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AKSEL: VOKSENVEN

Aksel er 46 og har tre store børn på 19, 16 og 15, to piger og en dreng. Alligevel er
han også voksenven for Emil på ni.
Emil bor alene sammen med sin mor. Det har han altid gjort. Han kender faktisk
ikke sin far, for faren forsvandt allerede ud af billedet, da Emil var et år gammel. Der
er ingen, der ved, hvor han er. Emil og hans mor bor i en lejlighed i en større by i
Jylland, men hans bedsteforældre og hans øvrige familie bor dels på Sjælland dels på
Bornholm, så det er ikke så tit, han ser dem.
Emil og hans mor har det godt, men Emils mor syntes, det var synd, at Emil
skulle vokse op uden tæt kontakt med en mand. Emil har både mandlige lærere i
skolen og mandlige pædagoger i skolefritidsordningen, men det er altid mænd, han
må dele med andre børn. Moren kontaktede derfor Landsforeningen børns voksenvenner, og tre måneder senere mødte Aksel og Emil hinanden for første gang.
Aksel fortæller: „Jeg har altid været meget glad for børn, og da mine egne var
blevet så store, at de ikke havde så meget brug for mig i hverdagen, kontaktede jeg
Landsforeningen Børns Voksenvenner, og et par uger senere mødte jeg Emil for første gang. Han er en dejlig dreng med masser af energi. Og så er han næsten altid i
godt humør. Jeg henter ham hver onsdag kl. 13, når han har fri fra skole, og så tager
vi hjem til mig. I begyndelsen gik vi altid i byen, altså i biografen eller i svømmehallen eller til fodbold, eller hvad vi kunne finde på. Men nu hvor vi kender hinanden
rigtig godt, er vi mest hjemme hos os. Så vasker vi bilen, eller reparerer noget, eller
giver hunden bad eller laver mad, altså en masse praktiske ting, som Emil godt kan
lide at være med til. Og så snakker vi om alt muligt. Det er næsten det bedste, og det
jeg altid glæder mig til. Vi har huset for os selv til klokken 15, hvor min yngste datter
kommer hjem fra skole. Emil når for det meste også at hilse på min kone, inden jeg
kører ham hjem. Han elsker at køre i bil.
Da jeg besluttede at blive voksenven, var det fordi jeg gerne ville gøre noget for et
barn, men faktisk synes jeg, at Emil gør lige så meget for mig. Det opdagede jeg, da
han og hans mor var på sommerferie hos deres familie på Bornholm. Jeg savnede
ham rigtig meget, selv om vi også var ude at rejse, så det var helt fantastisk at møde
ham igen den første onsdag efter ferien. Han smilede over hele femøren og gav mig
et kæmpe knus.“
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Emil har ikke set sin far i fem år.
Aksel er far til fem børn.
Aksel har kendt Emil fra han blev født.
Aksel og Emil mødes en gang om ugen.
Aksel kører Emil hjem klokken 15, hver gang han er på besøg.
Emil kender ikke Aksels kone.
I sommer var Emil på ferie på Bornholm sammen med Aksel og hans familie.

Bodil Jeppesen og Grethe Maribo: DET KOMMER! Grundbog, Alfabeta. Supplerende tekster.
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