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 Mit liv startede i en kasse,

Torben Bohnhardt var i 2013
med til at starte HeadON. I
dag er han daglig leder af
projektets hus i Højbjerg, hvor
10-15 unge er tilknyttet for at
få støtte til en kursændring i
livet – fra kriminalitet til en
tilværelse med arbejde, bolig
og uddannelse. Pressefoto

hvor jeg ikke passede ind i. Vi
var flyttet nogle gange, og jeg
havde det ikke godt med skolen og det sted, jeg var landet.
Det var, før diagnosen ADHD
blev opfundet – jeg havde
ingen ro.
Torben C-Bohnhardt

Fra rocker til prismodtager
Hans isse er skaldet og kroppen fuld af tatoveringer. Men Torben C-Bohnhardt har
lagt livet som rocker bag sig og hjælper nu unge ud af kriminalitet.
Dagens portræt
Af Hanne Petersen
navne@stiften.dk

M

ed sin skaldede isse, brede ryg og tatoveringer fra top
til tå ligner Torben C-Bohnhardt ikke en
typisk modtager af en Rotary-orden. Men for nylig modtog den tidligere rocker hele
to priser – både den såkaldte
Poul Harris Fellow-orden fra
Aarhus Skt. Clemens Rotary
Klub og desuden Aarhus Lokalkreds’ ungepris.
- Det havde jeg ikke set
komme. Se her, både medalje, nåle og diplomer – jeg er
så glad, kommer det fra den
40-årige stifter af HeadON, et
projekt, der vil hjælpe unge
kriminelle og andre udsatte
på ret køl.
Torben C-Bohnhardt er
uddannet NLP Master og Enneagram Master, men hans
fortid bød på både kriminalitet, vold og rygmærker. Han
var selv bandemedlem, indtil han brød ud for ti år siden.
HeadON startede han i
2013, og Torben Bohnhardt
er i dag daglig leder af projektets hus i Højbjerg, hvor
10-15 unge er tilknyttet for at
få støtte til en kursændring i
livet – fra kriminalitet til en

tilværelse med arbejde, bolig
og uddannelse.
En af dem kom for nylig til
HeadON fra Sjælland, hvor
han var kommet ud i noget, han ikke kunne bunde
i. Nu har projektet givet den
18-årige hjælp til at finde bolig – og måske en læreplads:
- Torben forstår, hvad man
fortæller ham – han har jo
selv lavet så meget lort. Han
har hjertet på rette sted og
beviser, at der er lys for enden af tunnelen. Vi kom ind
fra rendestenen og havde ingenting, min kammerat og
mig havde mistet alt, familie og venner. Nu er det kriminelle kapitel i mit liv gemt
rigtig langt væk, smiler han.

Hjemmefra som 12-årig

For Torben Bohnhardt var
barndommen i Brabrand,
Tilst, Vejlby og på Djursland
ikke let.
- Mit liv startede i en kasse,
hvor jeg ikke passede ind i. Vi
var flyttet nogle gange, og jeg
havde det ikke godt med skolen og det sted, jeg var landet.
Det var, før diagnosen ADHD
blev opfundet – jeg havde ingen ro, siger den nu 40-årige.
Han flyttede mere eller mindre hjemmefra som
12-årig – sammen med nogle ældre kammerater. Der var
fest og farver – og lidt kriminalitet.

Med sin skaldede isse og
tatoveringer fra top til tå
ligner Torben C-Bohnhardt
ikke en typisk modtager af
en Rotary-orden. Men for
nylig modtog den tidligere
rocker hele to priser – den
såkaldte Poul Harris Felloworden fra Rotary og desuden
Aarhus Lokalkreds’ ungepris.
Pressefoto

- Pludselig var jeg det forkerte sted på det forkerte
tidspunkt. Jeg tog et skud
med et jagtgevær for en anden, siger han om de kugler, som endte blandt andet
i øjet. Han mistede efterfølgende sit ene øje. Også en af
de tatoverede arme er vansiret efter et færdselsuheld.
Chancen for at blive professionel soldat, som han havde
ønsket sig, var væk.
- Jeg skulle ikke engang
møde op til session. Så blev
jeg rocker i stedet for, opsummerer Torben Bohnhardt, der var medlem af
forskellige bander fra 18- til
30-årsalderen.
I 2005 endte han bag trem-

mer efter et knivstikkeri. I
Kragskovshede Fængsel blev
han undervejs klar over, at
rockerlivet måtte forlades,
hvis han skulle være far for
sin datter.
- Jeg besluttede, at det var
mig og ikke samfundet, der
skulle opdrage min datter, siger han.

NLP og fællesspisning

Et besøg hos en NLP-terapeut blev vejen videre, da
han endelig stod udenfor
fængselsmuren.
- Man træder ud til ingenting - alt, hvad du kender, er i
det gamle miljø, så man starter fra minus. Jeg fik diagnosen PTSD efter et overfald

i 2007. Siden har jeg arbejdet med mig selv, kæmpet
mig ud af en depression og
drømt om at lave et projekt
som HeadON, siger Torben
Bohnhardt.
Han blev så bidt af NLPterapien, at han efterfølgende tog uddannelsen til først
NLP Practitioner. I maj kom
flere eksamensbeviser – fra
NLP Master-overbygningen
og Enneagram Master.
- Jeg fik to ti-taller og to
syv-taller – det har jeg aldrig
prøvet før, siger den tidligere
rocker med et smil. Han tjener blandt andet penge til
HeadON ved at holde foredragene ”Bagsiden af vesten”
og ”Fra rocker til iværksæt-

ter”. Desuden henviser Aarhus og andre kommuner unge til projektet.
Foruden tilbud om terapi
og mentor-funktion holder
HeadON fællesspisninger.
Her kommer de unge, der
er eller har været tilknyttet
- omkring 20 i alt. Foruden
Torben Bohnhardt arbejder
en række frivillige og nogle
få timelønnede på projektet.
- Mange af de unge har løbet panden mod en mur –
ligesom jeg selv gjorde. HeadON er et fristed, siger Torben Bohnhardt, der også selv
har haft en mentor i Rotary.
Aarhus Skt. Clemens Rotary Klub har nu mødelokale
i HeadONs hus, og det bekendtskab blev altså for nylig til tildeling af den såkaldte
Poul Harris Fellow-orden til
den tidligere rocker for den
forskel, han gør.

