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50 år som landsby i byen har ikke været problemfrit for hverken Christiania eller det omgivende samfund. Men fristadens musik og
og æstetik har alle år været med til at nedbryde grænser. Illustration: Kunsthal Charlottenborg/Christianias Lokalhistoriske Arkiv
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F lere kommuner oplever så stor
mangel på kvalifi�ceret personale i
ældreplejen, at de har svært ved

overhovedet at løfte den kommunale ker-
neopgave. De seneste måneder har tilsy-
net med ældreplejen kritiseret, at mang-
len på kvalifi�ceret personale hos nogle
kommuner forringer kvaliteten. Andre
kommuner har enten måttet lukke ned
for tilbud til ældre eller risikerer at måtte
lukke ned.

Selv om kommunerne »grundlæggen-
de« passer godt på ældre borgere, erken-
der Høje-Taastrups borgmester, Michael
Ziegler (K), som er formand for løn- og
personaleudvalget i Kommunernes
Landsforening, at manglen på kvalifi�ce-
ret arbejdskraft går ud over kvaliteten af
plejen i fl�ere kommuner.

»Selvfølgelig er det de uddannede, faste
medarbejdere, der bærer kvaliteten. Når
det kniber med dem, går det ud over kva-
liteten«, siger han. 

I Furesø Kommune har en afdeling af
hjemmeplejen i august fået et decideret
påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed,
der foretog et tilsyn, fordi en tidligere
medarbejder slog alarm. I advarslen til
kommunen kan man læse, at »rekrutte-
ringsproblemer« fører til brug af eksterne
vikarer, der ikke har adgang til den om-
sorgsjournal, som giver det nødvendige
indblik i den ældre borgers behov for
hjælp. Det udgør sammen med andre kri-
tikpunkter »en betydelig risiko for, at der
ikke i plejeenheden ydes hjælp, omsorg

og pleje af den fornødne kvalitet«, kon-
kluderer styrelsen.

For Lyngby-Taarbæk Kommune kon-
kluderer en tilsynsrapport fra revisions-
virksomheden BDO, at problemer med re-
kruttering medvirker til »betydelige ud-
fordringer«. Aftenvagten er ramt af »util-
strækkelige forhold og væsentlige mang-
ler«, fremgår det af rapporten, der bygger
på blandt andet interviews med fl�ere æl-
dre borgere. For eksempel beretter et æg-
tepar, at de bliver »utrygge«, når de ikke
ved, hvem der kommer, og at de i nogle si-
tuationer har besluttet, »at de bare tager
et stykke frugt til aftensmad, da de ikke
magter at sætte vikaren ind i, hvordan
maden skal opvarmes«.

Især hen over sommeren har det været
et problem overhovedet at fi�nde vikarer. I
Rudersdal Kommune betød det, at man i
fl�ere uger drejede nøglen om på tre dag-
hjem, hvor ældre foruden socialt samvær
kan få træning, der vedligeholder deres
kognitive evner, hvis de lider af eller er un-
der udredning for demens.

I Helsingør Kommune frygter borgme-
ster Benedikte Kiær (K) også at havne i en
situation, hvor man må lukke ned for
nogle tilbud. Med 45 ubesatte stillinger
holder kommunen i øjeblikket kun akku-
rat »skindet på næsen«. Og borgmesteren
forventer kun, at udfordringen vil vokse
sig større fremover.

»Jeg er virkelig bekymret. En vikar er i
ordets egentlige forstand kun noget, der
skal være gældende i en ekstraordinær si-
tuation såsom sygdom. Det går ikke, at vi-
kardækning er hverdag, for det går ud
over borgernes møde med den hjælp og
omsorg, de skal have«, siger hun.

I en ny rundspørge foretaget af Dan-
marks Statistik for Ældre Sagen angiver
næsten hver tredje hjemmehjælpsmod-
tager, at de sjældent eller aldrig får besøg
af de samme plejere – og for de fl�este er
det problematisk. Seniorkonsulent Per
Tostenæs fra Ældre Sagen siger:

»Vi hører historier om, at der kan kom-
me 50 til 100 forskellige hjælpere i et
hjem. Det skaber utryghed, når ens hjem
bliver en banegård. Men det kan også ha-
ve fatale konsekvenser for helbredet, for-
di faste hjælpere har nemmere ved at op-
dage, når en sygdom er under opsejling«.
jakob.h.beim@pol.dk
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Hver tredje får sjældent
besøg flere gange af den
samme hjemmehjælper.
Sosu-manglen er nu så 
stor, at tilsynet kritiserer 
flere kommuner i 
Nordsjælland for ringe
kvalitet i ældreplejen.

De ældre
sukker efter
faste plejere
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Christiania er det bedste
og det værste i os. 

E t selvstyrende samfund, hvor
hvert enkelt individ frit kan
udfolde sig under ansvar for

fællesskabet. 
Målet for fristaden Christiania er

som taget ud af et politisk princip-
program. Endda et, der kunne tilhø-
re et hvilket som helst parti. Menne-
sket kommer først, men det kan ik-
ke stå uden for det fælles. Friheden
skal være utæmmelig, men respekt-
fuld. Der skal være plads til alle.

Da Bådsmandsstrædes Kaserne
blev rømmet, og slumstormere fl�yt-
tede ind for at skabe et nyt samfund
for 50 år siden, byggede man på det-
te smukke ideal. Fristaden blev med
årene et hjertekammer i hovedsta-
den, kanoniseret af Gasolin’, besøgt
af turister i sværme og af københav-
nere i jagt på storbyens ro. Christia-
nia blev hjem for de skæve og de
utilpassede, for Karl & Ann-Cathrin,
og christianitterne gav os både en
ny social rummelighed og beviste
det omkringliggende samfunds
rummelighed. Tænk, at Danmark
kunne være begge dele, fremad-
stormende og fredfyldt.

CHRISTIANIA ER Danmark på godt
og ondt, det bedste og det dårligste
i os alle – en del af os selv, som chri-
stianitterne selv synger. Fristaden er
fællesskab, virketrang, kreativitet,
rummelighed, omsorg for de svage-
ste, borgernært demokrati, samtale
og kompromisvillighed. Men også
selvtilstrækkelighed, træghed, lang-
trukken sniksnak og giftig konfl�ikt-
skyhed.

Især den sidste svaghed har vist
sig at være fatal. Beboerne har svig-
tet det fællesskab, de ellers hylder,
og de har mistet kontrollen med de-
res hjem. Så længe Pusher Street do-
mineres af rå organiserede bander,
overskygges Christianias idealer.
Mord og overfald harmonerer ikke
med ansvar for fællesskabet. Det 
har christianitterne heldigvis selv
erkendt, og fristadens fremtid
afhænger nu af, om beboerne er i
stand til at række hånden ud og 
bede om samfundets assistance, 
sådan som mennesker i snart 50 år
har mødt forståelse og støtte på det
gamle kaserneområde. 

Christiania skal ikke normaliseres
– alene ordet burde give friheds-
elskere knopper – men Staden skal
have hjælp til at blive sig selv igen:
smuk, vild og helt sin egen. mzt
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Hånddrejet i Spanien
- findes i farverne red clay og terra

I vores butik i Bredgade finder du lækre tasker, plaider, glas, 
Børge Mogensen trætallerkner og smørbrikker med mere.

CARLHANSEN.COMCHS CLAY SERIE

BALL VASE
lille 12x12 cm DKK 375
mellem 18x18 cm DKK 495

VASE 
stor 18x25 cm DKK 625

BOWL 
lille 9x4,5 cm DKK 175 
mellem 18x9 cm DKK 375 
stor 27x13,5 cm DKK 495

Fragtskibe
sidder fast
i lange køer
med vores
julegaver


