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Ninna Kiel Nielsen er oprydningskonsulent

Nårmanikkekan
rokkemedøreneilejligheden
Erkendelsesproces.
Mange mennesker ejer
så mange ting, at de
er bange for at invitere folk hjem, mener
oprydningskonsulent
Ninna Kiel Nielsen, som
startede i sit eget liv.

»Der er seks krus o g der
seks stole , så der v ar fr ed o g
ro. Jeg mener, man skulle ikke
ﬂytte 14.000 kaffestel hv
er
gang«, sig er Ninna Kiel Nielsen.
Gøre dig fri
Hun kom tilbage fra sommerhusopholdet med en beslutning om, at ’ det måtte hun
gøre derhjemme’.
»Du kan ta ge den g amle
grill, der har stået nede i kælderen, og man tænker, at den
kan man riste en pølse på.
Men det kan man ikke , for
den er ulækker«, siger hun.
Hjemme hos Ninna Kiel
Nielsen startede der en pr oces.

Kvinder køber øreringe og fyrfadslys og mænd ting i byggemarkeder. Resultatet er , at vi
alle sammen ejer en masse
mere eller mindr e ubrugelige
ting, som fylder vores hjem.
»Bare tag sådan en ting som
en parasol. Man køber en n y,
men så lader man den g amle
stå, fordi den jo et eller andet
sted godt kan brug es. Det er
farligt«, fastslår Ninna Kiel
Nielsen, der bor i Højbjer gvænge-bebyggelsen o g n yligt
har nedsat sig om opr
ydningskonsulent i fritiden.

...Men jeg
må sige, at man
ikke som sådan
sætter lighedstegn
mellem ting og
mennesker...

...Hvergang
tænkte jeg, får jeg
brug for det her?
Så jeg begyndte at
forære ting væk.
Og langsomt gjorde
jeg mig fri...
Rokke med ørene
61-årige Ninna Kiel Nielsen
har boet i Herlev næsten hele
sit liv. Hun arbejder som chefassistent i et medicinalﬁ rma
og havde selv problemet med
at eje for mang e ting inde på
livet for nogle år siden.
»Min situation v ar, at je g
var eneforsør ger, o g så sig er
man jo ikke nej, når man får
et tilbud. Så får man tilbudt et
sofabord og den slags ting, og
nogle g ange skal det måske
lige r epareres. Så endte je g
personligt med at ha ve to
kældre fyldte o g en lejlighed,

»Hvergang tænkte je g, får
jeg brug for det her? Så je
g
begyndte at forær e ting væk.
Og langsomt gjor de je g mig
fri. Så begyndte jeg at konstatere, at je g ikke tilhør er tingene, men at ting ene tilhører
mig, og mit hjem er altså ikke
en lagerplads«, siger hun.

DEN SKILLER JEG MIG IKKE AF MED. Chokoladekanden har stor affektionsvær di for Ninna
Kiel Nielsen, den har nemlig tilhørt hendes tipoldemor . Men pointen v ed arvestykker er, at
man kan have en eller to, men ikke 300, understreger den lokale oprydningskonsulent.
Foto: Henrik Lüthcke.

hvor man ikke kunne r okke
med ørene«, forklarer hun.
Det skabte ’uro oppe i hovedet’ , forklar er hun. Ninna

Kiel Nielsen b lev utilfr eds
med at opholde sig i sin lejlighed, o g det v ar no get af et
wake up call en da g at vær e

i et sommerhus med no gle
venner, hv or der v ar seks af
alting, for di huset v ar ber egner til seks personer.

Ikke et mausoleum
Mange mennesker ejer o gså
ting, for di de har arv et dem,
og ting ene har derfor en
affektionsværdi. Ninna Kiel
Nielsen har f. eks. en ﬁn, chokoladekande fr a sin tipoldemor. Kanden er fr a cirka år
1900 o g den pr yder hendes
skab i køkkenet.
»Men je g må sig e, at man
ikke som sådan sætter lighedstegn mellem ting o
g
mennesker. Og vi kan ikke
leve i et mausoleum. I min
alder kan vi jo ikke leve vores

...det største
problem for mange
mennesker. Og jeg
hører om mennesker,
som er bange for at
invitere folk hjem,
fordi der er for rodet.
Og tænker, hvad nu,
hvis nogen kigger ind
i soveværelset...
forældres li v. Men je g synes,
at man kan vælg e en eller to
ting. Men jo ikke 300 ting«,
siger hun.
Ninna har en plan
Ninna Kiel Nielsen har n u en
plan. Eller r ettere: Hun kan
opstille en, hvis man mailer
og ønsker at brug
e hende
som opr ydningskonsulent.
Man bestemmer selv , hvilket hjem, man ønsker at bo i,
understreger hun.
»Men je g tr or, at ophobning er det største pr oblem
for mange mennesker. Og jeg
hører om mennesker , som
er bang e for at in vitere folk
hjem, fordi der er for rodet. Og
tænker, hv ad n u, hvis no gen
kigger ind i so veværelset. Og
har man det sådan, kan det
jo r esultere i, at man b liver
ensom«, bemærker hun.
Ninna Kiel Nielsen vil godt
give en hånd med, når hun
er ude som opr ydningskonsulent. Men understreger dog
ikke at være ﬂyttemand.
»Metoden er , at man simpelt hen fortæller , hv ad for
et hjem, man godt vil ha ve«,
siger hun.
Den lokale opr ydningskonsulent træffes bedst på mail,
den er info@ryddigop.dk

Af Jørgen Nielsen

