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KULTUREN
SKAL LØFTE SÅRBARE
UNGE I HELSINGØR
Et femårigt udviklingsprojekt har set dagens lys i Helsingør. Flere af byens kulturinstitutioner
skal spille en rolle i at løfte sårbare unge til et bedre liv, og samtidig skal flere forvaltninger i
kommunen arbejde sammen. Skuespilleruddannede Allan Klie er bagmand, og han drømmer
om at sprede konceptet ud i hele norden.
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I den ene ende af en stor,
gammel værftshal i
Helsingør hænger en
skulptur. Denmin-
der om et horn. Eller
måske en trompet.
Omtrent hvert femte
minut brydes stilhe-
den i det store rum. En

sirene-agtig lyd fra etmenneskekor
strømmer ud af den høje tingest, der
hænger fra loftet –man får nærmest
et chok.
I den anden ende af hallen står en
bænk. Her kan interesserede gæ-
ster sætte sig og få en kunstnerisk
oplevelse –men kunsten kan også
bruges til andet end ren fornøjelse.
På bænken starter syv sårbare unge
i øjeblikket deres dag tre gange om
ugen, og kunsten skal hjælpe dem fra
et livmed depression og angst til et
livmed bedre selvværd ogmåske en
dag en plads på en uddannelse eller
på jobmarkedet.
Det er i hvert fald grundtanken i et
femårigt udviklingsprojekt, der 11.
august blev sparket i gang i Helsin-
gør. Det går under navnet ”Aspiran-
terne”, ogHelsingør Kommune er en
af bidragsyderne til projektet. For
første gang i Danmark forsøgerman
at bruge kulturinstitutioner i en be-
skæftigelsesindsats rettetmod sår-
bare unge på offentlig ydelse, og det
vækker stor glæde hosmanden, der
står bag konceptet.
– Det betyder sindssygtmeget for
mig, siger Allan Klie, som samtidig
er daglig leder ogmentor for de unge.
Syv unge i alderen 18 til 26 har ind-
ledt et halvt årmed kreativt projek-
tarbejde på kulturinstitutionerne
Værftsmuseet, Kulturværftet,M/S

MILLIONER
TIL FORSKNING
Projektet koster i alt 10 millioner
kroner, hvoraf to millioner kroner går
til forskningsprojektet, som ledes af
Center for Ungdomsforskning ved
Aalborg Universitet.

Kilde: Lauritzen Fonden
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Museet for Søfart og biblioteket i
Helsingør.
– Jeg har haft en kæmpe personlig
agenda om, at kulturinstitutioner
skal tage et større synligt og socialt
ansvar. Det, at vi har landet det her,
ermegastort, siger Allan Klie.

Manden bag
Allan Klie er uddannet skuespiller
og har i de seneste 30 år været på
scenen, bag ved scenen og på konto-
ret som teaterchef. For fem år siden
begyndte han for alvor at kombinere
sit kendskab til kulturenmed sin

for har jeg hele tiden haft lyst til at
lande sådan et projekt her. Der er
såmange store kulturinstitutioner
samlet på etmeget lille geografisk
område, siger Allan Klie.
Meningen er, at de unge skal indgå
i det daglige arbejde på kulturinsti-
tutionerne. Det kan være, de skal
skænke kaffe for gæsterne i caféen
påKulturværftet eller stille bøger
på plads på biblioteket. Det kan også
være, de skal væremed til at opføre
scener eller hænge skulpturer op,
når der er kunstudstillinger.Må-
ske skal de producere en flyer eller
væremed til at lægge et budget el-
ler et program for, hvad der skal ske
i løbet af en udstillingsperiode. De
skalmed andre ord væremed til at
få hele butikken til at køre rundt og
have ansvar.
Men hver dag starter de ungemed at
se på kunst og snakke om kunst. Det
kickstarter den kreativemotor.
– Når jeg siger, at jeg vil åbne de un-
ges kreativitet, tror de fleste, at jeg
vil uddanne tusind nye kunstnere,

– Vi skal hele
tiden løse pro-
blemer, vi ikke
har stået med
før, og der kom-
mer kreativiteten
ind i billedet,
siger Allan Klie,
som er bagmand
bag projektet i
Helsingør. Her
sammen med
programchef
Søs Vikkelsøe.

agenda om øget socialt ansvar i
kulturinstitutionerne.
Han har hentet erfaringer i blandt
andet London ogManchester. Erfa-
ringerne har han kombineretmed
undersøgelser, der viser, at kunst og
kultur kan gøre en forskel for sårba-
re unge, og det præsenterede han for
Lauritzen Fonden, somhar bidra-
getmed femmillioner kroner. Siden
vendte han snudenmodHelsingør
Kommune, somhar skudt 1,5millio-
ner kroner i det femårige projekt.
– Udviklingen på kulturområdet i
Helsingør har været enorm, og der-

Vi bliver en bedre udgave
af os selv, når vi skal
arbejdemed nogen, som
ikke er dér i livet, hvor de

burde være.
Søs Vikkelsøe, programchef påKulturværftet
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men det handler det ikke om. Kreati-
vitet ermegetmere end det. De unge
mennesker skal ind i nogle fælles-
skaber, som arbejder kreativt. Det
handler ikke kun omudstillinger og
det, der sker på scenen.Man tænker
kreativt i alle lag, og der
ermange professio-
ner – om så det er i
administrationen
eller teknikken.
Vi skal hele tiden
løse problemer,
vi ikke har stået
med før, og dér
kommer kreativi-
teten ind i billedet,
siger Allan Klie.

Kultur i beskæftigelsesindsatsen
En af de kulturinstitutioner, der er
med i ”Aspiranterne”-projektet, er
Kulturværftet, hvor Søs Vikkelsøe
er programchef. Hunmener, det er
helt oplagt, at kulturen skal spille en
rolle i flere dele af samfundet.
– Det er en dimension, som bør være
der. Kultur ermere end det program,
du kan læse på plakaten. Det er del-
tagelse i samfundet. Vi vil gerne
meningsskabe hele vejen rundt. Vi
vil lave fede arrangementer, men vi
vil også gerne bidrage til, at sårbare
unge får optimale forhold.
– Jeg synes godt, man kan forvente
det af professionelle folk, at vi bidra-
ger på den hermåde. Jeg tror, vi er
på dupperne på en andenmåde, og vi
bliver en bedre udgave af os selv, når
vi skal arbejdemed nogen, som ikke
er dér i livet, hvor de burde være.
Den sårbarhed får det bedste frem i
os, tror jeg, siger Søs Vikkelsøe.
Udviklingsprojektet har altså den
dimension, at kultur- og beskæfti-
gelsesområdet ramler sammen.Men
det stopper ikke der. Da Allan Klie
skulle udarbejde en kontraktmed
Helsingør Kommune, var han vidt
omkring i administrationen.
–Hvordan fanden skal beskæfti-
gelses-, kultur-, social-, erhvervs-
og uddannelsessektoren arbejde
sammen?Hvordan skriver jeg som
ekstern aktør en kontrakt på tværs
af fem forvaltninger? Det har været
udfordrende og spændende. Heldig-
vis er alle bevidste om, at det er et

udviklingsprojekt. Nu har vi skrevet
en kontrakt, og såmå vi se, om den
holder om et år, siger Allan Klie.

Den største angst
De syv unge, der lige nu ermed i pro-

jektet, møder ind tre dage hver
uge – og i begyndelsen var

det en udfordring, men
det har stille og roligt
flyttet sig, fortæller
Allan Klie, som er
mentor for de unge og
har den daglige kon-
taktmed dem.
– Deres største angst

er, at de ikke slår til.
Samfundet har opbygget en

nulfejlskultur, som er smad-
rende formangemennesker. Hvis du
ikke tør træde ved siden af på grund
af den nulfejlskultur, så bliver din
sti mindre ogmindre. Kreativitet
handler om det præcistmodsatte. Vi
skaber etmiljø, hvor der er såmeget
tryghed, atman kan træde ved siden
af, siger Allan Klie.
– Det er den kreative proces’ væsen
ikke at gå den lige vej. Nogle gange
ender vimed den samme beslutning,
som vi var kommet til, hvis vi havde
taget den hurtigt.Men hvis vi tager
omvejene, er den begrundet hele
vejen rundt, fordi vi har afprøvet en
masse ting.
Netop den tankegang kan Søs Vik-
kelsøe sagtens se sin egen institu-
tion i.
– Vi bliver ikke urolige over, at nogen
famler rundt og ikke lige har løsnin-
gen. Vi arbejder ofte selvmed, at vi
helst ikke vil have løsningenmed
det samme. Vi vil gerne trække en
beslutning længe, for i det rum, der
er hen til løsningen, ligger der noget
læring. Vi har en intuitiv forståelse
for den nølen, de ungemåske viser,
siger Søs Vikkelsøe.
–Vi skal øve os.Nuhar vi det første
hold,mendet kører videre i flere år,
og jeg regner damed, at vi bliver en
bedre og bedre samarbejdspartner,
og at vi lærermere ogmere, siger hun.

Drømmen
Forløbet er delt op i to gange tremå-
neder. De første tre gårmed kreativi-
tet og fordybelse, og derefter skal de

21
procent af ungdomsgruppenrocent af ungdomsgruppen
mellem 18-24 år er uden formellem 18-24 år er uden for

ungdomsuddannelse og arbejds-ungdomsuddannelse og arbejds-
marked i Helsingør.marked i Helsingør.

Kilde: Lauritzen FondenKilde: Lauritzen Fonden



34 /// UDSATTE UNGE / DANSKE KOMMUNER / NO. 15 / 2020

unge i praktik. Den fremgangsmåde
er helt ny i Danmark, fortæller Al-
lan Klie.
– Vi lærer de ungemennesker at ken-
de, og vi kan indrette nogle ting i for-
hold til den enkelte, før de kommer i
praktik – og jeg er her selv og ermed
hele vejen. Derfor kan de unge gå til
mig, hvis der er noget, de er i tvivl
om, når de kommer i praktik – og
hvis kulturinstitutionerne er i tvivl
om, hvad der skermed en af de unge,
kan de komme til mig. På denmåde
friholder vi det sociale arbejde fra
den professionelle relation, de unge
harmed kulturinstitutionen under
praktikken. Det er helt nyt i dansk og
nordisk kontekst.
I den førnævnte kontrakt er der
skrevet en række konkrete målsæt-
ninger. For eksempel at en tredjedel
af de unge skal komme tættere på
en afklaring i forhold til uddannelse
og arbejde.
– En personligmålsætning kunne
også være, atman kan gå fra at være i
stand til at lave noget uden for hjem-
met i otte timer omugen til at kunne
gøre det 25 timer omugen. For andre
kan det være, atman bliver bedre til
at håndtere dagligdagsproblemer og
-relationer uden at blive aggressiv,
siger Allan Klie.
Om et år er Allan Klie, Søs Vikkelsøe
og resten af de involverede endnu
klogere – og hvis det endermed at
gå godt, så kan projektet gøre nytte
mange andre steder.
– Jeg kunne godt tænkemig, at
Helsingør bliver arnested for det at
bruge kulturinstitutioner på en ny
måde.Min drøm er, at kulturinsti-
tutioner og kommuner fra hele nor-
den kommer og følger os, og at det
kan indarbejdes andre steder. Jeg
håber, at vi på sigt uddanner folk fra
andre kommuner, så vi kan sprede
det ud. Der er et kæmpemenneske-
ligt potentiale i det, men der er også
et samfundsøkonomisk potentiale.
Drømmen er, at vi kommermed en
håndbog og et stjerneeksempel.
Center for Ungdomsforskning på
Aalborg Universitet har også en fin-
ger i projektet og skal være med til
at udvikle en forskningsbaseret mo-
del, som kan implementeres andre
steder. •

U dviklingsprojektet
”Aspiranterne” blev
sparket i gang den
11. august i Helsin-
gør, og i de efterføl-
gende seksmåne-

der skal flere kulturinstitutioner
medvirke til, at syv sårbare unge
kommer tættere på uddannelse og
arbejdsmarked.
Gennem kreativt arbejde flere ste-
der i organisationerne hos Værfts-
museet, Kulturværftet,M/SMuseet
for Søfart og biblioteket i Helsingør
skal de unge, som lige nu er på of-
fentlig ydelse, løfte deres selvværd
og få et bedre liv.
Helsingør Kommune har bidraget
med 1,5millioner kroner over de fem
år, som projektet i sin helhed kom-
mer til at vare, og borgmester Bene-
dikte Kiær er henrykt over udsigten
til at følge udviklingen.
– Det er et perfektmatch, og det
bliver ekstremt spændende at følge,
siger Benedikte Kiær.
– Det her udviklingsprojekt ligger
helt naturligt hos os. Vi har en lang
tradition for at bruge kulturen i dan-
nelsen af vores ungemennesker, og
så er kultur og turisme en væsentlig
del af vores erhvervssatsning og be-
skæftigelse her i kommunen. Kultur
og dannelse er vigtig for den udvik-
ling, vi går igennem sommennesker,
siger borgmesteren.
– Vi hører til en af de kommuner,
somharmange udsatte borgere – og-
så blandt de unge. De står i en rigtig

svær udgangsposition til et liv, hvor
de kan få deres drømme opfyldt. Vi
håber, at kulturen kanmotivere dem
og give dem den støtte, der skal til,
for at de kommer i gangmed en ud-
dannelse og dermed kan få fodfæste
på arbejdsmarkedet, siger hun.
Som led i udviklingsprojektet skal
flere af forvaltningerne i Helsingør
Kommune arbejde sammen, og det
bifalder Benedikte Kiær.
– Det er så fint. Vi er allerede i gang
med at øve os rigtigmeget på det –
også når det gælder socialt udsatte.
Vi vil gerne lave en koblingmellem
det kulturelle område ogmennesker
med sociale udfordringer. Vi tror på,
at det kan berige den indsats, vi har,
over for nogle af de sårbare grupper,
siger Kiær.
Hun håber på gode resultater, og hvis
det bliver tilfældet, er hun klar til at
dele ud af erfaringerne.
– Det er vigtigt, at når man gør det,
så gør man det med de styrker, man
har i den enkelte kommune. Vi er
stærke på kultur og på det mari-
time område, og det er den DNA,
vi bruger her. Der kan være andre
kommuner, der har nogle styrker
på andre områder, men hvor man
også kan arbejde på tværs af sekto-
rer. Det handler meget om, hvordan
man designer det.
– Hvis det viser gode resultater, vil
jeg hjertens gerne fortælle om det
andre steder – og selvfølgelig fort-
sættemed det her hos os selv, siger
Benedikte Kiær.•

DET ER ET
PERFEKT MATCH
Borgmester Benedikte Kiær (K) er slet ikke i tvivl om,
at udviklingsprojektet ”Aspiranterne” passer perfekt
ind i Helsingør Kommune.

tekst NICOLAI SKOVSGAARD TØFTING

– Vi vil gerne
lave en kobling
mellem det kul-
turelle område
og mennesker
med sociale
udfordringer. Vi
tror på, at det
kan berige den
indsats, vi har
over for nogle
af de sårbare
grupper, siger
borgmester
Benedikte Kiær.
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