19 udsagn fra mennesker i og omkring Selde
Nedenstående udsagn er fra mennesker i og omkring Selde, der alle har været i forbindelse med
Flaske-Bent. Vi opgiver ikke navne, da flere helst vil være anonyme, fordi de ikke ved, om der kan
komme et efterspil fra Bent. Vi ved, hvem der har udtalt sig, hvis det bliver aktuelt i det videre
forløb. Materialet er indsamlet i perioden 11.-16. oktober 2010 af Rita Riise Pedersen, Rimmervej
13, Selde.
#1. Vi syntes kommunen lader hånt om forholdene omkring Bent og os herude ved ikke at hjælpe
ham til en bedre tilværelse og derved hjælpe os. Manden er syg og skal behandles.
#2. Det var noget med vores båd, jeg fandt redningsvesten hos Bent, og sagen endte i retten. Kort
efter sagen om båden, var jeg ved at køre Bent ned en mørk aften. Han kom på cykel uden lys. Da
skældte jeg ham huden fuld, for hvad kunne det ikke være endt med, hvis jeg havde kørt ham over.
Det kunne se ud som selvtægt. Haveredskaber er også forsvundet. Nu har vi hund og så mærker vi
ikke Bent.
#3. Vi har stiftet bekendtskab med Bent mange gange, og landbetjenten vil ikke have med det at
gøre. Bent har afmonteret vinduer fra en brandtomt, hentet værktøj på byggepladser, elementer,
døre, beskadiget for 10.000 kr., som der kom dom over, og som han ganske vist efterfølgende har
måttet afdrage. Men er der et hus under opførelse i Selde eller omegn, fjernes byggematerialer –
som eksempelvis da klubhuset blev bygget. Det er trælst, at vi ikke kan have vores ting i fred; vi
kan ikke engang stille storskrald til afhentning før det er væk.
#4. Som forretning i byen har vi forskellige ting stående udenfor, hvor der bl.a. er blevet fjernet
paller. I oktober 2009 meldte vi til politiet, at Bent hentede vores skrald og paller, og han fik et
polititilhold, blandt andet på grund af forsøg på butikstyveri. Politiet bad mig sende en email til
Teknisk Forvaltning, angående affaldet, men der kom intet svar. I september 2010 kom Teknisk
Forvaltning på besøg. De sagde, vi skulle låse containerne, men da det er ikke muligt, ville de
undersøge, om der kunne skaffes containere, der kan låses. De ville kontakte Socialudvalget, men vi
har intet hørt fra kommunen siden.
#5. Ja, nu kan det altså snart være nok. Jeg har skiftet toilettet ud og satte det gamle wc udenfor, da
noget familie gerne ville have det, men det var væk, da de ville hente det. Nu får jeg så at vide, at
der er set et henne ved Bent. Det er blevet til mange ting, jeg har mistet. Bent lister rundt om huset
om natten, og da jeg byggede om, forsvandt dyrt værktøj. Ja, haveredskaber er også væk. Kommer
jeg en nat i tanke om, at jeg vist ikke fik en skovl sat ind, så er det med at komme op, for jeg ved, at
næste morgen er den bare væk. Det er lige som min avis. Når jeg kommer sent hjem fra arbejde, er
avisen bare væk – det er altså så træls. Det er jo bare ikke en gang, det her sker, men igen og igen
og landbetjenten vil ikke gøre noget – jeg har haft kontakt til ham flere gange. En gang blev jeg
tosset, og jeg fik at vide, at jeg bare selv kunne køre hen til Bent og hente mine ting, men der gik så
ikke lang tid før landbetjenten selv kom til mig med nogle af tingene. Men hvorfor skal jeg blive så
tosset, når vi bare vil have lov til at bo i fred.
#6. Det nytter jo ikke noget alligevel. For år tilbage var jeg til møde i ”Det gule Palæ”, og det førte
jo heller ikke til noget. Vi bliver slet ikke regnet for noget herude. Jeg har med egne øjne set Bent
tømme en container en nat ved børnehaven, og han blev ved, til der kun var fliseaffald tilbage.

#7. En af de gange, vi har været hos Bent for at bede om vores avis, har der stået haveredskaber i
massevis og cykler – der var rigtig mange inde mellem træerne, jeg tror ikke 50 slår til. Vi har også
mistet flere haveredskaber, noget værktøj, en pumpe til et springvand og mange flere ting. En dag
var naboens byggerester forsvundet, og de kan heller ikke mere have affaldsstativ stående fremme.
Vi har sat sensor-lys op, men det er stadig utrygt at bo her, og når vi hører noget pusle eller lyset
tændes i vores indkørsel om natten, har vi mange gange været oppe – ja, vi har også været nede
bagved om natten, fordi vi har fået nogle ting taget fra et skur. Vi har haft kontakt med
landbetjenten mange gange og uden resultat. En gang fortalte han, at ting af værdi gik til hælere i
Sønderjylland. Mange gange om natten har vi hørt og set Bent køre hjem fra byen, hvor cyklen har
været belæsset med alverdens ting. Jeg har set ham stå ved vandværket med en cykel og notere
noget ned i en lille sort bog, der derefter kom ned i en brystlomme. Jeg har mødt Bent med cyklen
fyldt og sagt, at han hellere måtte aflevere tingene, hvor han havde taget dem. Men han svarede, at
der også var nogle, der stjal fra ham, nogen fra Åsted, det havde han selv set. Vi har mødt ham om
dagen med cyklen fyldt med så mange cykelhjul, at han til sidst måtte af for at trække. De blev
transporteret over på Fur Landevej, hvor han også holdt til i en campingvogn, indtil kommunens
folk måtte bruge mange dage til at rydde op i det. Det var mere end én container, der blev kørt væk.
Nu kører han sække op i huset ved siden af præstegården. Vi har mange gange spurgt os selv, hvor
kommunen har kørt alle tingene fra Bent hen, og hvorfor vi herude ikke engang fik mulighed for at
se om nogle af vores ting var imellem.
#8. Vi havde en kasse til problemaffald stående, men den er forsvundet.
#9. Man skal i hvert fald ikke lade værktøj ligge i værktøjskassen på traktoren om natten, for så er
det altså væk næste morgen. Der var en nat, jeg hørte voldsom støj omme bag en af bygningerne,
men jeg turde ikke gå derom. Næste dag var der nogle store tagplader fjernet. Det var ikke svært at
følge sporerne, for der var knækket noget af hele vejen hen til Bent. Hegnspæle og hjørnepæle tages
også væk. Der var en, som mistede en nøgle til en mejetærsker, mens han vendte ryggen til. Jeg vil
have lov til at have mine ting i fred, og det er træls, at man aldrig ved, om noget er forsvundet – det
er utrygt.
#10. Vi kan ikke have vores trillebøre i fred, og spande, koste og river, der hænger frit fremme,
bliver også fjernet. Toiletpapir fra det offentlige toilet og poser til skraldespanden bliver fjernet. Det
er ikke så godt, når jeg har ansvaret for, at der ser ordentlig ud.
#11. Jeg ved ikke af, at Bent har været inde i huset, men jeg har haft hund, så det kan måske være
derfor. Jeg vil ikke Bent noget ondt, han er en sølle stakkel, men det er træls, at jeg ikke kan have
min avis i fred. Jeg har snakket med landbetjenten om det flere gange. Det, der kan undre mig er, at
reklamer, der smides ud for Bents indkørsel, godt kan blive liggende. Min nabo har set Bent tage
avisen, og en dag, da jeg var ude at gå tur med hunden, kom Bent forbi. Jeg bad ham om at lade min
avis ligge – ”Det er ikke mig, der har taget den”, men så fik Bent fik øje på hunden - ”Jeg skal nok
lade din avis være”. Udover avisen har jeg mistet nogle stykker træ, der lå langs gavlen.
#12. Heldigvis har han ikke været hos os, på nær det storskrald, der stod ved vejen. Det forstod vi,
da der lå en seddel i postkassen, at vi havde anmeldt storskrald. Det blev fundet hos Bent. Han er
kleptoman og bør hen et sted, hvor han kan hjælpes.

#13. For år tilbage var Bent også her hos os, men vi har hund nu, og han er bange for hunde. Men
jeg er ikke i tvivl om, at Bent er syg, og som sådan skal han da have hjælp. Det er en billig løsning
for kommunen at anbringe ham herude. Jeg bakker op om hjælp til ham.
#14. Vi har haft bøvl med avisen, men har nu hund. For noget tid siden blev et hegn flere steder
ødelagt, og det betragter landbetjenten som en hærværkssag og vil tage sig af det; men det var Bents
fodspor.
#15. Det der stod i avisen, at Bent ikke er til skade for andre, men det syntes jeg nu ikke passer. Jeg
syntes, at han er til skade for alle dem, han tager noget fra. Jeg fik i sin tid min avis med bilen, men
da Bent ikke kunne lade den ligge, måtte jeg bede om at avisen blev sendt med posten, så nu
kommer den en dag senere. En gang havde jeg nogle træstammer liggende, og da de pludselig ikke
var der mere, ringede jeg til politiet i Skive. Vi fik en lang snak, men de syntes nu, det måtte være
landbetjentens område. Ham kunne jeg ikke få fat i, men jeg vidste, at hvis jeg ikke var hurtig,
kunne træet være blevet savet i mindre stykker, og så kunne jeg ikke bevise noget. Landbetjenten
har spurgt mig flere gange, om jeg er bange for at bo herude, men jeg holder mig bare inden døre,
og da jeg har hund, giver den lyd fra sig, når noget pusler i min have. Jeg har flere gange set Bent
komme på en Long John-cykel med en masse ting, bl.a. engang med en madras. Jeg har også set,
hvordan en bil læssede noget byggeaffald eller lignende af ved Bents indkørsel, og så bare køre
igen. Jeg har da snakket med Bent, og så er han rolig, men jeg har også hørt ham råbe voldsomt op det kan man høre på lang afstand. Han er en stakkel, men jeg syntes nu stadig, at han er til skade for
alle dem, han tager noget fra, selvom det måske ikke er dyre ting. Selvom kommunen har været der,
står der stadig noget, bl.a. en wc-kumme og en trillebør. Og dengang der stod rigtig mange cykler,
de var tøjret ved træerne. Jeg syntes nu, at kommunen bare ville af med Bent, dengang han flyttede
herud, og det er jo nok også en billig løsning for dem.
#16. Jeg kunne ikke have min avis i fred, og til sidst blev det mig for meget – jeg opsagde den. Jeg
har soveværelsesvindue ud mod vejen, og jeg har mange gange om natten set Bent komme kørende
med alt muligt. Jeg har ikke noget imod at fortælle, hvordan tingene hænger sammen, for det er
sandt.
#17. Vi har heldigvis været forskånet for det helt store, men vores avis har vi bøvlet rigtig meget
med. Vi betaler jo ikke for at få avisen, for at en anden skal læse den, men at Bent er syg, er vi ikke
i tvivl om, og han må også gerne blive boende her, bare han vil lade vores ting være i fred og så
ellers ikke samle så meget skrammel, at det samler rotter. Jeg ved ikke om kommunen også har
fjernet det inde i Bents hus, men hvis ikke, så hænger der altså en hel stribe uniformsjakker bag ved
hans køkkendør. Det så jeg, da jeg sammen med en anden skulle hente en stak vinduer, som Bent
havde hentet. At vi i det hele taget kunne komme ind i huset var et held, for der var stablet op til
begge sider, og det var så her, vi så jakkerne. Jo, et haveredskab, jeg havde ladet ligge udenfor en
aften nede i haven, var væk næste morgen, og skønt jeg ledte efter det overalt, var det bare væk.
Bent lusker rundt over det hele. Nogle blomsterdekorationer udenfor er også væk. Vi har haft fat i
landbetjenten, men det hjalp ikke noget. I de år, Bent har boet herude, har jeg mange gange set ham
komme slæbende med sorte affaldsposer og sågar mødt ham med ildelugtende poser i bussen fra
Nykøbing, hvor han en overgang kørte til hver dag. Han er også set transportere en ajlepumpe, og
jeg ved, at den blev hevet op fra det sted, hvor den hørte til. At Bent er syg, er vi ikke i tvivl om, for
det er jo ikke normalt at slæbe alt muligt til sin bopæl, der ikke er hans eget. Mange gange er det
ikke noget, der har værdi, men for den, der mister noget, har tingene en værdi, og det er utrygt at

vide, at han lusker rundt om huset. Vi skal altid huske at se efter, om der står noget udenfor og flytte
ting ind, inden vi tager hjemmefra.
#18. Det er heldigvis længe siden, men vi har jo også hund. Vi har mistet en trillebør, og der
forsvinder også noget pind nede bagved - der er spor i græsset. Tidligere har det været galt med
avisen. Engang var vi lige var kørt forbi vores indkørsel og set avisen ligge der, men den var væk,
da vi kom tilbage kort tid efter. Da jeg så Bent på cykel henne ad vejen, nåede jeg at indhente ham.
Nej, han havde ikke taget nogen avis, det var ikke ham, men da han blev bedt om at lyne jakken op,
kom avisen frem. Det er så trælst, at vi ikke kan have vores ting i fred, og at manden er syg, er vi
ikke i tvivl om, men så skal han jo under behandling – det er billigt for kommunen, at han er
anbragt herude. Det, at Bent skal være til skade for sig selv eller andre, for at der kan gøres noget, er
da rigtigt, men det er jo netop det, han er. Når han kommer cyklende, og det er mørkt og altid uden
lys, så er han da til fare både for sig selv og for os – vi kan jo komme til at ramme ham.
#19. Der er forlydende om, at Bent er i gang ved Branden, men som én sagde til ham engang, så vil
han altid komme til at stå som den, der har fjernet ting, uden det måske er ham, med den måde han
gebærder sig på.
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