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Velfærd koster
De skal skamme sig i Guldborgsund og Varde kommuner. De spiller hasard med
vores velfærdssamfund. De to kommuner har et retligt mellemværende om en
borger, som har kostet 16 millioner kroner. Det fremgår af en artikel i JydskeVestkysten. Ifølge artiklen er det prisen, Guldborgsund har betalt for at have en
Varde-borger boende på et forsorgshjem i otte år.
Det får lov at stå uimodsagt, selv om socialcheferne for begge kommuner er
citeret i artiklen og garanteret har læst den. Man kan ellers med et enkelt klik
på Tilbudsportalen se, at intet forsorgshjem koster så mange penge. Og ifølge
Hus Forbis kilder handler slagsmålet da også om mere end et værelse på et forsorgshjem.
En JydskeVestkysten-læser skriver i debatsporet på avisens hjemmeside: 'Ja
jeg har også lige regnet på det. Otte års ophold på Sølyst Kro i Aabenraa med
morgenmad og aftensmad koster to millioner og 44.000 kroner'. Den pågældende debattør skriver videre: 'Fand'me træt af at betale skat til det gedemarked'.
Pinligt at de to kommuner ikke har oplyst borgerne om, at så meget koster et
forsorgshjem ikke.
Danmarks Radio bruger den i Schweiz bosiddende Saxo Bank-stifter Lars
Seier Christensen som ekspert i boliger for socialt udsatte. I radioprogrammet
'På samfundets bund' står han i et værelse på Sundholm sammen med leder af
Gadejuristen, Nanna Godtfredsen, som siger til milliardæren om prisen for at bo
der: 'Det ligger på 56-57.000 om måneden'. Milliardæren svarer: 'Tidligere har
jeg lejet min 1.000 kvadratmeter villa i Holte ud til 55.000 kroner om måneden.'
Et beløb i omegnen af 50.000 kroner kan en plads på et forsorgshjem godt
koste. Det er et socialpædagogisk tilbud, som er døgnåbent. Med medarbejdere
til en helt almindelig overenskomstmæssig løn løber prisen uundgåeligt deropad. Det er lønnen, der vejer tungest – ikke murstenene.
Hvis du er en ældre borger, som bor på plejehjem, så koster det næsten det
samme for din kommune at huse dig. Og hvis du har en far eller mor, som skal
på plejehjem, så vær glad for, at kommunen betaler. For det er nu engang, hvad
det koster.
Danmarks Radio turde aldrig lade en milliardær sammenligne prisen for en
plejehjemsplads med sin luksuslejlighed i Holte. Det ville være at nedgøre den
service, vi alle forventer at få til os selv og vore nærmeste. Men når det gælder
hjemløse og udsatte, kører de løs for licenspengene.
Velfærd koster simpelthen penge. Politikere, som lover skattelettelser og ikke ærligt siger, at de hjemløse og de ældre må betale prisen, lyver for vælgerne.
Og kommunale chefer, som bare lader alle mulige myter og forkerte antagelser
florere både i dagspressen og på de sociale medier, medvirker til at give offentligheden et falsk billede af, hvordan det samfund, de får deres gode løn for at
administrere, er skruet sammen.

Poul Struve Nielsen, redaktør

vil du også støtte?

| indhold |
foto: Mette Kramer Kristensen
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Velfærd koster penge. Jeg sov til klokken 11 den første dag. Den anden dag havde folk spist frokost, da jeg stod op, fortæller
Hus Forbi-sælger Tim om sine første dage på forsorgshjemmet PotentialeHotellet, hvor han fik et værelse efter fire år som hjemløs.
Prisen for Tims ophold er cirka 43.200 kroner om måneden. For velfærd koster penge. Hus Forbi sætter fokus på offentlige døgntilbud.

Zoneforbuddet er vedtaget
Hjemløse kan nu smides ud af kommunen. Socialministeren vil ikke forholde sig til, hvordan de så får
den hjælp, de har krav på.

16 Manden, hunden og
hønen Putte
Klaus Loch Jensen rejser rundt i Danmark og bor i
bilen med hunden Balder og hønen Putte.

“

Jobcentret er en blød form
for fascisme, og det er svært
at motivere sig selv til
at komme videre.
Edmund S. Jacobsen, elev på Kofoeds Skole

22 Forgæves kamp mod systemet
Hjemløs kvinde endte med at tage
sit eget liv på psykiatrisk afdeling.

24 90 års fødselsdagen
I 90 år har Kofoeds Skole ydet
hjælp til selvhjælp til ledige
og socialt udsatte.

side 24

det koster 9.000 kroner årligt at få sit firmalogo med. send en mail til redaktion@husforbi.dk

KOMMUNAL

Version A
50x19mm

Almene kvalitetsboliger
www.domea.dk

HUS FORBI

| nr. 4 april 2018 | 22. årgang | 3

Zoneforbuddet er vedtaget
Hjemløse kan nu tvinges ud af kommunen
af Poul Struve Nielsen

ligt signal om, at det ikke er tilladt
at komme til Danmark og etablere
sig i utryghedsskabende lejre under forstyrrende og uhumske forhold, svarer børne- og socialminister Mai Mercado.

Hjemmel til at ramme
danskere
Hus Forbi har efterfølgende endnu engang bedt ministeren forholde sig til, hvad der sker med en
dansk hjemløs' sociale rettigheder, hvis vedkommende får forbud mod at opholde sig i en kommune.
Hjemløse har sociale rettigheder, også hvis de er så stressede
af deres livssituation, at de ikke
opfører sig roligt og fredeligt, eller hvis de er så psykisk syge, at
en politibetjent måske vurderer,
at de er forstyrrende og bor under uhumske forhold. Politiet har
nu fået hjemmel til at smide dem
ud af den kommune, der måske
arbejder på at hjælpe på deres situation.
Men ministeren fastholder sit
svar og ønsker ikke at gå ind på
den.
Hendes ministerium har imidlertid fundet det nødvendigt at
sende en uddybende bemærkning.

Ministeriet erkender, at det
kan være et problem men understreger også, at selv om en hjemløs får forbud mod at opholde sig i
en kommune, så har den hjemløse
de samme sociale rettigheder.
'Forpligtelsen vil dog være den
samme i enhver kommune', skriver ministeriet og tilføjer, at så
må den kommune, den hjemløse
opholder sig i efter at være smidt
ud af sin oprindelige kommune,
være ny opholdskommune og således overtage de sociale forpligtelser for den hjemløse.
'Denne kommune vil have
samme forpligtelser over for den
pågældende borger som den kommune, den pågældende tidligere
har opholdt sig i.'
Nu ved alle, der kender til
hjemløse og deres forhold til kommunale medarbejdere, at det kan
tage både uger, måneder og år
overhovet at skabe den tillid, der
er nødvendig. Men hverken ministeren eller ministeriet forholder sig til de menneskelige relationer, der går forud for enhver social indsats.
LÆS HELE BEMÆRKNINGEN FRA
MINISTERIET PÅ www.husforbi.dk

foto: Mette Kramer Kristensen

Det såkaldte zoneforbud, der gør,
at politiet kan bortvise en hjemløs
fra en kommune, er nu vedtaget af
Folketinget.
Børne- og socialminister Mai
Mercado (K) forholder sig i et svar
til Hus Forbi ikke til, at man med
zoneforbuddet kan fratage en hjemløs vedkommendes sociale rettigheder. Men hendes ministerium forsøger at forklare sig med en uddybende bemærkning.
Loven trådte i kraft 1. marts
2018. Så nu kan politiet udstede et
zoneforbud mod en hjemløs, som vil
få forbud mod at opholde sig i den
pågældende kommune i op til to år.
Regeringen har understreget, at
lovgivningen er rettet mod udenlandske hjemløse, men loven giver
også hjemmel til at ramme danskere. Allerede sidste år fik politiet øgede beføjelser til at opløse 'lejre'. Forskellen er, at hjemløse nu kan smides ud af kommunerne.
I forvejen bliver mange hjemløse kastebold mellem forskellige
kommuner, der prøver at henvise til
hinanden i et evigt spil om opholdsog handlekommuner.
Mange hjemløse – især blandt
dem som sover på gaden og kan blive ramt af et zoneforbud - har svært
ved at få hjælp fra kommunen,
blandt andet som følge af, at de har
psykiske sygdomme og problemer
med stoffer og alkohol.
Hvis en hjemløs bliver afskåret fra at opholde sig i den kommune, hvor vedkommende lige netop
har fået kontakt med for eksempel
en medarbejder i hjemløseenheden, som han eller hun har tillid til,
kan hele vedkommendes mulighed
for at få behandling, blive skrevet
op til en bolig og måske på sigt blive en del af arbejdsmarkedet igen,
blive slået tilbage til nul. De sociale
indsatser, der er gjort, vil blive meningsløse.

for hjemløse kan tage hjemløses sociale rettigheder og mulighed for at
få hjælp fra dem?
Ministeren har svaret skriftligt.
- De kommende regler er ikke møntet på danske hjemløse,
som opfører sig roligt og fredeligt.
Det er ikke en kriminalisering af
hjemløshed, men af at udenlandske hjemløse slår sig ned i lejre i
vores parker og skaber utryghed.
Der har for eksempel været både
konfrontationer og voldsepisoder
rettet mod danske hjemløse, og
det skal vi ikke acceptere.
- Reglerne gør det ikke ulovligt at bo og sove på gaden, og det
er bestemt ikke hensigten generelt at gøre livet sværere for personer, der lever i hjemløshed. Tværtimod er hensigten, at også danske
hjemløse ikke skal føle sig truet af
udenlandske hjemløse, der skaber
utryghed. Jeg har talt med mange, der beretter om, at det har været et stort problem. De danske
hjemløse skal hjælpes til et bedre liv, og det arbejder regeringen
målrettet for med blandet andet
den nye hjemløsehandlingsplan.
De nye regler skal sørge for, at alle borgere kan færdes trygt i det
offentlige rum og sende et tyde-

Udlændinge skal rammes
Derfor har Hus Forbi spurgt børneog socialminister Mai Mercado:
Hvorledes vil børne- og socialministeren tage højde for den ny situation,
at justitsministerens stramninger over-
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Er det en dansker eller en udlænding, der sover her. Er det utrygt eller uhumskt? Vil overnatningen være omfattet af
zoneforbuddet? Det er ikke helt klart.
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Særlige psykiatriske pladser tomme
De burde slet ikke være nødvendige, siger formanden for SIND
af Poul Struve Nielsen
Folketinget besluttede sidste år
at oprette særlige pladser på landets psykiatriske sygehuse for patienter med aggressiv adfærd. Nu
står de første 15 nye sengepladser
tomme, skriver DR Nyheder.
Den tragiske baggrund er, at
fem ansatte på kommunale bosteder er blevet dræbt af psykisk syge
i årene 2012 til 2016.
- Helt oprindeligt sagde vi, at
hvis man bare havde et tilstrækkeligt antal psykiatriske sengepladser og tilstrækkeligt gode botilbud, havde man ikke brug for de
ny pladser, siger Knud Kristensen,
formand for SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed, til Hus
Forbi.
- Der mangler psykiatriske
pladser rundt omkring. Der er
mennesker, der venter på en plads,
og så laver man noget, der måske

- Nogle kalder
det boformer, men
det er jo sådan set
psykiatriske pladser
for folk, der ikke
kan rummes på
boformerne.
Knud Kristensen, formand
for SIND - Landsforeningen
for psykisk sundhed
kommer til at stå tomt. Det er ikke
i orden. Der må ikke gå mere end
højst 14 dage, så skal der findes en
løsning på det her, siger formand
for voksenudvalget i Vejle Kommune og medlem af regionsrådet i
Region Syddanmark, Gitte Frederiksen (V), til DR Nyheder.
Ifølge Knud Kristensen er problemet, at politikerne ikke har le-

vet op til deres ansvar og har sørget for, at vi har en velfungerende
psykiatri og nogle ordentlige botilbud.
- Så valgte man denne løsning,
der ikke skulle have været i spil.
Men det er klart, at når man ikke
laver tilstrækkeligt gode pladser,
så er der brug for noget midt imellem.
Midt imellem hvad?
- Ja, hvad er det egentlig lige,
det er. Nogle kalder det boformer,
men det er jo sådan set psykiatriske pladser for folk, der ikke kan
rummes på boformerne. Ideelt set
skulle man sørge for, at der var så
mange sengepladser, at folk ikke
blev udskrevet, før man var klar til
det. Og der skulle være nok medarbejdere. Nogle af boligerne ligner
også noget fra forrige århundrede,
siger Knud Kristensen.
Er det noget, man burde have
forudset?

- Pladserne har kun stået tomme i kort tid. Man skal ikke gå i
panik endnu. De skal nok blive
fyldt. Men det ændrer jo ikke ved
det principielle. Og det er da interessant nok, at de har stået tomme,
tilføjer han.
I forvejen er bosteder et diffust begreb, for det dækker alt fra
pladser på et forsorgshjem til steder for psykisk syge.
I dette Hus Forbi har vi på de
følgende sider fokus på, hvad det
koster at have folk på forsorgshjem. Så lad os lige tage prisen for
den ny afdeling med. Den koster
ifølge DR Nyheder cirka 70.000
kroner i døgnet. Hovedparten af
den udgift betales af de 22 kommuner i Region Syddanmark. Der
er ansat 36 personer til de 15 pladser, og de ansatte må kun bruges
på den afdeling - uanset om der er
patienter eller ej. ❙
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Kontanthjælpsloft
får langvarige
konsekvenser
Dansk studie påviser, at en
opvækst i fattigdom har direkte
betydning for børns chancer
senere i livet
af Peter Andersen
Kontanthjælpsloftet er med til
at skabe fremtidens tabere. Så
hårdt kan konklusionen trækkes op på baggrund af et dansk
forskningsstudie, som er offentliggjort i det internationale tidsskrift 'Journal of Population Economics'.
Ifølge studiet vil bare et enkelt år i fattigdom i begyndelsen
af teenageårene have langsigtede konsekvenser i form af kortere uddannelse, dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet og
lavere erhvervsindkomst sammenlignet med jævnaldrende,
der ikke har oplevet fattigdom.
Forskeren bag er Rune V. Lesner,
som er adjunkt ved Aarhus Universitet.
- Mit studie viser, at der er
relativt store konsekvenser for
børn på langt sigt ved at opleve
fattigdom, siger han til dagbladet
Information.
Samtidig viser nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at antallet af børn, der lever under fattigdomsgrænsen,
steg markant i 2016. Og ifølge
AE's analyse hænger stigningen
direkte sammen med kontanthjælpsloftet, der blev indført 1.
oktober dette år.
I 2016 var 48.300 børn under fattigdomsgrænsen – en stigning på 10.500 i forhold til året
før. Og AE konkluderer, at antallet af børn i fattigdom ville have
været cirka 15.000 højere, hvis
kontanthjælpsloftet havde været
gældende hele året.
Ifølge Jonas Schytz Juul, der
er analysechef i AE, er studiet fra Rune V. Lesner banebrydende.
- Det er det første studie i
Danmark, som jeg kender til, der
påviser, at det er dét, at børnene er vokset op i fattigdom, der
gør, at de klarer sig dårligere som
voksne, siger han til Information. ❙
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I regn og blæst, da holder vi fest. Deltagerne i sidste års Ferie Camp lod sig i hvert fald ikke slå ud af regnen.

Ferie Camp bliver i Randers
Socialt udsatte holder ferie nyt sted i samme by
af Poul Struve Nielsen
foto: Mette Kramer Kristensen
Det er ikke alle børn forundt at
vende tilbage efter sommerferien
med mulighed for at fortælle om
ferieoplevelser og udflugter med
familien, konstaterer Landsforeningen af VæreSteder i en pressemeddelelse.
For mennesker med alkoholproblemer, misbrug, økonomiske
udfordringer og psykiske vanske-
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ligheder er fællesskabet omkring
en ferie ofte et glemt begreb. Men
det råder Landsforeningen af VæreSteder bod på i samarbejde med
Arbejdsmarkedets Feriefond ved
at give 1.500 mennesker mulighed
for at få en ferieoplevelse og en
indgang til et fællesskab med Ferie
Camp 2018.
Som i 2017 bliver Ferie Camp
holdt i Randers fra mandag den 9.
juli og en uge frem.
Sidste år blev Ferie Camp holdt

i BioNutria Park. I år er det området ved idrætshallen Langvang,
der leverer rammerne.
- Det betyder utrolig meget
for os, at Randers Kommune bakker op om arrangementet og vores arbejde. Vi har jo at gøre med
mennesker, der gerne vil tilbage til livet og være en del af samfundet, og det er altafgørende
for dem at føle, at man gerne vil
dem, fortæller Cliff Kaltoft, sekretariatschef i Landsforeningen
af VæreSteder.
Randers Kommune støtter
Ferie Camp 2018 med 500.000
kroner.
Der bliver underholdning ved
musikeren Jes Holtsø, kendt som
Børge i Olsen Banden-filmene, og
entertaineren Jacob Haugaard.
- Vi samarbejder med Naturstyrelsen og Bysekretariatet i
Randers om at bruge naturområdet i Nordre Fælled til forskellige aktiviteter. Blandt andet vil
vi gerne bruge Tarzanbanen til
konkurrencer, fortæller Cliff Kaltoft. ❙

Politisk forslag
om stemmeret
Oppositionspartier arbejder for stemmeret til
umyndiggjorte danskere
af Peter Rathmann
Der er muligvis politisk håb for
omkring 2.000 umyndiggjorte
danskere, som har mistet deres
stemmeret til folketingsvalg. Et
forslag fremsat af Enhedslisten,
SF, Radikale Venstre og Alternativet lægger op til, at færre borgere skal umyndiggøres, selv om
de er underlagt værgemål.
De nuværende op imod 2.000
umyndiggjorte står uden ret til at
stemme ved folketingsvalg, selv

- Som jeg læser
Grundloven, er det
en pligt at sætte sit
kryds. Hvis man vil
klage over noget i
samfundet, er man
også forpligtet til at
stemme ved folketingsvalg og ikke bare
være sofavælger.
Lasse Jensen
om de gerne må stemme til alle
andre demokratiske valg i Danmark. Det skyldes, at de som følge af deres handicap har behov
for økonomisk beskyttelse og
derfor er anbragt under såkaldte
§6-værgemål.
Når en borger fratages den
retlige handleevne over sin økonomi, bliver borgeren samtidig
umyndiggjort. Ifølge grundloven
er umyndiggjorte udelukket fra
at stemme ved folketingsvalg og
folkeafstemninger.
Senest fastslog Højesteret i januar, at staten ifølge Grundloven har lov til at tage stemmeretten fra borgere under værgemål.
Ifølge Højesteret er dette ikke i
strid med menneskerettighederne, hvilket ellers er påstanden fra
fire sagsøgere under værgemål,
som har anlagt sag mod staten.
Det forventes, at de fire med
opbakning fra Institut for Men-

neskerettigheder vil fortsætte
deres sag ved Menneskerettighedsdomstolen.
Det politiske beslutningsforslag lægger op til en lovændring,
der giver mulighed for en mere
fleksibel ordning, som sikrer, at
personer under værgemål i stedet
kan fratages den retlige handleevne i begrænset omfang – uden
også automatisk at blive frataget
stemmeretten.
Forslaget er inspireret af den
svenske forvalterskabsordning,
hvor værgemål skræddersys til
den enkelte person, frem for den
gældende danske ordning, hvor
fratagelsen af den retlige handleevne gælder hele personens formue.
Én af de fire sagsøgere, Lasse
Jensen fra Hirtshals, har i mellemtiden fået sin stemmeret tilbage, idet han er kommet under
en mindre indgribende værgemålsparagraf. Men han fortsætter sin kamp mod staten:
- Jeg kan kun bakke op om
forslaget. Det vil være en sejr for
os, hvis det går igennem. Som jeg
læser Grundloven, er det en pligt
at sætte sit kryds. Hvis man vil
klage over noget i samfundet, er
man også forpligtet til at stemme
ved folketingsvalg og ikke bare
være sofavælger, siger Lasse Jensen til Hus Forbi.
Ifølge Institut for Menneskerettigheder er det særlig problematisk, at det kun er personer
med handicap, som mister retten
til at stemme på grund af deres
behov for økonomisk beskyttelse:
- Det er et alvorligt menneskeretligt problem. Danmark har
nu med det nye forslag en oplagt
mulighed for at styrke det danske demokrati med mere selvbestemmelse for personer med handicap, siger Nikolaj Nielsen, leder
af Institut for Menneskerettigheders arbejde for personer med
handicap.
De fleste i gruppen af umyndiggjorte har et psykisk handicap
eller er ramt af demens. ❙

hus forbi
har du lyst til at lave mad
i hus forbis nye café?

I Hus Forbi-caféen kan sælgerne købe aviser,
få et varmt måltid mad og møde andre sælgere.
FRIVILLIG I HUS FORBIS KØKKEN: Du kan lide at lave
mad og vil bruge 4-5 timer om ugen i caféen, du har
overskud til at rumme de hjemløse og har lyst til at
være del af Hus Forbis fællesskab.
Sælgerne, der kommer i caféen, har ofte få muligheder for at lave egen mad. Den forskel, vi gør ved at
lave mad til dem, er derfor værdsat. I selskab med
en anden frivillig vil du lave middagsmad til 30-40
sælgere og være med til at skabe et rummeligt og
rart miljø i vores hus. Køkkentjansen er fra kl 8.00
til 13.00 med madlavning, oprydning og opvask. Vi
tilstræber at have 2 frivillige i køkkenet dagligt, som
selv aftaler mødetid og menu.
Kontakt Ane på tlf. 52409069 eller ane@husforbi.dk

du kan læse mere om hus forbi på
www.husforbi.dk
foreningen hus forbi
jernbane allé 68, 2720 vanløse

hjælp udsatte
- brug app'en
Skulle du møde et socialt udsat menneske,
som har brug for hjælp, så se her!
Hvis du arbejder
på et socialt tilbud, så tjek op på,
om I er med. Ellers
kan du også bruge
app'en til at tilføje
et socialt tilbud,
så potentielle
gæster, borgere,
brugere og beboere hurtigt kan
finde frem til jer.

Udsat i Danmark er lavet i samarbejde
mellem Hus Forbi og Fundamentet.

HUS FORBI
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velfærd

tema om herberger og forsorgshjem

koster

penge
30.000, 50.000, 70.000 kroner…
Det kan virke svimlende, hvad det
koster at have en hjemløs en måned på
forsorgshjem eller et herberg. Så hvorfor sender man dem ikke på hotel eller
lejer en penthouselejlighed i Hellerup
for de samme penge – eller mindre?
Det korte svar er, at velfærd koster
penge. For eksempel koster en plads
på et plejehjem cirka 40.000 kroner
om måneden. Et ungt menneske med
en diagnose på et socialpædagogisk
opholdssted koster op mod 75.000
kroner. Og når et andet ungt menneske anbringes uden for hjemmet,

kan det løbe op i 165.000 kroner om
måneden.
Hvis der ikke var forsorgshjem,
ville nogle af brugerne måske havne
i fængsel. Den månedlige pris for at
sidde i lukket fængsel er op mod 2.000
kroner i døgnet. Det bliver til 60.000
kroner på en måned. Prisen på en måned i åbent fængsel er omkring 42.000
kroner, mens et ophold på en af Kriminalforsorgens pensioner, typisk kort
før løsladelse, kommer op over 36.000
kroner for en måned.
Så der er intet odiøst i, at det beløber sig til 40.000-50.000 kroner at

have en hjemløs en måned på et forsorgshjem. Det ligger helt på linje med
andre offentlige døgntilbud, og det
er altovervejende lønnen, der tynger i
regnestykket.
Går man ind på Tilbudsportalen,
som er en landsdækkende oversigt
over kommunale, regionale og private
tilbud, kan man se priser på alt fra
plejehjem til bosteder og herberger.
Hus Forbi har spurgt tre forsorgshjem om deres priser og årsagerne til
dem.
(Kilder: Tilbudsportalen og
www.kriminalforsorgen.dk)

Tekst: Tine Sejbæk
Foto: Mette Kramer Kristensen

kontaktperson til alle
Tre Ege i Aarhus koster 41.676 kroner om måneden

A

t være hjemløs er noget
helt andet end at være husvild, siger Jette Sølvhøj.
Hun er forstander på Kirkens
Korshærs forsorgshjem Tre Ege i
Aarhus, der har plads til 39 beboere og er et tilbud efter servicelovens § 110. Tre af pladserne er
natherberg. De 36 øvrige pladser
er til længere forløb.
Jette Sølvhøj forstår godt, at
prisen på de 41.676 kroner månedligt lyder af meget. Men hun
understreger, at Tre Ege er et
forsorgstilbud og ikke et hotel.
Døgntaksten på 1.389 kroner går
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til at få folk ud af hjemløshed.
- Vi yder omsorg og støtte, så
folk kan få deres liv på ret køl
igen, siger hun.
Hjemløse er typisk på Tre Ege
op til 120 dage. Når en udsat flytter ind, laver personalet en screening, der viser, hvilken hjælp
personen har brug. Når de 120
dage er gået, ser man på, hvor
meget vedkommende har flyttet
sig. Alle får en fast kontaktperson, som følger dem gennem forløbet, hjælper dem med at blive
skrevet op til en bolig og afdækker, om der er behov for hjælp fra
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- Vi yder
omsorg og støtte,
så folk kan
få deres liv
på ret køl igen.
Jette Sølvhøj, forstander
på Kirkens Korshærs
forsorgshjem
Tre Ege i Aarhus

psykiatri eller misbrugsbehandling.
De 41.676 kroner dækker ikke
mad. Man kan dog tilkøbe sund
og hjemmelavet mad fra Tre Eges
køkken eller tage noget gratis i
køleskabet (fra Fødevarebanken)
og tilberede det selv.

Hjemløshed
er et samfundsproblem
Det Sociale Tilsyn godkender
taksterne og kan, om nødvendigt, gøre indsigelser mod dem.
80 procent af beløbet går til løn
til personalet: Pædagoger, social-

rådgivere, en ergoterapeut og
to nattevagter. Om dagen svinger bemandingen, om aftenen
er der typisk tre på arbejde.
- Og det er bestemt ikke for
meget – jeg oplever på ingen
måde, vi er overbemandede.
Der skal være personale i huset
24/7 i 365 dage om året. Blandt
andet for at hindre salg af stoffer og for at skabe tryghed,
forklarer Jette Sølvhøj.
De resterende 20 procent
går til drift i form af husleje,
varme, el og vand og forsikringer. Jette Sølvhøj forklarer, at
man ikke må lave overskud på
at drive forsorgshjem.
- Det er ikke en butik, du
kan malke penge ud af. Vi har
som andre tilbud en konto,
hvor der kan stå nogle få penge, en slags mellemregningskonto, hvis vi ikke har haft
fuld belægning og dermed ikke
har brugt alle pengene. Det er
det hele.
Kan du forstå, at nogle synes,
det er dyrt, at kommuner og stat
samlet betaler cirka 40.000 kroner per måned for en hjemløs?
- Ork ja. Sagtens. Det skyldes, at mange forveksler dét
at være husvild - at mangle en
bolig - med det at være hjemløs. Folk spørger også: 'Kommer der ikke mange studerende og beder om at bo hos jer?'
Nej, og skulle det ske, kommer
de ikke ind. For de er husvilde,
ikke hjemløse.

- Mange forveksler
dét at være husvild
– at mangle en bolig
– med det at være
hjemløs.
Jette Sølvhøj, forstander på
Kirkens Korshærs forsorgshjem
Tre Ege i Aarhus
Jette Sølvhøj mener, Tre
Ege er billig i forhold til sammenlignelige steder.
- Heldigvis er det sådan i
Danmark, at hjemløse og socialt udsatte ikke kun er overladt til tilfældig, privat velgørenhed. Dét at være hjemløs,
handicappet og så videre ses
som offentlige problemer, vi
alle skal bidrage til at løse. ❙

Hvis man endelig vil spare, skulle man nok i virkeligheden forebygge noget mere, siger konstitueret forstander Sisse Fjord
Nielsen, PotentialeHotellet.

ikke et almindeligt hotel
PotentialeHotellet i Herning koster 43.200 kroner om måneden

C

irka 43.200 kroner om måneden er prisen for at have en
ung under 30 år på PotentialeHotellet ved Herning. Stedet har plads
til 14 beboere og er godkendt efter
servicelovens § 110 til unge hjemløse med 'andet socialt problem'.
Hvorfor er det så dyrt?
- Hvis man tror, at man lige
så godt kunne leje folk en lejlighed i Hellerup og i øvrigt servere
champagne til morgenmad, skal
man vide, at så vil det også være
en vedvarende udgift for staten,
fordi de unge ikke kommer videre
af dét, siger konstitueret forstander på PotentialeHotellet, Sisse
Fjord Nielsen.
De unge bor oftest nogle måneder på PotentialeHotellet, hvor de
får støtte til at begå sig socialt og
til senere at kunne klare sig i egen
bolig eller anden relevant boform.
- Vores unge er ikke gymnasieelever med æblekinder, men
unge med komplekse fysiske,
psykiske og sociale problemer. Og
det her er ikke et all inclusive hotel. For de unge er med i alle processer – for eksempel til at lave
madplan og handle ind, siger Sisse
Fjord Nielsen.
Hun forklarer, at der er mange basale ting, de unge ikke har fået med hjemmefra. De har måske
boet i skiftende plejefamilier og på
børnehjem og har for eksempel ikke lært, hvordan man forvalter sin
økonomi, så man også har råd til
rugbrød den 30. i måneden. PotentialeHotellets ansatte træner og-

- Nogle er så skidt
fungerende, at de er
decideret underernærede, fordi de ikke kan
drage omsorg for sig
selv. Meget skal læres,
før de unge er klar til
at mestre en hverdag.
Sisse Fjord Nielsen, konstitueret
forstander på PotentialeHotellet

så de unge i at møde kommune og
sagsbehandlere på en konstruktiv
måde.
- Desuden støtter vi de unge i
at komme ud i praktik eller møde
op hos læge eller psykiater. Vi er
med som bisiddere til alskens møder. Vi er tovholder på hele indsatsen og sætter os ind i nye love og sagsgange. Det har også en
pris, siger Sisse Fjord Nielsen

Døgnbemanding koster penge
Taksten bliver fastsat i et samarbejde mellem botilbuddets revisor, forstanderen og socialtilsynet. Prisen på 43.200 kroner om
måneden dækker et væld af udgifter, men den væsentligste er
lønninger til de ansatte. Stedet er
døgnbemandet, da de unge også
kan få det dårligt aften og nat.
Der er to eller tre på job i dagtimerne, to om aftenen og én om
natten.

Andre udgifter er husleje, varme, el og vand. PotentialeHotellet betaler også boligforeningsgebyr og sportsklub for de unge.
Desuden får medarbejderne supervision og kurser i konflikthåndtering, da bølgerne kan gå højt mellem de unge.
De betaler selv 3.300 kroner for kost og logi – resten deles
af stat og kommune. Sisse Fjord
Nielsen anslår, at det er en almindelig pris.
- Jeg kan godt forstå, at nogen
kan synes, det er meget. Mange
tror, at udsatte bare lige skal have
en lejlighed, så kører det for dem.
Men det er nogle helt andre skæbner, vi ser. Nogle er blevet forladt som etårige og har komplekse
problemer, der gør, at de ikke bare
lige kan sendes ud i en lejlighed.
- Det er ikke noget quickfix. Så
– og det er min egen holdning –
hvis man endelig vil spare, skulle
man nok i virkeligheden forebygge noget mere, siger hun.
Sisse Fjord Nielsen fortæller, at
flere af de unge har haft egen lejlighed, som de ikke formåede at
bo i. De følte sig alene eller kom
ud i en massiv gæld, fordi de ikke
betalte huslejen et halvt år.
- Nogle er så skidt fungerende, at de er decideret underernærede, fordi de ikke kan drage omsorg for sig selv. Meget skal læres,
før de unge er klar til at mestre en
hverdag, siger hun. ❙

HUS FORBI


| nr. 4 april 2018 | 22. årgang | 9

foto: Mette Kramer Kristensen

prisen dækker også natcaféer
Mændenes Hjem i København koster 82.350 kroner om måneden

N

år en herbergsplads på Mændenes Hjem i København koster 2.745 kroner i døgnet, skyldes
det blandt andet, at beløbet også
dækker to gratis natcaféer. Og taksten rækker ikke engang til den
ønskede bemanding.
- Det lyder måske bizart, men
vi har et presset budget, og de
penge, vi modtager, rækker knap
til en forsvarlig bemanding, siger leder af Mændenes Hjem, Ivan
Christensen.
Organisationen Mændenes
Hjem i Istedgade i København har
lavet socialt arbejde på Vesterbro i
over 100 år. Stedet har 30 herbergspladser efter servicelovens § 110.
Dertil kommer ti pladser efter servicelovens § 107 og otte pladser
efter § 108.
Mændenes Hjem er et mangefacetteret tilbud, hvortil der også
hører en sundhedsklinik, en kantine samt to natcaféer normeret til
50 pladser. Den ene er Café Klare, som har adresse i nærheden og
kun er for kvinder.
Mændenes Hjem har dermed
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flere tilbud end andre steder. De to
natcaféer er inkluderet i taksten
sammen med bidrag til Københavns Kommunes sundhedsteam,
administration og boligrådgivning.
Det er med til at forklare, at en
plads på herberget koster 2.745 i
døgnet for borgere fra andre kommuner, mens Københavns Kommune selv betaler 2.115 kroner.

går med til brugernes aftaler med
kommunen.
I boafdelingen er der typisk
seks-syv personer på dagvagt,
men der er personale på vagt hele
døgnet.
- Der er nødt til at være nogen
til rådighed hele døgnet, og ingen
kan arbejde alene. Det er hverken
fagligt eller sikkerhedsmæssigt
forsvarligt, siger Ivan Christensen.

Køkken med kvalitetsmad
Taksten fastsættes af Københavns
Kommune efter aftale med Socialministeriet. På herberget dækker
taksten, udover værelse og seng,
også adgang til sundhedsklinikken, som er bemandet med sygeplejersker og læger. Mændenes
Hjem har samtidig et køkken med
mad af høj kvalitet, hvor brugerne billigt kan købe et måltid varm
mad for 15 kroner.
Som på de andre forsorgshjem
er den væsentligste udgift løn til
personalet. Der er nødt til at være flere på arbejde ad gangen, især
fordi Mændenes Hjem også laver
socialrådgivning, brobygning og
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Ikke nok personale
Selve herberget er for hjemløse og
udsatte, der kommer direkte fra
gaden og banker på. Det gælder
også de gratis natcaféer.
De 18 pladser efter § 107 og §
108 skal man visiteres til af kommunen – og de er på Mændenes
Hjem billigere end det almindelige herberg. Taksten for én af de
ti pladser i § 107-tilbuddet er 672
kroner i døgnet, mens taksten for
en plads i bofællesskabet efter servicelovens § 108 er 1.643 kroner i
døgnet.
- De beboere har også adgang
til vores andre tilbud, for eksem-

pel sundhedsklinikken og kantinen, og man kan trække på personalet om aftenen, om natten og
i weekenden. Så lidt enkelt sagt:
når herberget fremstår dyrt, er det
dels fordi, prisen også dækker de
50 pladser på natcaféerne, dels fordi der er forskellig bemanding i de
forskellige tilbud på varierende
tidspunkter.
- For de penge, vi modtager,
kan vi ikke få nok bemanding i
forhold til beboernes behov for
støtte og opsyn. Vi må indgå faglige kompromisser. Så virkeligheden er, at når folk har så komplekse problemer, kræver det en stor
og mangesidig indsats. Og set i det
lys, er der behov for flere midler.
Hvis man gerne vil have en velfærdsstat, hvor der er professionelle – og ikke bare frivillige – til at
tage sig af de svageste i samfundet
og hjælpe dem videre, så koster det
jo, siger Ivan Christensen. ❙

fakta om § 107, § 108 og § 110
Boformer efter servicelovens § 110 omfatter blandt andet forsorgshjem, herberger og familieinstitutioner. Det er døgntilbud,
der henvender sig til personer med særlige sociale problemer, som
ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som både har
behov for botilbud og tilbud om aktiverende støtte og omsorg.

§ 110 tilbud er et sted, hvor personen selv møder op og
banker på døren.
En typisk døgntakst er 1.400 kroner. Heraf betaler den hjemløse selv
87 kroner, som opkræves af hjemkommunen. Det er samme takst for
herberger i hele landet. Resten af udgiften – og altså det meste –
deles ligeligt mellem staten og personens hjemkommune. På nogle
herberger kan den hjemløses eventuelle hund også overnatte for 25
kroner, som den hjemløse selv betaler.

fakta om lønningerne
Langt hovedparten af udgifterne til at drive herberger og
forsorgshjem går til lønninger.
Til socialpædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, ergoterapeuter og køkkenpersonale.
Døgnbemanding koster penge. At have en medarbejder på
arbejde 24 timer i døgnet året
rundt koster i omegnen af 3,5
millioner kroner pr. stilling, da
det kræver seks-otte medarbejdere inklusive vikarer at bemande stillingen.
En socialpædagog med 10 års
anciennitet, der arbejder på et
§ 110 tilbud i København, får
29.097 kroner pr. måned plus
feriepenge og 4.073 kroner i
pension. Hvis pædagogen arbejder om aftenen, er der et tillæg
på 30,65 kroner i timen, og om
natten er tillægget 31,56 kroner.
Dertil kommer weekendtillæg.
Hver gang en socialpædagog
har arbejdet mellem klokken 17
og 6 i samlet 37 timer, optjenes
tre timers afspadsering, som
man kan tage eller få udbetalt.
Men hvad er det så, man får
for den løn, som man ikke kan få
fra en frivillig?

- Man får faglighed og viden. De mennesker, der kommer
på herberger og forsorgshjem,
har komplekse problemer, som
strækker sig lang tid tilbage. Og
her er det ikke nok med et godt
hjerte og en kop kaffe. Der skal
også faglige redskaber til at ændre noget, siger formanden for
Socialpædagogernes Landsforbund, Benny Andersen.
- Jeg synes, vi skal holde op
med at se sociale indsatser som
belastende udgifter. Vi skal se
det som en investering i mennesker, der får det bedre. Og når
det lykkes, er det godt for os alle, siger han og pointerer, at socialpædagogfaget er et fag domineret af kvinder, hvor lønnen
på ingen måde er høj.
- I et velfærdssamfund som
vores skal vi have solidaritet med de mennesker, der ikke har andre end os til at give
dem nogle muligheder. Det skal
vi have råd til, siger Benny Andersen.
(Kilde: Lønberegneren hos
Socialpædagogernes
Landsforbund)

Botilbud kan også være oprettet
efter servicelovens § 107 og § 108.
Her kan man ikke banke på direkte fra gaden, men skal visiteres af
kommunen. Ofte på baggrund af en opholdsplan fra et forsorgshjem.
§ 107 er et midlertidigt botilbud, hvilket i praksis betyder ophold
på to-tre år. Det er målrettet personer med betydelig nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne og behov for omfattende hjælp, eller som
har særlige sociale problemer.
Botilbud efter servicelovens § 108 er permanente tilbud. De
er sædvanligvis dyrere end § 110 tilbud. De er for personer, som på
grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner
eller pleje, omsorg eller behandling, som de ikke kan få dækket på
anden vis.

- For de penge, vi modtager,
kan vi ikke få nok bemanding
i forhold til beboernes behov
for støtte og opsyn. Vi må
indgå faglige kompromisser.
Ivan Christensen, leder af Mændenes Hjem

- Jeg synes, vi skal holde op
med at se sociale indsatser
som belastende udgifter.
Vi skal se det som
en investering i mennesker,
der får det bedre.
Og når det lykkes, er
det godt for os alle.
Benny Andersen,
formand for Socialpædagogernes
Landsforbund

- Vores unge er ikke gymnasieelever
med æblekinder, men unge med komplekse
fysiske, psykiske og sociale problemer.
Og det her er ikke et all inclusive hotel.
Sisse Fjord Nielsen, konstitueret forstander på PotentialeHotellet
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Potentialet de andre ikke kan se
PotentialeHotellet er et forsorgshjem for unge
af Poul Struve Nielsen

E

t stigende antal unge
falder på gulvet, når de
nye generationer skal
finde en plads i samfundet. De får ingen uddannelse, og de falder udenfor både arbejdsmarkedet og boligmarkedet.
De får masser af pisk i form af
nedsatte ydelser og løftede pegefingre, men der ingen gulerødder i
form af boliger, der er til at betale,
eller arbejdsgivere, som er klar til
at give dem en chance.
Udenpå ligner de alle andre unge, men de har en masse problemer
indeni. På forsorgshjemmet PotentialeHotellet i Herning arbejder
man på at udvikle det potentiale,
som andre ikke ser i de unge.
- Jeg kan godt forstå, folk siger
'giv dem bare en lejlighed'. Men
vi har unge, som har været udsat
for svigt, overgreb og misbrug, og
som i kommunen ikke har fået tilstrækkeligt hjælp, siger socialfaglig koordinator og konstitueret forstander, Sisse Fjord Nielsen.
Sammen med de andre medarbejdere hjælper hun de unge
med at navigere mellem jobcenter,
kommunale forvaltninger, psykiatri, misbrugsbehandling, uddannelse, adresseskift og de andre
ting, der skal til. Eller som der står
på hjemmesiden:
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'Et ophold på PotentialeHotellet er ikke tænkt som et længere
ophold, men som en afklaring for
den enkelte. PotentialeHotellet er
en intensiv støtte for unge, der har
svært ved at bo i eget hjem eller
ikke har et hjem.'

Kaos
- Når man som hjemløs kommer
hos os, er der tit kaos. Vi agerer
kaospiloter i en periode. Vi inddrager dem i en proces uden at stresse dem. Det handler om at give ansvaret gradvist tilbage. Vi øver
os jo alle sammen. Det er det, livet handler om. Vi skal fra 'nu gik
det galt igen, der kan I bare se' til
'nu gik det så galt den her gang, nu
skal vi videre. Så må jeg øve mig
og blive bedre.'
Sådan beskriver Sisse Fjord
Nielsen opgaven. I praksis fungerer det sådan, at de unge selv laver
mad og er med til at købe ind.
- De skal øve sig i nogle ting. Vi
laver for eksempel madplan, køber
ind og lærer, at sund mad smager
godt. Nogle har jo levet af mad fra
7-Eleven.
To forskellige grupper af unge
kommer på PotentialeHotellet, forklarer Sisse Fjord Nielsen.
- Vi har en gruppe af unge, som
ikke har været hjemløse i den forstand, at de har sovet på gaden,
men de er hoppet fra sofa til sofa.
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- ...Vi har unge, som har
været udsat for svigt,
overgreb og misbrug, og
som i kommunen ikke har
fået tilstrækkeligt hjælp.
Sisse Fjord Nielsen, socialfaglig koordinator og konstitueret forstander

De har svært ved at tage ansvar.
Økonomien er kuldsejlet, de har
ikke lært at lægge budget eller betale husleje. De bliver væk fra aftaler. Alt er kaos. Næsten alle har
et stort forbrug af hash. De har
manglende skolekundskaber. Dårligt voksennetværk. De har ikke
nogen opbakning og ingen støtte
at hente. De går i mærketøj, de går
op i sig selv og kan drage omsorg
for sig selv. Måske har de ADHD.
De har lettere misbrugsproblemer.
Deres forældre eller plejeforældre
har givet op. De er mellem 18 og 30
år, men de fleste er under 25.
- Den anden gruppe har været
gadesovere. Misbruget er mere omfattende. De psykiske problemer og
sociale udfordringer er større. De
har flere diagnoser, der ikke er behandlet. De har brændt alle broer.

Nogle skal have mere hjælp
Den konstituerede forstander beskriver også en tredje gruppe unge,

som kommer til PotentialeHotellet.
- De flytter ind her. Vi kan se,
at 'du har det godt nok svært', så
de kommer til læge og får en udredning. Den her gruppe skal ikke
i lejlighed, men i et relevant botilbud, hvor der er mere støtte. Det
viser sig, når de er kommet ind, at
de egentlig skal et andet sted hen.
Et tilbud, der er bedre for dem end
det her, fortæller Sisse Fjord Nielsen.
Der er et beboerråd, som holder et ugentligt møde, og en beboertalsmand, som deltager i personalemødet det første kvarter og tager de ting op, der ligger beboerne
på sinde.
Forstanderen modtager femseks daglige opkald fra unge hjemløse, forældre og steder med kontakt til hjemløse. Stoffer er forbudt, men der er ikke nultolerance.
De unge skal også kunne gå på diskotek.
- Vi skal kunne rumme de problemer, de bakser med. Vi opererer
med, at de unge kan være i tre 'zoner'. Grøn zone er godt samarbejde. Gul zone er der, hvor man måske ikke deltager i madlavning og
slider lidt på fællesskabet. Så har
vi noget at snakke om. Rød zone
er der, hvor der har været trusler
om vold eller er solgt stoffer. Det
accepterer vi ikke, fortæller Sisse
Fjord Nielsen. ❙

Sov til efter frokost
Tim nød at sove i egen seng efter fire år på gaden
af Poul Struve Nielsen
foto: Mette Kramer Kristensen

T

im er Hus Forbi-sælger
og har boet på gaden
i mange år. Han boede med en ven i en lejlighed i Haderslev. Da
de blev sagt op, rykkede de to unge
mænd til Aarhus, hvor de boede
i hjemløseteltet. Et telt, der blev
rejst på banearealet, hvor der ikke
længere kører tog.
Siden rykkede han til København, hvor han har boet på gaden
i mange år. Nu bor han på PotentialeHotellet, og han har flyttet sig
en del i løbet af de første tre måneder. Han har været i aktivering på
Jobcaféen bag banegården i Herning og til samtale om et job i en
skolefritidsordning.
- Jeg er mere frisk. Jeg har
min egen seng at sove i. Det med
at stå op, det var svært de første par dage. Jeg har aldrig sovet

så godt. Jeg sov til klokken
11 den første dag. Den anden
dag havde folk spist frokost,
da jeg stod op.
Tim er flasket op med at
rakke rundt.
- Min farfar ejede Jysk Tivoli Park. Vi rejste rundt. Det
lå meget godt til mig, da jeg
blev hjemløs. Jeg var jo vant
til at sove i campingvogn. Men
det var også der, jeg tænkte:

'Nu er jeg altså virkelig på røven!'

Dagligdagen
Om dagligdagen på PotentialeHotellet fortæller han:
- Man kan skrive sig på
dyr, frokost og fødevarebank.
Vi er fælles om tingene. Vi laver mad sammen og rydder op
sammen. Min livret er kartofler og sovs. Men der er mange

gode retter, for eksempel medisterpølse
og stegt flæsk. Folk sidder meget på deres værelser eller i stuen. Vi skal se film
på fredag, og vi har været til bowling to
gange. Jeg vandt sidst.
Tim kan også mærke, at det er svært
at have andre mennesker så tæt på efter
fire år på gaden.
- Der er virkelig presset her. Lidt ligesom når tosserne på Nørreport skændes, og det er næsten værre her. Man kan
godt mærke, der er nogle følelser på spil.
Man skal lige falde lidt på plads.
Han har været i Aarhus og København for at opsøge vennerne.
- Nogle gange kan man godt mærke det: Jeg skal lige ud på gaden igen, siger han.
Men han drikker ikke og tager det
sidste tog hjem. Og nu arbejder Tim på at
få en bolig.
- Jeg er blevet skrevet ind på Lejehuset.dk, så jeg kan få penge til indskud fra
kommunen og alt det andet, de kan hjælpe med. ❙
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Gadesover på prøve
Tog en uge i en park, da sofaerne slap op
af Poul Struve Nielsen
foto: Mette Kramer Kristensen

D

ennis på 25 har boet en
uge på gaden i foråret.
- Det var for at forberede mig, så jeg vidste, hvordan jeg skulle gøre, hvis det blev nødvendigt for
alvor, fortæller han.
Dennis var en såkaldt sofasurfer, som boede rundt omkring hos
folk, han kendte. Da mulighederne
var ved at være udtømte, forberedte
han sig ved at teste det at være udeligger.
- Jeg sov i anlægget i Nørre Nebel. Jeg var der om natten. I de
vågne timer var jeg sammen med
mine kammerater, som jeg plejede at være. En dag øsregnede det,
og jeg pakkede mig ind i sorte affaldssække, fortæller Dennis.
Han fik ikke brug for at leve
som gadehjemløs. I stedet kom han
til PotentialeHotellet, som han ken-

14

der, fordi han har været der før.
- Jeg har været her siden i sommer. Jeg var her også sidste år, i
sommeren 2016 og boede her i tre
måneder. Jeg havde et misbrug af
hash og amfetamin.

Andres regler
Dennis var faktisk kommet i arbejde som murerarbejdsmand mellem sine to ophold på PotentialeHotellet.
- Men jeg havde en episode på
arbejdet, hvor jeg faldt og slog hovedet. Jeg var sengeliggende i tre
måneder og fik ikke helt plads til
at blive rask igen. Jeg boede hos en
kammerat. Jeg har boet så meget
ved kammerater. Til at begynde
med går det fint. Så bliver vi uenige om reglerne, og det er jo den,
der har boligen, som sætter dagsordenen. Så ryger jeg ud.
Dennis har også boet hos sin
mor.
- Jeg har et godt forhold til

| HUS FORBI | nr. 4 april 2018 | 22. årgang

hende. Men efter nogle måneder
bliver det træls. Min mor sagde,
at hvis jeg ikke fandt noget inden
den første, røg jeg ud. Det var første gang, jeg kom på PotentialeHotellet. Anden gang ringede jeg selv
til forstanderen og spurgte, om jeg
måtte komme her igen. Det går rigtig godt nu, fortæller han.
Dennis har en storebror, der arbejder på en maskinstation på fødeegnen, og en lillesøster, der også er i arbejde efter at have taget
studentereksamen. Han er selv uddannet automontør, men afbrød
uddannelsen.
- Jeg mangler kun to år for at
blive automekaniker. Så jeg søger
et værksted. Den første læreplads
fik jeg ved at tage rundt på værkstederne. Men dengang havde jeg
også bil. Der hvor jeg kommer fra,
er det svært at komme rundt uden
bil. Den sidste bus kører klokken
syv om aftenen.
Når han forlader PotentialeHo-

tellet, flytter han til en lejlighed i
Nørre Nebel.
- Jeg har sagt, at når jeg kommer derned, så skal jeg have noget
at give mig til. Så skal jeg i et afklaringsforløb den første måned,
hvor de skal finde ud af, hvad jeg
skal gøre for at få min hverdag til
at fungere ordentligt. Jeg vil gerne
have en støttekontaktperson. Jeg
har faktisk ikke boet for mig selv
endnu, men jeg skal snart flytte.

Beboertalsmand
Dennis er også beboertalsmand på
PotentialeHotellet.
- De tænker på os. Det er os,
der er i fokus. Hvis man kommer
til en fra personalet og siger: 'Jeg
har brug for en snak, jeg har brug
for noget hjælp', så er det 110 procent, de giver. Det er ikke sådan
noget lalle-noget.
På spørgsmålet om, hvad der er
'lallet', svarer Dennis:
- Det lallede er, hvis folk ik-

- Før jeg kom herop,
sagde jeg til mig selv,
at jeg hadede mig
selv hver aften.
Nu siger jeg: 'Ham her,
han er god nok'.
Dennis,
beboer på PotentialeHotellet

ke lytter. Hvis de siger, de godt vil
hjælpe, og de ikke har lyttet alligevel. 110 procent, er hvis de spørger
ind, når du har det skidt, for at finde ud af, hvordan det kan være. Når
man kommer lidt mere i dybden.
Han ved, hvad han taler om,
for han har flere års erfaring i behandlingssystemet.
- Jeg kommer fra en kernefamilie, og vi havde det godt. Så kom jeg
på en større skole. Jeg havde røget

smøger, siden jeg har ti. En ny kammerat på den ny skole spurgte: Vil
du ryge hash? Så sagde jeg: Hvorfor ikke! Så tog det fart derfra, og
et års tid efter tog jeg også amfetamin. Jeg var tilstede fysisk hver
dag i 8. klasse, men ikke psykisk.
Jeg tog folkeskolens afgangsprøve,
da jeg var 18, og jeg kom i døgnbehandling på Hjulsøgård (behandlingssted for unge med problematisk stofbrug, red.) som 18-årig.
Dennis er holdt op med at tage
stoffer.
- Jeg har ikke talt så meget med
personalet om stoffer. I 2016 ville
jeg ikke snakke om det. Sidste år
var jeg bare så opsat på, at jeg ville stoppe. Nogle af de andre har fået rigtig meget hjælp til at komme
ud af deres misbrug. Der er rigtig
mange af dem, der ryger hash. Det
er fordi, de er så pressede. Personalet er gode til at lette presset. Og
jeg har aldrig oplevet én, der var
fuld hernede.

Han passer på ikke at fortælle
de andre, hvad de skal gøre.
- Jeg har taget det op på et beboerrådsmøde engang. Men jeg har
ikke sagt: 'I skal gøre sådan og sådan'. Det har været generelt og ikke henvendt til alle. Men der var
ikke stemning for, at det var det,
vi skulle snakke om. For det meste
skal vi snakke om, hvordan vi trives. Nogle har forslag til, hvad vi
kan lave om på. For det meste går
det op i, hvem der ikke har gjort
toilettet rent. Men vi vil gerne
væk fra de små ting.

Har fået rygrad
På PotentialeHotellet møder de
unge en omsorg, som de ikke er
sikre på at finde i deres eget miljø.
- Omsorg er noget af det, der
mangler i et stofmiljø. Jeg har siddet med mine kammerater i mange
timer, uden at vi har snakket om
noget.
Han mener klart, at de unge

kommer til at stå stærkere efter at
have været på PotentialeHotellet.
Ikke mindst fordi de får hjælp til
alt det svære med kommunen.
- Det er meget individuelt.
Man skal selv ville det og kæmpe
for det. Jeg har bøvlet rigtig meget med indskud og sådan noget.
10.000 kroner er ikke noget, man
bare har. Sisse har hjulpet mig meget med kommunen. Men det giver lidt rygrad, at jeg har trukket
meget af læsset selv, hver gang jeg
har fået hjælp til noget.
- Sådan håber jeg også, det er
for de andre – at de vil tage imod
noget hjælp. Før jeg kom herop,
sagde jeg til mig selv, at jeg hadede
mig selv hver aften. Nu siger jeg:
'Ham her, han er god nok.' Hvis
vi roser hinanden og siger: 'Det er
fedt', når folk skriver sig på til at
lave mad, hvis vi giver lidt ros, så
bliver stemningen bedre. Det kan
ændre alle folks dag. ❙
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manden,
hunden og
hønen putte
Klaus Loch Jensen rejser rundt i Danmark
med sin hund og høne i sin bil og slår sig ned
i skovens shelters. Indimellem tager han ind
til en nærliggende by og sælger Hus Forbi

16
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Klaus og Putte hygger på shelteret.

tekst: Birgitte Ellemann Höegh
foto: Mette Kramer Kristensen

O

p ad en blikstille sø og tæt
skov har Klaus Loch Jensen
slået sig ned ved et shelter i to
af de tre skure med græs på
toppen. Her har han indrettet sig hjemmevant med stearinlys, madras, sovepose, askebæger, poser med
madvarer og en kombineret grill og rygeovn,
som kører på sprit.
Omkring bålpladsen trisser hunden Balder
rundt, mens hønen Putte pilker rundt i de visne
blade i skovbunden et stykke derfra. Når han
kalder på sine to dyr, er der stor sandsynlighed
for, at de vil komme. Den røde høne med de silkebløde fjer og den robuste hund med de godmodige øjne og det firskårne hoved.
Klaus har været omkring i de danske skove
i de sidste ti år. Han er kommet dertil i sin bil
med sine dyr og sine ting og sager i kasser og
på hylder.
Det er genstande, han bruger i sin hverdag
eller også bare samler på. Naturmedicin, værktøj, et bur til Putte, en palle øl, tæpper i stakkevis, tøj i gennemsigtige poser, tomme flasker og
cigaretpakker, gullaschsuppe på pose og smykkeværktøj til hans sten, dyretænder og fossiler.
Planerne for, hvor han slår sig ned, opstår
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fra dag til dag. Så hvor længe, han bliver dér,
hvor han er nu, er ikke til at sige. I naturen laver han hjemmelavet mad i snit 300 dage om
året, indimellem i en rygeovn. I dag er det rosenkål, kartofler, løg og skalrejer arrangeret i
snorlige rækker i fad.
- Jeg elsker røget mad og er perfektionist,
når jeg har tid. Skaldrejerne har ligget i lage i
chili, hvidløg og en lille smule rom. Bagefter
bruger jeg skallerne til at koge suppe på, siger
Klaus, der har et stort behov for at være alene i
naturen.

Enspænder
- Jeg er vel en slags social enspænder. Hvis der
sker for meget omkring mig, brænder jeg sammen. Enten opsøger jeg folk, eller også trækker
jeg mig. Jeg skal have tingene i mindre bidder,
siger Klaus.
Han kunne nu godt tænke sig at kunne dele
al den mad, han laver, med et andet menneske.
Allerhelst en kvinde. Det meste af sit 48-årige
liv har han nemlig været ungkarl.
- Jeg tror, jeg har været for bange for at afgive min frihed, samtidig med at jeg har sukket
efter kærligheden. Jeg har ellers ikke manglet
muligheder. Førhen. På det område har jeg aldrig rigtig kunne blive klog på mig selv. Men
jeg vil ikke gå ind i et forhold bare for at prøve.
Det skal sige 'pling', og jeg har faktisk en god

fornemmelse af, at det ikke varer ret lang tid,
før der sker noget. Nu kommer jeg også ud med
aviser, og jeg har lært rigtig mange søde kvinder at kende den vej. Nogle af dem er jeg også
kommet på Facebook med. Måske er en af dem
den rigtige, siger Klaus.
Indtil videre er det dyrene, han er tæt på.
Hønen Putte har han næsten lige holdt etårs
bryllupsdag med. Og det kræver vist en historie:
- Hun tvang mig. Jeg har nogle venner ved
Skjern, der har handlet med æg i mange år, og
de skulle til at slå det meste af deres besætning
ned. Så jeg fik lov til at give hønsene videre til
nogle venner, der bor på en gård. Men den sidste høne ville ikke ud af transportburet. De andre baskede bare direkte ud. Ikke Putte. Da jeg
prøvede at sætte hende ned, stod jeg selv og
baskede med vingerne som en anden åndssvag
høne, mens hun hang med hovedet nedad og
dinglede og skreg og skabte sig. Hun var ligeglad med, om jeg havde tid eller plads til hende,
hun ville altså bare med. Og så stod jeg med en
høne, der kom til at hedde Putte.
- Jeg ved ikke, hvad hun ellers skulle hedde, for da hun lagde æg, skulle det selvfølgelig foregå i sengen. Hun er jo en ægge-robot, så
hun har simpelthen bare bombet æg ud på samlebånd. Hendes rekord er 12 æg på ti dage. Så
jeg har spist en del omelet, siger Klaus.

Bilen, som Klaus, Putte og Balder rejser rundt i.

I starten sov hun sammen med Klaus og
Balder, men efter ræven har været ude efter
hende et par gange, er det bedst for alle, at hun
er i hans bil om natten. Dér sover hun oven på
sit bur.

Ikke mit mellemnavn
Klaus Loch Jensen kommer oprindeligt fra en
lille by 20 kilometer nord for Ribe, men er i sit
voksenliv flyttet en del rundt. Frem til han for
ti år siden fik problemer med iskiasnerven i
lænden og måtte stoppe med at arbejde, flyttede han sig mest af alt på grund af arbejdspladsernes geografi.
- Som uddannet mejerist har jeg prøvet lidt
af hvert. Jeg har været linjefører på Premier
Is, på Fanø Mejeri, hvor vi brugte bunkerne til
at lave osten i, og lavet hunde- og kattemad på
Arovit Petfood i Esbjerg, hvor jeg var med til
at opbygge kvalitetsstyring helt fra bunden,
siger Klaus.
Han har også været cykelsmed, plukket
æbler i Holland, lavet tyggegummi på Dandy,
arbejdet med mink og isoleret varmtvandsbeholdere.
- Det længste stykke tid, jeg har været på
en arbejdsplads, er i fem år. De steder, hvor der
var en lugt i bageriet, der ikke passede mig,
holdt jeg op igen. Jeg er den type, der går ind
og laver om på tingene. Den dovne-aktive kan



Hvad siger en høne?
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man sige; for jeg gider ikke gøre tingene mere
besværlige, end de behøver at være. Og de steder, hvor jeg har været respekteret for mit engagement, har jeg sat pris på at være.
I de sidste 19 år har Klaus haft en campingvogn i Vestjylland, hvor han har kunnet trække sig tilbage, når helbredet har skrantet. Ellers
har han kørt rundt fra skov til skov og shelter
til shelter. Arbejdsmarkedet kunne jobcentret
ikke hjælpe ham tilbage til.
- Jeg fik ikke chancen til at bruge mig selv
på en anden måde. De kunne for eksempel have
sendt mig ud som naturvejleder eller til en institution med anbragte unge. Jeg har et godt tag
på sådan nogle, men jeg kunne ikke få lov. Jeg
er sgu' nok for uortodoks. Men de unge ville
nok gerne have haft sådan en som mig. Jeg er jo
en type, de ville kunne tale ud med og stole på,
for jeg er ikke sådan én, der render med sladder. Dét er ikke mit mellemnavn.

Hus Forbi
I stedet kom han for tre et halvt år siden i gang
med at sælge Hus Forbi. Og når han skal have
et afbræk fra dagene alene med Putte og Balder
i naturen, tager han ind til den nærmeste by
og stiller sig op med høne og hund og en bunke aviser.
- Jeg ser mig selv som en del af en græsrodsbevægelse, der udbreder, hvad der foregår
i samfundet. Så jeg er lige så meget en gadepsy-
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kolog. Når jeg står og sælger aviser, falder jeg jo
i snak med folk. Jeg har fået rigtig mange gode
venskaber blandt Hus Forbi-sælgerne og mine
købere på gaden. Og den hygge har været med
til at gøre mig til et meget mere åbent og lyst
menneske. Hus Forbi er noget af det bedste, der
er sket i mit liv, siger Klaus.
Til gengæld har det været svært for ham at
tage imod penge fra køberne, når de bare vil give ham penge uden at tage avisen med.
- Det har jeg så løst ved, at når folk kommer
og køber en avis, eller jeg bare falder i snak
med folk, så forærer jeg lidt hajtænder eller
krystaller. Jeg vil frygtelig gerne have lov til at
give en lille ting den anden vej.
Og så har han altid nogle tæpper med, så
han kan sætte sig ned, når ryggen og iskiasnerven begynder at gøre ondt. Da han holdt op
med at arbejde, var det blandt andet fordi, han
fik rygsmerter af at stå på hårde betongulve. I
dag kan han tilsvarende få smerter af at stå på
de hårde fliser, når han sælger aviser i en by.
Ude i skoven går det nemmere med en skovbund, der giver efter.

Ude i naturen
Det har været klamkoldt denne vinter, synes
Klaus, og det omskiftelige vejr har givet ham
lyst til at komme mere permanent indendørs
for at passe bedre på sit helbred, men også for
at få tid til at arbejde på knive, bælter og smyk-

ker, som han laver af hajtænder, sten og fossiler
han køber på stenmesser.
Han vil gerne finde en lille, nedlagt landejendom med en klat jord til, hvor han kan
etablere en urtehave med helende og spiselige
urter. Blandt andet ginseng-rod, som han har
fundet ud af godt kan gro i Nordeuropa.
- Det skal være i Jylland et sted. Dér er mit
hjerte. Det er ikke så vigtigt, om det er ved
Limfjorden eller i Sønderjylland, men der skal
ikke være en nabo på den anden side af hækken. Jeg håber på et sted til leje, men med forkøbsret. Efter jeg har fået tilkæmpet mig pension og med avissalget, kan jeg få lagt nogle penge til side til min fremtid. Det fortæller jeg lige
ud til de folk, der køber min avis, så de ved,
hvad de støtter.
Der må gerne være ferskvand tæt på det
sted, hvor Klaus skal slå sig ned. For siden han
var dreng og tog ud i naturen for at finde ro,
har han holdt af at være i nærheden af det stille vand.
- Jeg blev mobbet temmelig kraftigt i skolen, nok fordi jeg var den mest sårbare i klassen. Men i naturen gik jeg og hyggede mig med
min fiskestang nede ved åen og sad og havde en
lille samtale på min måde med en edderkop, der
lavede et spind. Når jeg er ude blandt vilddyr,
giver det mig ro at kunne mærke, at de har tillid til mig. Jeg har været ude for, at en krondyrkalv stod og bed i mig, fordi den troede, jeg var

Så er der serveret!

- Jeg ser mig selv som en del af en græsrodsbevægelse,
der udbreder, hvad der foregår i samfundet.

en busk, og fanger jeg en hugorm, havner den
altid inde på min mave.
Når vi andre sover, læser Klaus. For han
har altid haft svært ved at sove. I de sidste to
år har han læst på sin smartphone - før var det
al den litteratur, han kunne fremskaffe hos
antikvariater. Han læser mest om mennesker,
der har været ude mellem naturfolk. Hans sidste udenlandsrejse, der ligger fem år tilbage,
var inspireret af bogserien 'Jordens børn' af
Jean M. Auel. Den fik ham til at køre hele vejen til Sydfrankrig for at besøge nogle grotter
med 20.000 år gamle hulemalerier.
På rejserne, der mindst varer fire måneder ad gangen, sover han udendørs ned gennem hele Europa. Hoteller, vandrehjem eller
campingpladser er ikke noget for en mand som
Klaus.
- Jeg er nok sådan en slags steppeulv, der
godt kan lide at se horisonter, møde nye dejlige mennesker og ny natur. Og når jeg får mig
et landsted, så slår jeg mig nok heller ikke bare ned fra den ene dag til den anden. Det siges
jo, at det tager lang tid at vænne sig til at have
fast bolig, når man har været hjemløs. Jeg tror
da, jeg vil have det strejfer-gen, til jeg dør. Så
jeg kan godt forestille mig at køre på lejrtur i
en gammel udtjent flyttebil med et par lamaer,
får, hunde og høns. Seriøst. ❙
Og der er også mad til Balder.
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FORGÆVES KAMP MOD SYSTEMET
Hjemløs kvinde endte med at tage sit eget liv på psykiatrisk afdeling.
Dødsfaldet er indbragt for Patientklagenævnet
af Poul Struve Nielsen
foto: Mette Kramer Kristensen

Hus Forbi har talt med Ivalos
søster, fætter og kæreste.
De føler, at systemet helt har
svigtet hende, og at det ikke
havde behøvet at gå så galt.
De vil gerne have historien om
Ivalo frem. Her er den.
Oodaak var fanger i det nordlige
Grønland, og han hjalp kronprins
Frederik og Siriuspatruljen med sin
ekspertviden, dengang kronprinsen krydsede indlandsisen. En af
kronprinsens døtre, prinsesse Josephine, bærer det samme navn som
en af Oodaaks døtre. Hans datter
blev nemlig døbt Ivalo, og prinsessen hedder Josephine Sophia Ivalo
Mathilda.
Ivalo er et almindeligt navn.
Men ingen datter er en almindelig pige. Ens egne børn er altid noget særligt. Oodaak kom ikke med
til sin datters begravelse. Der var
kun råd til, at moderen og søsteren
kunne rejse til Danmark.
Ivalo Kivioq, som blev født i
Qaanaaq i det nordlige Grønland i
1980, døde for egen hånd den 19.
februar 2018 på psykiatrisk center Amager. Nu står familien og de
nærmeste tilbage med en fornemmelse af, at Ivalo døde, fordi hun
blev udstødt af samfundet og svigtet i flere omgange.
Hun havde truet med selvmord
og ringet til sin kæreste. Han ringede også og fortalte det til personalet på afdelingen. De besluttede
at se til hende hver halve time.
- Der skulle have været én medarbejder hos hende hele tiden, så
længe hun var selvmordstruet, siger Ivalos kæreste, Jeff Ravnskjær.
Han har nu indbragt sagen for
Patientklagenævnet.
Selv om personalet vidste, at
den 37 år gamle mor til tre havde truet med selvmord, skærmede de hende ikke bedre mod sig
selv, end at hun kunne gennemføre den uhyggelige handling og tage
sit eget liv.
Ivalo arbejdede tidligere i butik i Grønland og var kantinehjælp
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Ivalo.

Ivalo med sin fætter, som
har skrevet et opslag på
Jobcentrets ofre.

Ivalos far er fanger i Nordgrønland. Han mødte kronprinsen, som krydsede indlandsisen med Sirius-patruljen.
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i Herning, da hun kom til Danmark i 2007. Efter mange år
som hjemløs, hvor hun boede
rundt omkring i København og
kom på Café Klare, det grønlandske værested Stjerneskibet på Christiania, i Reden og
på Morgencaféen i Københavns
Nordvestkvarter, fik hun sidste
år en bolig. Et værelse på Østerbro.
I Morgencaféen for Hjemløse husker de hende som sød
og glad og en meget engageret
deltager på kanotur. Men Ivalo
var psykisk sårbar og kæmpede med store alkoholproblemer.
I juni 2016 var hun indlagt på
psykiatrisk afdeling. Også dengang truede hun med selvmord,
men da fik hun døgnovervågning. En måned efter blev hun
udskrevet og var igen den søde og glade pige, som familien
kendte.

Ingen penge
I slutningen af 2017 skrev hun
en ansøgning og søgte om at
komme i butik hos Dansk Supermarked. Men hun overså eller misforstod en meddelelse i
sin e-boks, og det blev skæbnesvangert.
- Hun modtog en partshøring. Jeg tror ikke, hun vidste,
hvad det var. Hun talte ikke
100 procent godt dansk. Og hun
forstod ikke det danske system.
Hun var i en mentorordning,
hvor hun skulle møde en gang
om ugen. Men hun udeblev fra
et møde, og så blev hun sanktioneret. Sidst hun fik penge, var
lige før den 1. december, og i januar blev hun så smidt ud af sin
bolig, fortæller Jeff Ravnskjær.
Hjemløs igen gik der ikke
længe, før Ivalo atter blev indlagt. Hun søgte behandling og
blev henvist til psykiatrisk afdeling på Bispebjerg, hvor hun
ikke ville indlægges, fordi hun
tidligere har haft det dårligt
med stedet. Hun blev dårligere og dårligere, og til sidst blev
hun indlagt på Amager, hvor
hun døde. ❙

- Der skulle have været én medarbejder hos hende hele tiden,
så længe hun var selvmordstruet.
Jeff Ravnskjær, Ivalos kæreste

Ivalos kæreste og fætter føler, at hun blev svigtet af systemet.
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90

år

har kofoeds skole ydet hjælp til
selvhjælp til ledige og socialt udsatte
foto: Kofoeds Skole

En sund sjæl i et sundt legeme. Elever i fysisk udfoldelse i 1930'erne, dengang Kofoeds Skole stadig lå på Christianshavn.

hans christian
kofoed (1898-1952)
Kofoeds Skoles grundlægger, kordegn
Hans Christian Kofoed, voksede op på
forældrenes gård på Bornholm.
Efter et ophold på Haslev Folkehøjskole på Sjælland og et job som leder
af det kirkelige, sociale arbejde blandt
soldaterne på Flakfortet i Københavns
Havn arbejdede han i 1921-25 som
lærer på Hoptrup Højskole i Sønderjylland.
Derefter vendte han tilbage til København for at begynde teologistudierne.
De blev dog aldrig færdiggjort, og en
kort overgang sendte en social deroute ham helt ud på gaden blandt de
fattige og arbejdsløse, som han senere
skulle komme til at gøre en forskel for.
I 1927 blev han ansat som kordegn
ved Christianskirken på Christianshavn, og i 1928 bød han de socialt
nødstedte indenfor i Christians Sogns
Arbejdsstuer for Arbejdsledige, som
senere skulle blive til Kofoeds Skole.
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I 80'erne blev skolens principper om, at passive bistandsmodtagere skulle aktiveres,
forbillede for dansk socialpolitik.

Edmund S. Jacobsen og Robert Olsen på Kofoeds Skoles tagterrasse.

Hos os er vi venlige
Edmund, som er elev på Kofoeds Skole, interviewer forstanderen, Robert Olsen
interview: Edmund S. Jacobsen
tekst: Peter Andersen
foto: Mette Kramer Kristensen

D

en 28. marts var det 90
år siden, kordegn Hans
Christian Kofoed oprettede de arbejdsstuer,
der siden har udviklet sig til Kofoeds Skole. Det var på Christianshavn. Men siden 1974 har skolen
ligget på Amagerbro med indgang
på hjørnet af Holmbladsgade og
Nyrnberggade.
Rammen for fødselsdagen er
ikke den mest prangende, for resten af året vil lokalerne være
præget af en omfattende renovering. Der er blandt andet ved at
blive indrettet butikker i stueetagen, hvor enhver vil kunne gå ind
fra gaden og købe møbler, tøj, cykler eller kunstværker, eleverne har
produceret på skolens værksteder.
Edmund S. Jacobsen er kommet
på møbel- og transportværkstedet
i et år. Han kører blandt andet ud
for at hente møbler fra dødsboer og
andre, der har valgt at donere de-

res møbler til skolen, og som dermed er med at hjælpe hjemløse, der
har fået lejlighed.
Edmund har selv været hjemløs
og har blandt andet boet på Sundholm ikke så langt fra Kofoeds
Skole. Han har også et Hus Forbisælgerkort, som han dog ikke har
tid til at bruge, fordi han foruden
at arbejde på værkstedet er aktiv
som medlem af bestyrelsen i hjemløseorganisationen Sand Hovedstaden.
Hus Forbi bad Edmund interviewe Kofoeds Skoles nuværende
forstander, Robert Olsen. Han blev
ansat i 2011 efter i mange år at have arbejdet i Mændenes Hjem.

Tre spor
Mange elever på skolen vil gerne
vide noget konkret om fornyelsen.
Skolen er for elevernes skyld og ikke
omvendt, men sådan kan jeg og andre elever godt føle det, når ansatte
bliver forstyrret til møder alt for ofte,
og eleverne føler sig som et spørgsmålstegn. At knalde nogle fine arkitekttegninger op i kantinen er ikke

nok, hvor er fællesskabet?
- Kofoeds Skole er igennem en
omstillingsproces. Da jeg begyndte, var økonomien rigtig dårlig, så
vi måtte sige nogle medarbejdere
op og sælge nogle af de huse, skolen ejede. Da vi havde fået styr på
økonomien, lavede vi en visionsplan, som elever, medarbejdere og
naboer var med i. Elever og medarbejdere kom med 100 forslag, som
blev slanket ned til 25 forslag. De
havde tre hovedspor:

- Mange af de forslag, vi er ved
at føre ud i livet, kommer fra elever. Første fase er vi i gang med
nu, næste fase bliver at skifte vinduer og få solceller på taget. Vi
har gjort et kæmpearbejde i forhold til inddragelsen. I forbindelse
med byggeriet var jeg ude i samtlige klasseværelser og værksteder
og fortælle, hvad der kommer til at
foregå. Vi har fulgt op med videoer, pjecer og spørgetime i kantinen
hver mandag.

❙ Vi skal åbne skolen mere op –
den har været lidt lukket. Vi
vil for eksempel gerne præsentere og sælge nogle af de
ting, eleverne laver på værkstederne.
❙ Vi vil gøre skolen mere bæredygtig, og det har vi investeret i. Fra 2014 til 2016 sparede vi 40 procent på energien.
Samtidig har vi lavet urbane
haver og æblemosteri.
❙ Vi vil udvikle området sammen med vores naboer.

Stolthed
Ja, men eleverne og de ansatte bør
føle sig som en enhed, og det kan
godt blive svært, når der kommer en
ukendt faktor, kunderne i de nye butikker.
- Det har vi sådan set gjort i
mange år.
Kun til loppemarkeder og den
slags.
- Præcis, og det bliver ikke hver
dag. Det bliver tre hverdage klokken 13-17 og lørdag fra 10 til 14.
Man kan ikke i dag forvente at få
penge til drive en social institu-
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KOFOEDS SKOLES HISTORIE
1928
1952
1959
1967
1975
1976
1984
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2014
2015
2016

Kofoeds Skole oprettes på Christianshavn
Hans Christian Kofoed dør i en trafikulykke
Kofoeds Skole bygger et beskyttet pensionat: Holger Nielsens Ungdomsbolig på Amager
Der oprettes en afvænningsklinik for alkoholikere. Klinikken eksisterer til 1996
Skolen flytter til den nuværende adresse i Nyrnberggade
Skolen indgår driftsoverenskomst med Socialstyrelsen
Kofoeds Skole kommer på finansloven
Kofoeds Skole åbner tre skoler i Polen og en i Estland
Kofoeds Skole i Aalborg indvies
Kofoeds Skole i Litauen indvies
Kofoeds Skole i Armenien indvies
Kofoeds Skole i Aarhus indvies
Kofoeds Kælder indvies. I kælderen tilbydes akuthjælp – bad, tøj, tøjvask og sygepleje
Kofoeds Kælder genåbner efter vandskade – denne gang som et kontaktsted for unge hjemløse
Holger Nielsens Ungdomsboliger gennemgår en større renovation og bliver til et klimavenligt passivhus
Kofoeds Skole Nuuk slår dørene op for første gang i januar

dæmonernes port
Jeg gik forbi dæmonernes port
ud for Kofoeds Skole
der stod en flok og drak sig ihjel
hvis du tør – så kom med mig

M

ange kender sangen
'Langebro' fra Gasolins debutalbum. Det
udkom i 1971, og da
var ovennævnte linjer ganske sigende for det ry, Kofoeds Skole havde: Et orgie i druk – og vold
– og meget langt fra de tanker,
der i 1928 fik Hans Christian Kofoed til at grundlægge Christians
Sogns Arbejdsstuer For Arbejdsledige, som dengang var det officielle navn.
Det ry var ikke helt forkert, erkender Robert Olsen, der har været forstander på Kofoeds Skole siden 2011.
- Man glemte i nogle år Hans
Christian Kofoeds oprindelige vision om at yde hjælp til selvhjælp til
ledige og socialt udsatte. Og i mange år handlede det om at komme
tilbage til den vision, siger han.
Kofoeds Skole hviler nu som
for 90 år siden på en 'kristent og
folkeligt grundlag'. Robert Olsens
forgænger som forstander var præsten Jens Aage Bjørkøe, som blev

ansat i 1979 med dette pålæg fra
bestyrelsen: Stop drikkeriet, eller skolen lukker. Det er ikke alene
lykkedes – som Edmund siger i interviewet her ved siden af, møder
man aldrig en beruset person på
skolen – i de senere år har Kofoeds
Skole også haft vokseværk langt
ud over de nuværende rammer på
Amagerbro.
Der findes i dag skoler i Aalborg, Aarhus og Nuuk samt datterskoler i ni øst- og centraleuropæiske lande. Kofoeds Skole driver også 49 ungdomsboliger, som
er spredt på seks adresser i København, og der er Kofoeds Kælder, som er et kontaktsted for unge
hjemløse.

Mere end 600 elever
Dagligt kommer mere end 600 elever på afdelingerne i København
og Jylland for at arbejde på et af
værkstederne eller deltage i undervisning i alt fra dansk og fremmedsprog over it og computer til
mad og musik.

90 procent af dem, der kommer
på skolen, har været ledige i mere
end tre år, og to ud af tre har været uden for arbejdsmarkedet i ti år
eller mere. Det ordinære arbejdsmarked er langt væk for de fleste,
og ambitionen er at give eleverne
noget at stå op til og et lille skub
fremad – måske til et fleksjob eller en vej videre i uddannelsessystemet.
Mere målrettet er sigtet med de
unge i ungdomsboligerne. Her har
Kofoeds Skole en aktiveringsaftale
med Københavns Kommune, og de
seneste to år er det lykkedes at få
henholdsvis 80 og 60 procent af de
unge videre i uddannelse eller job.
Gasolin er ikke de eneste, der
har sunget om Kofoeds Skole. Jan
Toftlund, der om nogen var de socialt udsattes sanger og digter, arbejdede i nogle år på skolen, hvor
han underviste i musik og teater. Hans egne tekster var ofte inspireret af mennesker, han mødte
på skolen – heriblandt en af hans
bedst kendte sange 'Jeg Er Bums':

Jeg spækker en krone, og jeg bummer en smøg
jeg får råd til en flaske, hvis procenten er lidt høj
jeg roder i dit skraldemøg for en muggen skorpe brød
og min varme søndagsmad det er Kofoeds Skoles havregrød
jeg er bums for fanden mand
jeg er bums i et velfærdsland
jeg har kronisk bronkitis og blødende tæer
og min højtbesungne frihed den er ikke en krone værd
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tion, uden at man også relaterer
sig til omverdenen. Det er utrolig vigtigt, at vi har nogle gode naboer, som støtter Kofoeds
Skole, og at vi har lokale og nationale politikere, som kan se,
at de får noget for pengene.
- Og som noget rigtig vigtigt: Eleverne er utroligt glade,
når noget af det, de laver, bliver
solgt. På vores loppemarkeder er
der en stolthed, hvis nogen har
solgt et eller andet, og jeg tror,
vi skal gøre mere ud af at dyrke den stolthed. Ligesom man er
stolt af at sælge Hus Forbi.
Hvorfor har jeg hovedsagelig
følt topstyring, og at der har været for lidt debat om denne, store
renovering?
- Processen er faktisk startet
nedefra. Det er så op til ledelsen
at koordinere det. Men vi har
gjort meget ud af at invitere og
haft en følgegruppe med elever
i forhold til indretningen. Renoveringen er meget vigtig. Skolen var meget nedslidt, da vi gik
i gang, og vi får bedre lokaler,
der bliver lysere, alle elever får
glæde af det.

Danskundervisning
Når de på jobcentret ofte er hårde
mod arbejdsløse og ikke anerkender Kofoeds Skole som aktivering,
er det så ikke en falliterklæring
med så mange socialrådgivere ansat? Burde I ikke kunne mødes på
midten?
- Altså med jobcentrene? Vi
har stadig folk i aktiveringsforløb, men ikke så mange som
tidligere. På det område har staten og kommunerne skåret rigtig mange penge væk de senere år. I beskæftigelsespolitikken prioriterer man dem, som
er tættest på arbejdsmarkedet,
og mange af dem, der kommer
på Kofoeds Skole, har været arbejdsløse i rigtig mange år.
- Vi har en vigtig funktion
både i undervisning og værksteder ved at sørge for, at nogle
af de mennesker er med inde i
nogle arbejdsfællesskaber, så de
kan være sammen med andre
og på den måde få et godt hverdagsliv. Der er mange, som ikke
bliver prioriteret af jobcentrene, der er mange, som ikke stoler på det system mere, og mange, som har haft rigtig dårlige
oplevelser med det.

- Når de på jobcentret ofte er hårde mod arbejdsløse og ikke anerkender
Kofoeds Skole som aktivering, er det så ikke en falliterklæring
med så mange socialrådgivere ansat?
Edmund S. Jacobsen

Jeg er kommet på Sundholms
værksteder, og i forhold til dem er
det her et paradis. Her er ingen berusede personer. Men jeg synes også godt, man kunne stramme op
her, for eksempel motivere mere til
danskundervisning. Halvdelen af
eleverne taler dårligt dansk.
- Vi har en del danskundervisning. Både som Forberedende Voksenundervisning (FVU) og
undervisning, som er åben for alle. Vi har også en frivillig lektiecafé. Halvdelen har anden etnisk
baggrund end dansk, og ti procent
er desuden fra Grønland. Du har
ret i, at der er et behov, men det
er positivt, at de kommer her og
snakker med andre, som snakker
dansk. Det er bedre, end at de sidder derhjemme.
Hvad gør du og de ansatte for at
få fat i dem, der sidder på bænken

eller hjemme med fjernbetjeningen?
Der er plads på alle værksteder.
- Hver gang, der kommer et nyt
undervisningskatalog, kører vi
rundt i byen og deler det ud. Vores socialrådgivere går ud og snakker med potentielle elever og andre socialrådgivere rundt omkring.
Vores indsats for grønlændere laver opsøgende arbejde på Christiania.

Slidte biler
Jeg har været et år i værkstedet for
møbel- og transport. Der er meget,
der kunne fungere bedre. Bilerne kører meget elendigt. I stedet bruger
man 40 millioner på det her.
- Jeg har fået pengene til en renovering, og så må jeg ikke bruge
dem på noget andet. Jeg har søgt
penge i flere omgange til nye biler,
men fået afslag. Og jeg er enig. Når

man tænker på vores ene hovedspor om bæredygtighed, er bilerne
vores svageste punkt.
Kan du forstå, at elever savner
mere oplysning om at komme i normalt arbejde?
- Man kan snakke med vores
socialrådgivere om hjælp til at søge
jobs. Vi har også kørt kurser, hvor
man lærer at lave et cv, og man får
hjælp til konkrete ansøgninger. Vi
har også en tavle med jobs.
Vil elevrådet være med til at ansætte nye på skolen fremover?
- Det har vi ikke taget stilling
til, men det er en idé at arbejde videre med. Jeg var med til at gøre
det på Mændenes Hjem.
Hvorfor fungerer elevrådet ikke
bedre, for jeg kan ikke mærke noget
elevråd? Føler du ikke et ansvar for
at få mere gang i elevrådet?
- Vi har faktisk prøvet at kick-

starte det flere gange, og vi har
haft SAND til at hjælpe os med
det. Så gik det lidt i stå, men der
har også været en periode, hvor
det kørte rigtig godt. Nogle af
dem, der er med nu, er nogle af de
ældre, der måske er ved at holde
op, og der skal nok gøres noget for
at støtte op. Der var ikke den store
tradition for elevinddragelse, før
jeg kom på Kofoeds Skole.
Men kunne en eller to fra sekretariatet eller du ikke være med på
møderne, så det bliver attraktivt?
- Vi har et elevråd, som holder
møder med forstander og ledelse
en gang om måneden. Derudover
er eleverne blevet inddraget i de
her processer for fremtidens Kofoeds Skole. For første gang i historien nedsatte man et fællesudvalg med elever og medarbejdere.
Men du har ret i, at vi hele tiden

HUS FORBI



| nr. 4 april 2018 | 22. årgang | 27

- Eleverne er utroligt
glade, når noget af det,
de laver, bliver solgt.
På vores loppemarkeder er der
en stolthed, hvis nogen
har solgt et eller andet,
og jeg tror, vi skal gøre
mere ud af at dyrke
den stolthed.
Robert Olsen,
forstander, Kofoeds Skole

skal være med til at hjælpe elevrådet og eleverne til at formulere de
krav og ideer, vi skal arbejde videre med. Det handler omstillingsprocessen også om.
Hvor meget bliver eleverne involveret i de nye butikker i stuen?
- Så meget, som de har lyst til.
Det kan være på to måder. Dels
ved at få butikkerne til at køre,
dels kan de få rabat. Hvis jeg skal
betale 100 kroner, skal du som elev
kun betale 50 kroner.
Hvad har det kostet, og hvem har
betalt?
- Realdania har betalt denne
del af renoveringen, som samlet
har et budget på 30 millioner kroner. Det med at skifte vinduer og
tag koster 20 millioner oveni, og
det er finansieret af A.P. Møller.
Stiller betalerne nogen krav?
- At vi opfører os ordentligt
med pengene.

Alternativ til systemet
Kan du forstå, at ordet 'skole' kan
være misvisende? Værkstederne er jo
mindst halvdelen. Har det altid heddet en 'skole'?
- Nej, det har det nemlig ikke.
Det var faktisk eleverne, der i sin
tid bestemte, at det skulle hedde
Kofoeds Skole. Det hed 'Christians
Sogns Arbejdsstuer For Arbejdsle-
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dige' og lå på Christianshavn. Men
eleverne begyndte at kalde det
Kofoeds Skole, og omkring 2. verdenskrig bestemte man at kalde
den Kofoeds Skole officielt.
- Hans Christian Kofoed var
meget inspireret af højskolebevægelsen, og han etablerede det, vi i
dag kalder undervisningsafdelingen. Han lagde vægt på, at lige meget om man er barn eller voksen,
er der hele tiden læring.
Men er der ikke risiko for, at man
bliver hængende på et værksted?
- Vi prøver at motivere folk til
at flytte rundt, men det skal gøres
med kærlig hånd, for nogle vil føle sig utrygge. Men det er præcist
det, vi gerne vil: At man lærer noget forskelligt. Alle, der blive indskrevet på Kofoeds Skole, bliver
den følgende fredag inviteret til en
rundvisning, hvor de får noget mad
og får lov at se alle værksteder.
Man har det for godt her på skolen og bliver hængende. Der kunne
godt være nogle flere krav.
- Vi vil gerne være et skub i
den rigtige retning, også ud på arbejdsmarkedet. Men der er mange
her, der har slået sig på jobcentrene og på arbejdsmarkedet, og som
har en stor angst for det. For dem
handler det måske om lange forløb
med opbygning gennem undervis-
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ning, gymnastik, madlavning og
værkstedsarbejde for at få dem tilbage til noget af det, de har kunnet tidligere. Jeg kan huske mange
eksempler på nogle, der er kommet
videre, måske ikke til 37 timer,
men så til et fleksjob.
- De nye butikker bliver jo også
træning. Nu om dage er der arbejde at få i servicefag som butikker
og hoteller. Til gengæld har vi nedlagt metalværkstedet, for det pegede tilbage mod et industrisamfund, vi ikke har mere.

Hilser på alle
Jeg føler det lidt som at køre rundt i
en osteklokke, man klarer sig og bliver hængende. Jobcentret er en blød
form for fascisme, og det er svært at
motivere sig selv til at komme videre.
- Jeg har været med i mange år,
og det værste er, at rigtig mange
mennesker med sociale problemer
ikke længere stoler på kommunen.
Hvis man var på røven i 'gamle dage', kunne man altid gå til kommunen for at få hjælp, men der er sket
et skift, og rigtig mange mennesker føler ikke længere, de kan gå
til kommunen og få hjælp. De må
så gå alle mulige andre steder hen,
og Kofoeds Skole er et af de steder.
Det betyder så meget, hvordan
man taler til hinanden. Hvis man bli-

- Vi har en vigtig
funktion både i
undervisning og
værksteder ved at
sørge for, at nogle af
de mennesker er med
inde i nogle arbejdsfællesskaber, så de kan
være sammen med
andre og på den måde
få et godt hverdagsliv.
Robert Olsen,
forstander, Kofoeds Skole

ver talt ordentligt til, er man glad,
når man får fri.
- Jeg har et lækkert citat fra
en gammel forstander, som var
aktiv på Christianshavn, Johan
Lange Jacobsen. Når nye medarbejdere kom ind til ham, kiggede han dem i øjnene og sagde: Her
hos os, er vi venlige. Og det siger
jeg også, her hilser vi på alle hver
dag. ❙

foto: Omar Ingerslev

nikolaj brie petersens
verden
NIKOLAJ BRIE PETERSEN er kunstner og digter. Hans
værker bærer blandt andet præg af hans fortid som stofbruger og retspsykiatrisk patient.
Man kan læse flere af Nikolaj Brie Petersens digte og få et
indtryk af hans kunst på Facebook-siden Akineton.

PSYKISK LEGESYG
Hej allesammen
mit navn er Nikolaj
jeg er psykisk legesyg
min kedsomhed er kronisk
og får min krop til at føles som
bly
bly er tungt dog ganske blødt
og grænsen for tyndskid
har jeg aldrig mødt
jeg møder den måske
det ka' man aldrig vide
men det bliver ik' i dag
for det hele ka' sagtens
komme langt længere ud at
skide

LEVERPOSTEJ

Installation af Nikolaj Brie Petersen. Udstillet på Kurhus på
Sct. Hans.

En skønne dag
bliver jeg tovlig
for jeg ved
at en dag
bliver leverpostej ulovlig
det er ikke andet for mig
end at fortsætte min krig
for de bliver ved med
at ta' alt det jeg ka' li

| mindeord |
hus forbi-sælger kurt
rundstrøm er død
Kurt solgte Hus
Forbi, og han spillede
på lirekasse.
Lirekassen kom
først. Han spillede
rundt om i Roskilde og
København. Han stillede store krav til, at
lirekassen skulle spille perfekt – intet mindre.
I Roskilde kom han på god fod med Hus
Forbi-sælger Poul, som dengang solgte avisen foran Kvickly i Algade. Og i 2014 begyndte
Kurt selv at sælge avisen.
Han var institutionsbarn, og som så mange
andre var han faldet uden for arbejdsmarkedet
og lejlighedsvis også boligmarkedet. Med Hus
Forbi fik han en fast tjans. På et tidspunkt boede han på campingplads og havde en bil, som
han kunne køre ud med for skiftevis at spille
på lirekasse og sælge Hus Forbi.
Han havde få pladser, han solgte fra. Men
stederne blev passet med omhu. Han var især
glad for at sælge den årlige hjemløsekalender. Hans favorit var den fra 2016 med et par
af landevejens farende svende, Klovnen og
Søforklaringen, på forsiden. De udsendte lige netop det signal, han gerne ville forbindes
med.
Desværre skrantede Kurts helbred. Han
havde kol. Men hans bortgang kom som en
stor overraskelse for alle.
Æret være hans minde,
Hus Forbi

SÅRBAR
I ta'r fejl
med jeres betegnelse sårbar
det er min hjerne der leder efter svar
og den har forlængst regnet ud
at I ingen har
jeres behandlingsform er oldnordisk
og direkte nyttesløs
den har g jort mig stenhård
og jeg er alt andet en porøs
I vil brænde i helvede
ku' man ha' lyst til at sige
ja til det ku man let foranlediges
det er ren satanisme
at sygeliggøre alt hvad der er anderledes
det er til den normales egen tilfredsstillelse

at bruge betegnelsen sårbar
om nogle år
vil jeg blive kaldt noget andet
skønt den rette betegnelse er
Den sindssyge nar
hvordan har du det med det?
1000 tak fordi du spørger
det betyder ik' en skid
min natur byder mig
at danse gennem låste døre
jeg danser gennem regn
sol og sne
for min nysgerrighed fejler sgu' ik' noget
så det er spændende at se
hvad der kommer til at ske

Sidste år kunne man se stentryk og collager med
københavnske hjemløse på Københavns Rådhus
i anledningen af byens 850 års jubilæum. De var
lavet af Poul Nymann Jacobsen, som siden har
arbejdet videre med temaet og i februar i år stod
for udstillingen 'Hjemløs' på Galleri ØckenLund på
Frederiksberg. Et af hans stentryk kan ses her.
Billedkunstneren valgte i øvrigt at donere
ti procent af salget fra udstillingen til Hus Forbi.

HUS FORBI
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Hus Forbi-sælger
på forsiden
af magasin for
udlandsdanskere
Hus Forbi-sælger Henrik Claussen er
kommet på forsiden af magasinet Danes.
Han har deltaget i en voxpop, hvor magasinet spørger
danskere om, hvad den nu afdøde prinsgemal prins
Henrik betød for dem.
- Jeg er opkaldt efter prins Henrik og vil tage forbi
kirken for at vise min sidste respekt. Han købte ofte
Hus Forbi, når han var i Fredensborg, siger Henrik
Claussen i teksten på forsiden.
Magasinet er et medlemsmagasin til medlemmerne
af foreningen Danes Worldwide, som er en globalt
orienteret forening for danskere, der bor i udlandet af
personlige eller arbejdsmæssige årsager. ❙
foto: fra magasinet Danes no 1.
Hus Forbi-sælger Henrik Claussen er kommet
på forsiden af Danes Worldwide. Hus Forbisælgeren tog forbi Christiansborg Slotskirke for
at vise sin sidste respekt for prins Henrik.
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| off-line |

VIL DU VINDE

X ER KREERET AF HANNE REFFELT
alle rigtige besvarelser deltager i lodtrækningen om boggaver – fra vores helt egen verden.

SEND LØSNINGER på mail til:
xord@husforbi.dk
eller med post til:
Hus Forbi, Jernbane Allé 68, 2720 Vanløse
senest den 5. maj.
Mrk. kuverten 'OFFLINE'
Navn _____________________________________

Adresse ___________________________________
Postnr ____ By _____________________________
vinderne får direkte besked og offentliggøres på
www.husforbi.dk

HUS FORBI
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| hvad betyder hus forbi for mig? |

Hvis ikke Hus Forbi havde været der,
var jeg nok død af mit misbrug
Hus Forbi-sælger Påske fortæller sin historie
fortalt til Birgitte Ellemann Höegh
foto: Mette Kramer Kristensen
Da jeg fik min sidste fængselsdom for 23 år siden og blev løsladt til gaden, fandt jeg min gamle hund, Samson, og ønskede ikke
at ryge i spjældet igen. Stofferne havde stadig fat i mig, og når
man bor på gaden, kan man ikke
komme i misbrugsbehandling. Jeg
havde heldigvis venner, som jeg
købte min metadon af, og jeg har
holdt mig fra stoffer siden.
Så fik jeg en blå kaffekande og
begyndte at samle penge ind, og
på et tidspunkt, hvor jeg gik med
en fyr i Aarhus, som solgte Hus
Forbi, tog jeg mod København og
fik lavet mit sælgerkort. Det er 1213 år siden. I dag ryger jeg hash og
drikker cirka en flaske vodka om
dagen. Når jeg snakker med andre,
får de store øjne, men jeg føler
mig ikke fuld, jeg gør det for hyggens skyld. Jeg kan også godt holde pauser. Hvis jeg for eksempel
har en kæreste, så nøjes jeg med at
drikke min kaffe, når jeg vågner
om morgenen.
Som barn havde jeg ADHD.
Dengang fik man ikke medicin, så
jeg kom på børnehjem som syvårig
og har siden været på ti forskellige
institutioner. Efter jeg var ude af
mine ting, tog jeg tilbage til Næstved, hvor jeg kommer fra.
For to et halvt år siden fik jeg
en lejlighed for første gang i mit
liv. Inden boede jeg fire år i et
skur, der tilhørte kanoudlejningen
i byen. Det var sgu meget hyggeligt. Især om sommeren. Det var
et sted, hvor byens lokale alkoholikere kom og drak. Der er skov
og å, og de unge fra gymnasiet og
handelsskolen kom til området for
at feste. Men lige nøjagtig på mit
sted var der ro. De unge kaldte det
for 'Påskes Corner'.
Næstved Kommune endte med
at hjælpe mig med en lejlighed. Ikke med indskud, fordi jeg skyldte
Vordingborg Kommune otte kroner, men så satte en veninde en
indsamling i gang på Facebook.
Der kom ti kroner her, 100 kro-
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ner der, og så gik det hurtigt. Jeg fik samlet 18.000
ind. De er blevet brugt til
indskud.
Hvis ikke Hus Forbi havde været der, var jeg nok
død af mit misbrug. Jeg har
et indhold i min hverdag,
arbejder seks dage om ugen
og holder fri om søndagen.
Jeg bruger som regel søndagen på det, jeg kalder, 'ordentlig rengøring'.
I starten havde jeg svært
ved at bo i en lejlighed, men
så fandt jeg en kæreste,
som havde rengøringsvanvid, og hun lærte mig, hvordan man passer på og er i
en lejlighed. Hun var meget
jaloux anlagt, så vi måtte
stoppe efter halvandet år.
Det sværeste ved at være indendørs er det sociale. Hvad laver man om aftenen? Besøger man folk?
Jeg sidder bare og stirrer
ind i det dumme fjernsyn.
Det gør andre vel ikke? Da
jeg boede udendørs, var jeg
sammen med alkoholikerne.
Nu bor Pinse hos mig. Jeg
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havde overnattet lidt hos
ham en vinter, da han havde et sted. Nu sælger han
Hus Forbi og kører sit ræs
i Køge, og så sover han hos
mig nogle dage om ugen.
Men når han har fået aftensmad, sætter han sig til
at sove.
Jeg ser mig selv som 'Mister Hus Forbi'. Jeg kan jo
ikke få et almindeligt arbejde med det liv, jeg har haft.
En af bagatellerne ved at
have sovet udendørs er, at
jeg har smadret mine knogler og har gigt i mine arme
og ben og har gået med kroniske smerter i min ryg i 15
år. Sidste år blev jeg opereret i nakken. I dag må jeg
nøjes med at sælge fire-fem
timer. I gamle dage kunne
jeg gå ude hele dagen. ❙

3

spørgsmål

hvad interesser du dig for?
- Min hund Tøsen og min kat Anton. Men efter
jeg er kommet ind i lejligheden, er jeg begyndt at
male. Jeg har købt staffeli, malergrej og lærred. Mit
første maleri er af Tøsen, der ligger på sofaen. Jeg vil
vove at påstå, at det er et flot billede, jeg har lavet.
Jeg har fået ros for det af folk på Facebook. Det er
en dejlig følelse at se, når det vokser frem på lærredet og bliver til noget. Jeg har også købt et modelskib, som jeg sidder og bygger lidt på. Så jeg prøver
da på at få tiden til at gå med noget normalt.

hvad fik du at spise i går?
- En hakkedreng med bearnaisesovs og gulerødder. Jeg har nogle gange prøvet at købe færdigretter i butikkerne, men nej, jeg vil hellere lave
min mad selv, og noget mad kan jeg trods alt finde
ud at lave. Ellers kan jeg altid læse mig til det på
nettet. Jeg har altid lavet mad, nogle gange købte
jeg en engangsgrill eller lavede mad over bålet.

er der noget, du kæmper for at
opnå?
Hver måned spørger vi
en sælger, hvad det
betyder for ham/hende
at sælge Hus Forbi.

- Jeg har fået det, som jeg vil have det. Jeg har
det som blommen i et æg. Hvis man har tålmodighed, så kommer alt til den, der har tid til at vente.
Jeg har aldrig troet, at jeg skulle få det så godt,
som jeg har nu.

