne lægger mærke til, hvem vi er, og hvilken forskel vi gør. Det

synes jeg har været en udfordring, fordi der ligger så mange forudantagelser. Det med at give mændene en stemme, uden at den skal være ynkelig,
kan være en udfordring.

En anden ting er også, når vi skal køre noget i gang. Det kræver blod, sved

og tårer. Man giver jo også noget af sig selv. På den måde har der da været lange og tunge dage med bekymringer. Og når man så kigger tilbage,
så er vi jo kommet langt.
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Du var med i overgangen fra økonomisk ustabilitet til at blive et
§110-tilbud. Kan du huske, hvordan det var?
Vi, her i Odense, åbnede jo ret hurtigt efter godkendelsen. At kunne sende
en regning gjorde, at vi kunne binde sløjfen, få ro på og ikke stresse over
altid at skulle have fuldt hus. Det gav plads til, at vi kunne udvide. Det gik
ret hurtigt, så vi kunne på den måde komme i gang. Jeg kunne mærke

en forandring i Mandecentret. For eksempel blev dokumentationskravet

skærpet – vi skulle skrive, hvorfor og hvad vi gjorde. Pludselig havde vi brug
for at kvalificere og udvælge, hvad vi skulle dokumentere. Kravene blev

også større, f.eks. besøg fra et tilsyn, og vi blev målt og vejet. Det var ikke en
’badebillet’ mere på samme måde.

Har det givet nogle muligheder, at vi er blevet et §110-tilbud?

Vi levede ikke længere af projektmidler. Det var ikke udelukkende op til

politikerne og satspuljemidler mere. Den bund har givet mere ro. Det har
kostet, at vi har arbejdet meget for få penge. Men i dag er økonomien
sund. Men sådan er det, når man skal etablere noget nyt.
Er det dét, der kendetegner Mandecentret?

Lige så smukt det er at gå nogle ekstra kilometer på literen, lige så vel kan
det komme til at bide én i halen. Jeg tror, det er godt at have store hjerter
– vi er klar og brænder for det, vi laver. Men nogle gange skal man også

passe på, at man ikke bliver overmodig og vil gå flest meter på literen. Det
kan nemlig sænke selve kvaliteten. Det med at løfte produktet kræver, at

man har en høj kvalitet. Ved at kombinere hjerne og hjerte skabes der det,
som kendetegner Mandecentret.

49

Hvad er vores vigtigste opgave, når vi skal hjælpe
en mand igennem en krise?
I bund og grund handler det om en mand, som er
slået ud af kurs på en eller anden måde. Det med

at skabe et stabilt grundlag, hvor fødderne er fæstet fast på jorden, det giver overblik og ro. Meget
af vores arbejde handler også om at kvalificere

vejen frem. Og meget af forholdet handler om identiteter: at arbejde med
selvværdet og løfte det, så de får en værdi. Jeg snakker ofte med medarbejdere og mændene om, at det godt kan være, at vi ikke er ligestillede,
men at vi er ligeværdige. Det tror jeg er en vigtig pointe.
Hvad er den største succes?

Den største succes er, når mændene forlader os og siger: ”I har reddet mit
liv”. Der, hvor man får en respons – så giver det mening. Jeg synes også,
det giver mening, når man oplever, at det giver genlyd, og når det bliver
anerkendt. Så begynder folk at få en erkendelse og en forståelse.

Jeg ved godt, vi er langt fra målet, men de tendenser, jeg ser rundt omkring, viser nogle gange, at vi har det bedste kort. Når vi når i mål med
forståelsen, så har jeg oplevet positive ting.

Er Mandecentret det i dag, som du havde regnet med, det ville være, da
du startede?
Både ja og nej. På den ene side er vi ved udgangspunktet, altså man-

den. Men jeg håber på, at vi kommer længere på familieperspektivet. Jeg
kan godt se, at det er vigtigt, at vi bliver ved vores originale målgruppe,

men der er bare så meget positivt, man kan, hvis man også dækker over

familieperspektivet. Jeg ved ikke, om det er fordi, vi er forsigtige eller bare

vise. Jeg kunne også godt tænke mig, at vi var endnu mere skærpet på de

unge fædre. Det er nok de to områder, som jeg helt fra dag ét har syntes, vi
kunne blive bedre til. At have et hus, der kan rumme familien, hvor vi tager
vare på mændene, og nogle, der tager vare på kvinderne. Men vi hjælper
dem sammen.
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Tænk at være så privilegeret at kunne besøge Mandecentret, fordi jeg var nysgerrig efter at forstå, hvad det
er, de gør, og tilmed så godt. Det var et besøg af lyst,
ikke af nød. Men til min store overraskelse er der ikke
langt fra en 4-værelseslejlighed på Amager til et hummer på Christianshavn. Vi kan alle ende som ofre i et
forhold med psykisk eller fysisk vold. Heldigvis er Mandecentret et sted, hvor fortvivlede mænd kan søge hen,
når ulykken slår ned i livet, slår ned i ens parforhold.
Men det kræver, man tør spørge om hjælp, at række ud
og fortælle sin historie – på godt og ondt.
For mig er Mandecentret mere end en adresse, mere
end et tilflugtssted. Det er et rum, hvor sår heles, og
relationer opbygges på ny. For som personalet siger:
”Vi er her ikke kun for at tale mændenes sag, men hele
familiens”.
Det synes jeg er smukt, og det kan jeg kun tilslutte mig.
Skuespiller Pilou Asbæk
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Kapitel 4

De frivillige hænder
Hvilken betydning har de frivillige for Mandecentret?
Frivillighed er en stor og vigtig del af Mandecentrets DNA.

Uden dem ville vi ikke kunne hjælpe, støtte og rådgive de mænd, der
opsøger Mandecentret.

Frivillighed i Mandecentret er lig med diversitet, livserfaring og drive.

Som frivillig behøver man ikke at have en doktorgrad, men fælles for
alle frivillige er, at de har lysten til at hjælpe andre, lysten til at lære
og lysten til at gøre en forskel.

Nogle af de frivillige har næsten været med fra starten og dermed
også været med til at udvikle frivilligheden i Mandecentret.

Vores frivillige bidrager både i forhold til mandens krise og til at ud-

vikle Mandecentret – de frivilliges stemme er derfor en meget vigtig
brik i Mandecentrets eksistens.

Der er forskellige muligheder for at blive frivillig i Mandecentret.
I dag varetages vores ambulante rådgivning primært af frivillige. Det
samme gør sig gældende i forhold til gruppeforløbet ’8 mænd – 8
uger’ samt vores juridiske rådgivning.

Mandecentret kan altid bruge ekstra hænder til arbejdet med kri-

seramte mænd samt deres børn, både til weekendarrangementer,
bagedage og fællesspisning.
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Mie Sønder Koch har været frivillig advokat i Mandecentret København siden januar 2021.

Mie er uddannet jurist. I 2014 fik Mie sin bestalling som advokat, og
siden har Mie blandt andet arbejdet med familiesager, herunder

primært sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær.
Mie er ejer af Mie Sønder Koch Advokatfirma.

Hvad er din uddannelsesbaggrund og erfaring fra tidligere?
Jeg er uddannet jurist fra Københavns Univer-

sitet i 2003. Jeg har arbejdet som anklager ved
politiet og ved statsadvokaten, som fængselsfuldmægtig i Statsfængslet i Horserød, som

dommerfuldmægtig ved Retten på Frederiksberg, som ansat advokat og siden 1. januar
2020 som selvstændig advokat.

Hvad er din nuværende stilling?

Jeg er selvstændig advokat og indehaver af Mie Sønder Koch Advokatfirma. Jeg har møderet for landsretten og speciale i familieret og strafferet.

Jeg møder således i familiesager og straffesager i byretter og landsretter i
hele landet.

Hvad var det, der gjorde, at du gerne vil yde frivilligt arbejde?

Jeg har en lang uddannelse, som samfundet har betalt. Derfor giver det

mening for mig at give noget tilbage. Jeg elsker mit arbejde, og jeg elsker

at gøre en forskel, især for de sårbare, der virkelig har brug for hjælpen. Det
glæder dem, der får hjælpen, men det glæder også mig og giver mit ar-

bejde mening. Jeg får faktisk fornyet energi af de frivillige timer, jeg lægger
i Mandecentret.
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Hvorfor blev det Mandecentret?

Jeg tilbød min hjælp, og Mandecentret vendte hurtigt tilbage og takkede

ja. Jeg kunne også være landet et andet sted – f.eks. på et krisecenter for
kvinder – men jeg fornemmede klart, at Mandecentret havde det største
behov for hjælpen.

Hvilke mænd mødte du i den ambulante rådgivning? Er der emner/
problematikker/udfordringer, som går igen?
Den typiske rådgivning går til en mand, der står foran, midt i eller lige efter
en skilsmisse eller et brud med en samlever. Der er typisk mindreårige

børn involveret og ofte fysisk eller psykisk vold. Manden, der henvender sig
og ønsker rådgivning lige før en skilsmisse, har typisk spørgsmål til, hvilke
rettigheder han har i forhold til det fælles barn. Det er typisk spørgsmål

om, hvorvidt der skal være fortsat fælles forældremyndighed, hvor bar-

net skal bo, og hvor meget barnet skal være sammen med den forælder,
som barnet ikke skal bo hos. Manden, der henvender sig under eller efter
skilsmissen, har typisk spørgsmål til, hvordan han skal håndtere det fak-

tum, at moren ikke vil lade ham se barnet, eller at hun har påstået ting om
ham, som ikke passer. Det være sig påstanden om, at han er misbruger,

eller at han har udsat mor eller barn for fysisk eller psykisk vold. Den typiske
mand, der kommer til rådgivning hos mig, er bange for fremtiden, føler sig

ikke hørt, føler ikke, at han har nogen rettigheder, og ved ganske enkelt ikke,
hvad han skal gøre eller gribe i for at få lov til at se sit eget barn.

Hvordan tror du, fremtidens Mandecentret ser ud, og hvilke behov skal
Mandecentret dække?
Da jeg startede i Mandecentret i januar 2021, var der indledningsvist et be-

hov for, at jeg mødte ind ca. hver 14. dag. Det ændrede sig meget hurtigt til,

at det var nødvendigt, at jeg kom en gang om ugen. Det viste sig heller ikke
at være nok, da der ganske enkelt er så stor efterspørgsel på rådgivnin-

gen. Derfor får jeg nu hjælp af min kollega, som også kommer en gang om
ugen. Og det er så faktisk heller ikke helt nok. Vi forsøger at imødekomme

behovet ved også at yde telefonisk rådgivning i løbet af ugen ved siden af
de fysiske fremmøder. Alt tyder derfor på, at behovet kun er stigende. Som
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jeg i øvrigt oplever sagsbehandlingen i Familieretshuset og Familieretterne
i øjeblikket og det åbenbare meget høje konfliktniveau, der opstår i rigtig

mange af sagerne, grundet den meget lange sagsbehandlingstid, så ser

jeg kun, at behovet for rådgivning i Mandecentret bliver større i fremtiden.
Der er rigtig mange kanter, der skal slibes, for at vi kan få et bedre familieretligt system, men den største af dem alle er at få sagsbehandlingstiden
sat ned. Det er under den lange sagsbehandlingstid, at konfliktniveauet

stiger med stor risiko for forældrefremmedgørelse til følge. Der er sager,

der tager så lang tid og går så meget i hårdknude, at den ene forælder –
typisk far – aldrig ser sit barn igen.

Hvad er ambulant rådgivning?

Den ambulante rådgivning er – i modsætning til botilbuddet – ikke

finansieret gennem Servicelovens §110 og/eller andre eksterne midler. Den ambulante rådgivning er derfor organiseret på forskellige
måder på tværs af de enkelte afdelinger med større eller mindre
involvering af personalets ressourcer og frem for alt via frivillige
kræfter.

I den ambulante rådgivning er det ofte samlivsophøret, konflikt med
ekspartneren og udfordringer om forældresamarbejde, der fylder,
og derfor kan man også have brug for juridisk hjælp og støtte til

kontakt med myndigheder. Mange har brug for hjælp til at finde ro
og overblik over deres nye livssituation samt hjælp til at håndtere
vrede, sorg og til forbedring af kommunikationen med deres ekspartner.
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Mændene har ofte et personligt netværk, men det er sjældent

stærkt og tæt. Mange har ikke talt med familie og venner om deres

krise, fordi det opleves tabubelagt at søge hjælp til deres krisehåndtering, men også fordi de mangler et sprog til at tale om det. Mændene har derfor brug for at blive mødt i øjenhøjde med forståelse,

respekt og omsorg, så der kan opstå en tillidsfuld relation og et godt
samarbejde med rådgiverne.

Uanset hvor i landet man besøger Mandecentret, møder man

specialiserede indsatser, der tager hånd om mænd i krise. I alle

afdelingerne yder vi personlig rådgivning bestående af en coachende tilgang til arbejdet med krisehåndtering, sorgbearbejdning og
empowerment samt juridisk og socialfaglig rådgivning.

Mandecentrets helhedsorienterede tilgang gør, at der tages hånd

om de følelsesmæssige samt juridiske og praktiske konsekvenser af
bruddet og vold. Mange rådgivere har kompetence til at håndtere
flere områder, hvilket skaber et vist overlap mellem de forskellige
indsatser.

Alle vores ambulante rådgivere er igennem et nøje tilrettelagt oplæringsprogram, og de er alle tilknyttet en mentor, som de kan sparre
med og spørge til råds.

For at sikre den gode rådgivning bliver vores frivillige løbende undervist af fagprofessionelle.
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Kapitel 5

Børnenes stemme
Da forhenværende direktør, Morten Kjær Egebjerg, skulle lave en

målgruppebeskrivelse af Mandecentrets brugere, var det meget

vigtigt for ham, at mænd kunne bo på Mandecentret sammen med
deres børn.

Børnenes tilstedeværelse forudsætter, at der er trygge og rolige omgivelser. Børnene skal føle sig velkomne, og de skal opleve, at der er

rart at være på Mandecentret. Fordi Mandecentret har plads til børn,
er der nul-tolerance over for alkohol og euforiserende stoffer.

Mødre er meget velkomne til at komme på besøg på Mandecentret
og også deltage i fællesmiddage og arrangementer. Vi tror nemlig
på, at åbenhed og imødekommenhed skaber bedre incitament til
samarbejde om fælles børn.

I skrivende stund kan børn, ifølge lovgivningen, ikke tilbydes psy-

kologhjælp og børnesamtaler, når de er i følgeskab med far på et
§110-tilbud. Det kan de til gengæld, hvis de i følgeskab med mor

kommer på et §109-tilbud. Denne ulighed forsøger vi i Mandecentret
at lave om på, da vi ikke mener, at børns rettigheder skal være bundet op af, hvilken forældre de bor sammen med eller har samvær
hos.
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Ann Riisager er pædagogisk rådgiver på Mandecentret i Randers.

Hendes opgave er at skabe trygge og gode rammer for de mænd
og deres børn, der bor på Mandecentret. Anns pædagogiske

baggrund har hun efter mange år som skolevejleder på en efterskole. Derudover er hun certificeret ægteskabs- og børnerådgiver fra
Center for Familieudvikling.

”Familien og det hele menneske har

ligget mit hjerte nært gennem hele livet.
At familier kan blive sammen, har stor

betydning for mig, og kan jeg være med
til at gøre en forskel gennem råd og vejledning, ville det være fantastisk.

I alle parforhold går der på et tidspunkt

hverdag i den, og det er der, vi skal huske,

at vi selv har et ansvar for at standse op, spille hinanden gode og skabe tid
og plads til hinanden og tid sammen. Det bliver ikke nødvendigvis bedre
ved at gå fra hinanden og evt. finde en ny. Nissen flytter med,” fortæller
Ann Riisager.

De fleste mænd, som Ann møder i sit arbejde på Mandecentret i Randers,
kommer fra en situation, som har været kaotisk. Anns opgave er at stabilisere manden og få ro på hans situation. Noget af det, som Ann er rigtig

god til, er at skabe struktur på hverdagen. Ofte er det små ting, der skal til.

”Jeg er god til at have overblik og at have mange bolde i luften, og jeg tror

også, at jeg har et højt informationsniveau, så beboerne aldrig er i tvivl om,
hvor de har mig. Det tror jeg er med til at skabe nogle gode rammer, fordi
de altid ved, hvad der er af aktiviteter, hvornår der er møde, hvad deres
opgaver er,” forklarer Ann.
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Det er vigtigt, at opholdet på Mandecentret ikke bliver en sovepude, hvor
smerten og savnet soves væk. For at få alle i gang med dagen skal alle

komme til morgenkaffe, hver morgen. Nogle dage er det med morgenbrød,
og andre dage er det bare en kop kaffe.
Far-barn-relationen

På Mandecentret er der et stort fokus på børnenes trivsel. Der er små

legestationer over det hele, der indbyder til leg og hjemlige rammer. Ofte
har beboerne deres børn i weekenden. De fædre, der bor på Mandecen-

tret, har ressourcer, og de er gode til at forvalte deres energi, så de er klar

til at varetage deres børns behov, når de kommer. Men mange af fædrene
lever også med skyld og skam over for deres børn, og de reagerer ved at
have en stor trang til at give deres børn alt, hvad de har, af tid, oplevelser
og gaver. Reaktionerne og handlingerne er helt naturlige.

”Det vigtigste er ikke, om de kommer på spændende oplevelser eller får
lige præcis den gave, de ønsker sig,” forklarer Ann. ”Det er min og mine

kollegaers opgave at guide faren til at sætte sig realistiske mål for, hvilken
far han skal være. De skal investere mere i tid og samvær end i gaver og
oplevelser,” fortsætter Ann.
Nærvær og kærlighed

”Jeg er ikke bange for at italesætte over for mændene, at nærværet til

deres børn er det vigtigste. Jeg synes, at en af de fornemste opgaver, vi

forældre har, er at få vores børn til at blive ’selvkørende’. Vi har forskellige

økonomiske muligheder, og i en krisesituation kan man også være tilbøjelig til at bøje af, og i den korte tid, man har med sine børn, når de er blevet
delebørn, vil man bare gerne hygge og forkæle. Vi kan aldrig forkæle for

meget, når det gælder at give kærlighed, nærvær og tid. Det er det vigtigste,” er Anns budskab.
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Hvordan genvinder man børnenes tillid?

Ann møder mange mænd, som i længere perioder ikke har set sine børn.
I disse tilfælde kan genoprettelsen af børnenes tillid og nærvær være en
svær opgave. Flere beboere har brug for en del sparring om, hvordan

de navigerer i at finde ind til deres børn igen. Og det er en svær balance

mellem at tilgodese sit eget store afsavn og lyst til at udtrykke kærlighed
samtidig med at værne om børnene der, hvor de er.

”Der, hvor det kan være svært i snakken med vores børn og specielt ved

teenagere, det er, at det er vigtigt, at vi forsøger at møde dem der, hvor de
er. Helt praktisk, gå ind på værelset, sæt dig på sengekanten og forsøg at
få snakket om det, der interesserer dem. Man kan også sætte sig ned og
se en film med dem, også selvom det ikke lige er den film, som du synes

er den bedste. Mød børnene der, hvor de er, og vær nysgerrig på dem og

deres liv. Vær ikke bange for at snakke med dem, heller ikke om skilsmissen.
De ved langt mere, end forældre tror.”

Der er også tilfælde, hvor børnene ikke har lyst til at se deres far.
”Jeg taler med beboerne om, hvordan de kan styrke relationen til deres

børn. Så taler vi sammen om, hvad børnene godt kan lide, og om der er en
mulighed for at invitere deres børn med på en cafe. Det kunne også være,

at de havde lyst til at mødes på en legeplads eller skaterbane. Simpelthen
for at møde dem der, hvor de er i deres liv. Det kan godt være, at vi som

forældre nogle gange synes, åh, hvordan kommer vi i kontakt med vores

børn, og hvorfor svarer de ikke, når vi sms’er? Men det er børnenes proces,
så man skal ikke give op. Jeg opfordrer til, at man skal blive ved med at

sende en hilsen. Og de råd resulterer faktisk ofte i, at børnene på et tidspunkt, i deres tempo, begynder at åbne sig mere og mere op,” fortæller
Ann.
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Ann fortæller om en situation, hvor en mand skulle flytte fra Mandecentret og ind i sin egen lejlighed. Da han var sammen med børnenes mor,

boede de i et hus, og tanken om at skulle bo i lejlighed, og at børnene ikke

kunne få hvert deres værelse, var uudholdelig for ham. ”Jeg sagde til ham:
’Måske du kunne tage børnene med på råd i forhold til deres nye værelse
og indretningen. Tag dem med hen til lejligheden, og vis dem den street-

bane, som er der, og at der kun er 5 minutter ned til byen. Vis dem de nye
og spændende muligheder, fokuser på det, der er nu, og ikke på det, der
var engang. Du kan tilbyde noget andet, men det betyder ikke, at det er
dårligere, bare noget andet godt.’”

”Det er vores opgave at vise og fortælle ham om de muligheder, der er,

uden at forsøge at sammenligne det ’nye liv’ med det gamle. Det nye liv
kan blive et godt og spændende liv, selvom det er i nye omgivelser.”

Flere børn får venner på kryds og tværs, og venskaberne er med til at give

stedet en tryghed. Når far flytter fra Mandecentret, er det ikke altid en glædens dag for børnene, der må sige farvel til gode venner. Heldigvis rykker
venskaberne nogle gange med videre og ind i de nye omgivelser, hvor

fædrene har fundet sammen omkring deres børn og bliver ved med at se
hinanden, når de er flyttet.
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”Jeg holder meget af børn og synes, at jeg møder dem der, hvor de er. Det
er også en del af vores ansvar at være med til, at de føler sig godt tilpas,

når de er på Mandecentret. Vi er nærværende over for dem og giver os tid
til at snakke med dem, hvis de vil. En gang imellem får vi også en tegning
af børnene, og det synes jeg er superhyggeligt, og den kommer op at

hænge på min opslagstavle. Andre gange har børnene bagt, og så vil de

gerne have, at vi smager. Det viser mig, at de trives her sammen med far,
og at de bliver mødt,” fortæller Ann.

Naturen som bindeled mellem far og barn

Flere af de pædagogiske rådgivere, som arbejder i de forskellige afdelinger
i Mandecentret, bruger naturen som redskab til at få mændene til at finde
jordforbindelsen igen.

”Mange oplever, at det med at blive taget ud af hverdagen, hvor der bare
er stille i en skov, er til stor glæde for alle. Man oplever, at der egentlig ikke
skal så meget til, og det der med, at vi kan få dagen til at gå med at lege
med en pind og en snor, vand og en spand, det synes jeg jo er enormt

givende. Bare det at far er med, og han ser og putter barnet,” forklarer Ann,
”er til stor gavn for både far og barn. Tivoliture og weekendgaver er ikke

det, som styrker far-barn-relationen. Det er de små ting, som man kan lave
sammen, som skaber minder og gode oplevelser. En tur i skoven eller på
legepladsen har lige så stor værdi for børnene.”
Forældresamarbejde

Samarbejdet mellem forældre bliver ofte sat på spidsen, når man står

midt i en skilsmisse. I Mandecentret er konflikten om samvær og børne-

nes ve og vel et stort omdrejningspunkt for mange af de mænd, som er

brugere af Mandecentret. Skilte forældre skal vænne sig til at se deres børn
på halv tid, og at de i den periode, de ikke har børnene, bliver nødt til at
acceptere, at tingene bliver gjort på andre måder.

64

”Jeg er fortaler for, at vi rækker ud til mor. Det kan godt være, at manden

føler, at det er svært at have en dialog med deres eks, og at de ser meget
forskelligt på tingene. Men jeg opmuntrer altid til den gode dialog og tone
og at forsøge at se det gode i deres eks, for det gavner samarbejdet og

trivslen for børnene. Jeg opfordrer far til at vise, at han gerne vil den gode

dialog, og at han ønsker at være en stor del af børnenes hverdag. Jeg kan

også godt sige, at det er vigtigt, at han anerkender mor for at være en god
mor og rose hende for det, hun er god til. Så tror jeg også, at han selv vil

blive mødt positivt. Dette vil helt klart give noget til børnene, og de er faktisk
de vigtigste i det her,” afslutter Ann.
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Kapitel 6

Nye tider – ny direktør
Jacob Engmose Astrup er cand.jur. fra 2008 og kommer fra en

stilling som afdelingsdirektør i Koncernjura hos Nykredit. Jacob har
siden 2017 været bestyrelsesmedlem i Mandecentret, men måtte i

2018 trække sig til fordel for stillingen som vicedirektør og siden 2021
som direktør for Mandecentret.

Jacobs rejse i Mandecentret startede med en post i bestyrelsen i 2017. I første omgang som afløser for et tidligere medlem. Det var netop dette be-

styrelsesmedlem, som gav Jacob indsigten i Mandecentret og det arbejde,

som Mandecentret udførte. Han kunne ikke lade være med at tænke på de
skilsmisser, som han havde hørt om og været vidne til gennem livet.

Jacob havde længe været et aktiv i forskellige kirker, inden han startede i

Mandecentret, og havde i den forbindelse stiftet bekendtskab med mange forskellige historier og mødt udsatte, men også stærke mænd, som

var blevet ramt af livet. Men selvom han syntes, at han havde set mange
forskellige livssituationer, blev han alligevel overrasket over de fortællin-

ger, som bestyrelsen kunne berette om. Særligt volden var en verden, som
Jacob ikke vidste meget om.

Jacob mødte et mandecenter i vækst. Bestyrelsen var optaget af at skabe
flere afdelinger og komme ud til langt flere mænd. Udover afdelingerne i

København og Aarhus havde man kort forinden åbnet i Odense, Esbjerg og
Aalborg – og der var godt gang i butikken. Det blev tydeligt for bestyrel-

sen, at man var nødsaget til at skalere på ledelsesniveauet. Der var behov
for en ’to’er’. En vicedirektør. Jacob blev spurgt, om det var noget for ham.
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Jacob sad på daværende tidspunkt i en stilling som afdelingsdirektør i

koncernjuridisk afdeling i Nykredit og kom med en erfaring fra ledelse, projektledelse og en juridisk kompetenceevne.

Det var ikke svært for Jacob, der længe havde gået med en socialarbejder
i maven, at sige ja til stillingen. Det gav mening at arbejde i Nykredit, men
han savnede det mere direkte sociale aspekt og at kunne gøre en mere

tydelig forskel for en gruppe, som havde brug for at få opmærksomhed.
”Jeg var sådan lidt misundelig på dem, der tog på arbejde, og vidste, at
hvis de havde haft en god dag på jobbet, så var de med til at forandre
folks liv” fortæller Jacob.

Da Jacob skulle sige op i Nykredit, var der mange smarte bemærkninger
til hans karriereskifte. Særligt når Jacob fortalte, at hans nye hverv også

handlede om at hjælpe voldsudsatte mænd. Det var kommentarer som
’hø hø, mænd bliver da ikke udsat for vold’, ’slå igen mand’, og det blev

ved, fortæller Jacob. Men når han talte med sine kolleger ’en til en’, havde
de fleste en reference til en bekendt eller ven, som havde været udsat for
chikane og vold. Det blev tydeligt for Jacob, at det, han havde sagt ja til,
var det helt rigtige.

Jacob mødte et mandecenter, som var spækket med ildsjæle og med

meget stærke følelser for det arbejde, de udførte. Han skulle vænne sig til,
at man som en del af ledelsesopgaven skulle sende folk hjem i stedet for
at holde folk til ilden. Men det var også et mandecenter, der arbejdede i

alle retninger. En klassisk entreprenant virksomhed, som ikke havde fundet

sine ben at stå på, men som knopskød lidt tilfældigt. Man kunne rent organisatorisk ikke følge med i den udvikling og vækst, der blev realiseret.

68

Fra satellitter til en samlet planet
En af de første opgaver, Jacob påtog sig, var at finde en løsning på, hvordan man kunne samle alle kompetencer i en dokumentationsform og få
samlet det hele på tværs af geografi, faglighed og ambitioner.

»

Hvis vi skulle blive stærke sammen, blev vi også
nødt til at vokse sammen. - Jacob Engmose Astrup

Alle skulle tillære sig en ny måde at tænke på. Man havde været vant til at
opfinde den dybe tallerken hver dag. Nu skulle man til at bruge den viden,

man havde opfundet. ”Når man går fra det entreprenante over til en mere
driftsorienteret virksomhed, så er der nogle ting i organisationen og ting i

processerne og en måde at gøre tingene på, som skal ændre sig,” forklarer
Jacob. Det er utvivlsomt en lang proces, som ifølge Jacob heldigvis allerede er rigtig godt på vej. Det kræver sit mandecenter at samle en virk-

somhed som geografisk er spredt rundt i hele landet. En ny balance skulle
implementeres. Balance i ikke at slukke ilden hos de meget engagerede

medarbejdere. ”Man skal anerkende, at man godt både kan være passioneret og have det som sit arbejde, det er ikke en livsstil,” fortsætter Jacob.
For livsstilen kan også blive farlig, og man kan nemt brænde ud – og folk
blev slidt ned.

En af de opgaver, som Jacob også tog sig af som noget af det første,

var at få styr på dokumentationen. Socialstyrelsen krævede et samlet

dokumentationsredskab, som indeholdt faglige og sikkerhedsmæssige
retningslinjer. Ambitionen var kæmpestor, mulighederne var uendelige,
og ingen vidste rigtig, hvordan det skulle komme til at fungere i praksis.

Eksisterende strukturer og oprydningsarbejdet gik i gang. I 2019 introducerer man de første ind- og udflytningsskemaer, som både kunne måle på
effektivitet og gøre klogere på, hvem de mænd, man indskrev, var.
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Da Jacob startede, vidste man reelt set ikke, hvor mange mænd der var.

For at få et overblik måtte Jacob printe fakturaerne ud og tælle op, manuelt.

”Hvis man kan tale om at starte fra Adam og Eva, så gjorde vi det der”
forklarer Jacob.

Fra vicedirektør til direktør
I november 2020 træder den daværende direktør, Morten Kjær Egebjerg,

tilbage som direktør for Mandecentret. Morten peger på Jacob som, i første
omgang, konstitueret direktør. Og i februar 2021 bliver Jacob valgt som
direktør.

Det, der blev afgørende for Jacob, var at fortsætte arbejdet med at få

skabt et stærkt lederteam, som var et knudepunkt og anker, hvor alting gik
igennem. Det er i dette rum, vi koordinerer, beslutter og eksekverer.

»

Hvis vi hver især kan noget, så kan vi det hele,
når vi gør det sammen. - Jacob Engmose Astrup

Jacob tror på, at en stærk og sammenhængskraftig styring giver rene lin-

jer internt. I marts 2020 kom covid-19, og al umiddelbar udvikling blev for en

periode sat på standby. Nu var det driften, der skulle overleve i et samfund i
undtagelsestilstand. Det gav anledning til at se på driften som en styrke og
kigge på det, som vi var gode til her og nu, og ikke så meget, hvad vi kunne
blive gode til i fremtiden. Selvom covid-19 satte en kæp i hjulet for de helt

store armbevægelser, formåede Jacob og teamet bag ham alligevel at få
åbnet to nye afdelinger, nemlig Slagelse og Randers.
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Tilgangen var blevet professionaliseret på rigtig mange niveauer, og Jacob
mente, at Mandecentret var klar til at spille med, med de allerbedste.

Det næste skridt, der nu skulle tages, var, ifølge Jacob, at man skulle blive
endnu skarpere på fagligheden, metoder og komme helt til tops på ny
viden og formidling af vores erfaring og kvalitet.

”Professionaliseret er et træls ord at bruge, fordi det kommer til at stå i

kontrast til det hjertelige, men sådan tænker jeg ikke professionalisering,”
forklarer Jacob. ”For vi skal fortsætte med at fastholde vores passion og
fokus over for ham, vi sidder overfor, og vi skal samtidig blive gode til at
finde frem til, hvordan vi bliver den bedste udgave af os selv. Og vi skal

turde være nysgerrige på, hvordan vi kan blive ved med at udvikle os. Og

ikke mindst glæde os over at blive ved med at opdage, at der er ting, som
vi ikke vidste, og glædes over, at når vi satser noget og laver fejl, så kan vi

lære af det. Risikoen ved at have så meget succes, som vi har lige nu, er, at
man godt kan blive lidt selvfed og hvile lidt på laurbærbladene og tænke,

at vi er så langt foran alle andre – og det er vi nok også, men det er vi bare
ikke særligt længe, hvis vi går i stå,” forklarer Jacob.

”Vi skylder mændene at blive endnu bedre. Vi skylder politikere, kommuner
og andre interessenter at vise, hvordan vi arbejder, og hvorfor det, vi kan,
virker!” fortsætter Jacob.

For Jacob er det vigtigt at nævne, at Mandecentret i kraft af projektet ’Un-

der Radaren’, som tidligere beskrevet, har indsamlet verdens største empiri
om voldsudsatte mænd, det forpligter, mener han. ”Det gør, at vi ikke bare
over for mændene og de danske myndigheder, men faktisk også på et

større plan, har et ansvar. Jo mere dokumenteret vi er, jo mere synlige vi er,
jo mere faglige vores resultater er, jo mere kan vi samle sektoren og skabe
forandringer, også politisk,” fortæller Jacob.
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Vidensarbejde i Mandecentret
Vi i Mandecentret besidder en unik viden om mænd og deres krise i forbindelse med samlivsophør og om mænd udsat for partnervold. Det er samtidig vores ansvar og pligt at kunne tilbyde virksomme og fagligt kompe-

tente indsatser til de kriseramte mænd, der tager ophold i Mandecentrets
afdelinger og modtager rådgivning.

Viden og ansvar forpligtiger. Mandecentret oprettede derfor i 2020 en national vidensenhed under navnet Faglig Udvikling og Formidling.

Enheden har to hovedopgaver. På den ene side skal afdelingen organisere
og drive udviklingen af bæredygtige indsatser og kompetente fagligheder
på tværs af og i samarbejde med Mandecentrets lokalafdelinger.

For det andet er afdelingen ansvarlig for indhentning, bearbejdning, analyse og formidling af viden om krise- og voldsramte mænd og de indsatser,

der iværksættes overfor gruppen. Mandecentret vil arbejde vidensbaseret
og samtidig være en stærk fortaler for de forhold og udfordringer, som
krise- og voldsramte mænd og deres børn møder.
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Kapitel 7

Fremtiden
Er Mandecentret blevet til det, som man i 2006 havde regnet med? Det
kunne man fristes til at spørge om.
Svaret er nej.
Mandecentret er ikke blot blevet til det, som man i 2006 havde regnet med,
Mandecentret er blevet til meget mere. Vi udvikler på de grundsten, som

blev bygget af Thorkil og hans nærmeste samarbejdspartnere, men tårnet
er vokset til en størrelse, som ingen havde turdet håbe på var mulig.

Drømmene og ambitionerne er indfriet
I starten skulle et mandecenter etableres i København, og da det lykkedes,
var det drømmen om at udvide til andre byer, som trak. Visionen om at

åbne afdelinger i Aarhus og Odense så næsten umulig ud på daværende

tidspunkt. Og det var en enorm stor opgave at rykke ud i hele landet. Men i

dag kan vi sige, at vi er veletableret i syv forskellige danske byer og dækker
store dele af Danmark.

Folk, der kendte Thorkil, fortæller, at han ville være rigtig stolt af at se det,
som Mandecentret er blevet til i dag. Stolt over, at man trods udvidelse,
udvikling og udskiftning af personale stadig har bevaret den oprindeli-

ge pionerånd. Medarbejdere, nye som gamle, har indfundet sig med de

særlige opgaver, som Mandecentret kræver, de har accepteret og taget

ejerskab til de grundsten, som Mandecentret er bygget på, hvilket har gjort,
at Mandecentret aldrig har mistet sit oprindelige DNA.

74

Dog er der én ting, som Thorkil nok bestemt ikke ville bryde sig om. Og det

er det faktum, at han helt sikkert er meget irriteret over ikke selv at stå ved

roret i dag. Det vidner hans sidste stund i hvert fald om. Thorkils passion for
Mandecentret gav han aldrig slip på, heller ikke i de sidste timer af sit liv.

Vores udvikling forpligter
Mandecentrets kapacitet, størrelse og erfaring forpligter. Vi har en unik og
indsigtsfuld viden og erfaring, som kan og skal nuancere det traditionelle

billede af, hvad en mand er, hvilke udfordringer han står overfor, og hvordan samfundet ser på ham.

’Du skal bare mande dig op’, ’en rigtig mand bliver ikke udsat for vold fra

en kvinde’, ’det skal løbes væk’ – disse er alle udsagn, som vi ofte hører om
mænd – udsagn, som er forældede og en stigmatiserende måde at se et
køn på.

I 2015 blev Mandecentret som bekendt et §110-tilbud under Serviceloven.
Det var en milepæl for Mandecentrets eksistens. Mandecentret gik til

Socialtilsynet med ønsket om at kunne tilbyde mænd den samme hjælp,

som kvinder er blevet tilbudt i flere årtier. Men lovgivningen om krisecentre

er kun forbeholdt kvinder, og Mandecentret måtte tage til takke med at gå

ind under §110 for herberger og hjemløse – en målgruppe langt væk fra de
familiefædre og andre krise- og voldsramte mænd, som Mandecentret

møder. Selvom vi under §110 kan tilbyde en professionel og skræddersyet
indsats for krise- og voldsramte mænd, er der midler, samarbejder med

kommunen, psykologhjælp og fordele, for bare at nævne noget, som brugerne af Mandecentret ikke kan få gavn af.

Foruden det stigma, det er, at man som mand ikke bliver set på som lige-

værdigt voldsoffer og derfor bliver sat i samme kategori som hjemløse. Det
mener vi er en stor fejl.
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Igennem de sidste år er der kommet et voldsomt fokus på, at kvinder

er udsatte, f.eks. i kraft af #metoo, #textmewhenyougethome, #what

aboutisme og andre kønnede tendenser og bevægelser. Bevægelser og

forandringer, som er nødvendige. Men der er fundamentale udfordringer
for mænd, som vi mener, at vi er nødt til også at tale om uden at fjerne
fokus fra de alt det, der allerede sker.

Hvor er vi om fem år?
Når vi kigger ind i krystalkuglen og ser ind i 2027, har vi en forventning om,
at der er kommet flere organisationer til, som ligner Mandecentret. Og

vi har en forhåbning om og en tro på, at vi er foregangsbilledet for disse
organisationer.

Mandecentret har de seneste par år haft stort fokus på dokumentation.

Det har vi, fordi vi ønsker at beskrive det, vi gør, blive bedre og for at kunne
dokumentere den nye viden, som vi konstant er medskaber af.

I takt med at vi vokser og fortsat vil vokse, bliver organisationen selvklart
større og større. En af vores helt store opgaver bliver at fastholde den

pionerånd, som Thorkil grundlagde, og vi skal formå at fastholde balancen
mellem passion og professionalisme.

Hvorfor er der brug for et mandecenter i dag og i fremtiden?
Der er brug for Mandecentret. Det er der i kraft af, at flere og flere par går

fra hinanden. Langt de fleste skilsmisser og brud er heldigvis gnidningsfrie.
Men den stigende efterspørgsel på Mandecentrets hjælp vidner også om,
at der er mange brud, som har brug for, at en tredje part hjælper familien
godt på vej igen. Derudover ser vi også, at det i langt de fleste tilfælde er
manden, der har det sværest under og efter et brud.
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Der er mænd, familier og børn, som har brug for, at vi står vagt og er klar

med hurtig og effektiv hjælp, når udfordringerne bliver for store. Mænd skal
have et rum for at tage kontrollen over deres eget liv. Og blive den mand

og far, han ønsker og har potentiale til at være. Der er brug for Mandecen-

tret til at hjælpe de mænd, og det er vores vigtigste opgave, at vi er her for
dem.

Mandecentret er her også, fordi vi som samfund har brug for at høre om
mænd i krise og for at forstå mænd i krise. Vi skal blive endnu klogere

på, hvordan manden skal beskytte sig selv mod krisen, hvordan han skal

tilrettelægge sit netværk, hvad det er, han skal lægge vægt på, og hvor-

dan han skal være i familien, hvis han ønsker at beskytte sig selv mod en

deroute. Men der er også en stor børnegruppe, som har brug for, at Man-

decentret står på fars side og maner til besigtigelse, dialog og samarbejde
og til at holde fokus på børnene, når der opstår konflikter.

Ligestilling er et samarbejdsprojekt og ikke en kønskamp. Dette håber vi på,
at vi i fremtiden bliver endnu bedre til at have fokus på.

Så længe der er mænd og kvinder i konflikt, er der brug for et mandecenter. Det er naivt at tro, at Mandecentret med et trylleslag kan hjælpe med
alle konflikter og forandringer. Men vi kan hjælpe med at skabe brobyg-

ning. Læg våbnene i våbenhuset, og lad os tale sammen om, hvordan vi
kan samarbejde.
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Ingen mand skal stå alene
Alt for mange mænd står helt alene når livet er svært. Mandecentret har

i mere end 16 år hjulpet de mænd, der er på randen til at miste deres fa-

milie, deres hjem og dem selv. MANDECENTRET – DET FØRSTE SKRIDT ER DET

STØRSTE er en bog om hvordan en mands personlige krise har hjulpet flere
tusinder af mænd.

