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En rusten Peugeot 106 GTI var medvirkende til, at Martin skiftede 

indstilling til livet.

Til stævnemødet med Ligeværd ankommer Martin i en blå 

Peugeot 106 SX. En lille rap spand, hvis største fordel er, at den 

kører nogenlunde langt på en liter benzin.

Men det vender vi tilbage til.

Mødet med 23-årige Martin Hansen foregår i udkanten 

af Svinninge på Nordvestsjælland. Her holder STU Svinnin-

ge til i store ombyggede lagerlokaler, hvor der er plads til 

både dyr, mennesker og køretøjer.

Det var her, at Martin for lidt over tre år siden an-

kom for første gang – temmelig skummel at se til 

med hovedet godt skjult i en stor hættetrøje, og i 

det hele taget kategorisk afvisende over for ver-

den og i sær noget, der bare lugtede af ”sko-

le”.

- Ham der får vi problemer med! Så-

dan tænkte vi, da vi så ham,” husker Pe-

ter Hansen, leder af STU Svinninge, om sit 

første møde med Martin. 

Men sådan kom det ikke til at gå.

For efter få dage viste det sig, at Martin 

i STU Svinninge var kommet blandt menne-

sker, der fik det bedste frem i den unge 

mand, som ellers havde været svær at 

trække op lige siden barndommen.

Ordblind med ADHD

Født og opvokset i Gørlev tæt ved den 

nordvestsjællandske by Høng har Martin i 

dag kun triste minder om sin skolegang på 

adskillige specialskoler og andre skoletil-

bud i området. 

- Jeg er ordblind og har ADHD, har jeg 

altid fået at vide. Så det har været svært at 

gå i skole. Jeg synes ikke, at der skete en 

Et makkerpar: Martin og Peugeot 106 GTI. Bilen som fik Martin til at skifte spor i livet.

Unge mænd i gamle biler
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skid. Jeg lærte ikke noget på nogen af de 

skoler, jeg har gået på, siger Martin.

Som 21-årig var han indstillet til pensi-

on og boede efter eget udsagn i en ”etvæ-

relses med låg, hvor det eneste lys kom fra 

min computerskærm”.

- Jeg var en lille, dyster person, som le-

vede foran min computer i min rodede og 

beskidte lejlighed, siger Martin i dag, hvor 

han smiler genert, mens hætten på trøjen 

ikke længere bruges til at skjule ansigtet. 

Nu hænger den der bare ned ad ryggen på 

et bekvemt stykke tøj.

Kærlighed til en rustbunke

Skal sandheden frem, var det ikke kun 

STU Svinninges pædagogiske program, 

der fik Martin til at tro på livet og fremti-

den. Ganske vidst fik han hurtigt smag for 

at reparere knallerter i værkstedet. Men 

den helt store U-turn kom en dag, hvor 

Peter Hansen gennem en forbindelse fik 

leveret en gammel Peugeot 106 GTI, som 

drengene kunne bruge til ”mark-ræs”….

altså en gammel bil uden nummerplader 

til at køre i smadder på en pløjemark! 

Mere var den ikke værd. En gammel 

rustbunke, for nu at være ærlig!

Men ikke i Martins øjne!

Den der rallybil var under rusten nemlig 

lige, hvad han havde drømt om hele sit liv. 

Det næste år kørte han hver dag på sin 

knallert troligt gennem sne og slud 

og blæst og regn de 25 km fra 

Gørlev til Svinninge for at 

realisere sin drøm om at 

få den bil. Han splittede 

den ad i atomer, sam-

lede den, fik den la-

keret og sat i stand, 

så den faktisk efter 

et års arbejde gik 

gennem bilsynet i 

første hug.

Martin i sit rette element – i et værksted med biler!

Unge mænd i gamle biler
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Peter Hansen, STU Svinninge, nyder at se, hvordan praktisk arbejde i et værksted kan motivere drenge, der bedst lærer med hænderne.

- Martin er ikke en helt almindelig ar-

bejdskraft. Nogle gange må man ud over 

at være arbejdsgiver også være pædagog 

og far, når man har et ungt menneske 

som Martin i praktik, siger Kim Morten-

sen, ejer af Au2parts i Holbæk, hvor Mar-

tin er i praktik.

Dette skal holdes op mod, at praktik-

stedet får løntilskud til praktikanter som 

Martin.

Mod på fremtiden

Ud over kørekort til almindelig bil har Mar-

tin i dag truckkørekort, kurser i første-

hjælp og brandslukning, og på næste 

EUC-modul skal han prøve kræfter med 

det store kørekort til lastbil.

På hjemmefronten blev den skumle 

”etværelses med låg” i første omgang 

tømt og tapetseret og indrettet, så lyset 

kunne trænge ind gennem de førhen så 

støvede vinduer. Men det var kun et skridt 

på vejen. Martin bor i dag i lejlighed med 

tilhørende værksted – på favorable lejevil-

kår hos sin far.

Ud over GTI’en drømmer Martin i dag 

om at blive lastbilchauffør, noget inden 

for autoreservedele – eller måske vagt-

mand? 

At det 

skete kun en 

måned efter, at 

Martin bestod kø-

reprøven – også i 

første hug – var blot 

flødeskum på hans livs 

første succes.

Succes på succes

I dag elsker Martin sin sorte 

Peugeot 106 GTI, som larmer 

dejligt, men desværre er dyr i 

drift. Derfor har han anskaffet sig 

endnu en bil. En blå Peugeot, som 

han kører i til dagligt. For SU’en ræk-

ker ikke til de mange liter benzin, den 

sorte Peugeot – ”Black Widow” kærligt 

kaldet – grådigt drikker.

Og en del kilometer skal der dagligt 

tilbagelægges i Martins nuværende liv, 

hvor han er ved at uddanne sig inden for 

autobranchen. Frem til oktober 2014 skal 

han dels være i praktik hos en autoreser-

vedelsforhandler i Holbæk, dels følge un-

dervisningsmoduler på EUC i Kalundborg. 

På praktikstedet er Martin meget per-

tentlig – om end ikke altid lige så hurtig 

som en ”almindelig” medarbejder.


