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| leder |
Langsom afvikling
af velfærdssamfundet
Er vi på vej mod en langsom afvikling af vores velfærdssamfund i Danmark?
Hvis vi ser samfundet som et træ, er de yderste grene i hvert fald kappet af. Med finansloven for i år har regeringen taget 2.000 kroner om måneden fra de allermest udsatte i samfundet. Det er de mennesker, der er på integrationsydelse. Når vi spørger regeringen til det,
vil de sige, som de sagde, da to Hus Forbi-sælgere blev smidt ud af Københavns Kommune
og fik et zoneforbud, at det er nødvendigt, for at udlændinge ikke skal komme og få sociale
ydelser i Danmark. Så er det bare ærgerligt, at det rammer nogle danske hjemløse.
Man kan ikke få fuld kontanthjælp men må nøjes med integrationsydelse, hvis man ikke kan bevise, at man har opholdt sig i Danmark mindst syv af de seneste otte år. Det blev
i øvrigt indført med tilbagevirkende kraft, og hjemløse ryger ofte på integrationsydelse,
fordi de ikke kan bevise, at de har opholdt sig i Danmark.
I efteråret skrev Hus Forbi således om sælgeren Franz, der fik 6.182 kroner brutto i
ydelse om måneden, fordi han var på integrationsydelse. Nu har regeringen altså besluttet,
at de mest udsatte danskere skal klare sig for en ydelse på lidt over 4.000 kroner.
Franz kom på almindelig kontanthjælp efter en brav indsats fra en socialrådgiverstuderende i Hus Forbi, som gik hans sag igennem og brugte rigtig meget tid på at dokumentere,
at han havde opholdt sig i Danmark. Den hjælp kan andre hjemløse ikke få.
Desværre er der også kappet et par grene lidt længere inde på træet med indførelsen af
kontanthjælpsloftet. En rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser, at der nu er
64.500 børn, som lever i fattigdom i Danmark. Det kan føre til en voldsom stigning i antallet
af hjemløse om nogle år, når de fattige børn bliver gamle nok til at flyve fra reden. En analyse
fra Skotland, som Hus Forbi skrev om i oktober, viser, at fattigdom – især i barndommen – er
langt den mest afgørende faktor, som kan føre til, at mennesker bliver hjemløse.
Hjemløshed koster mange penge for et velfærdssamfund. Øget hjemløshed fører til, at
flere får problemer med for stort forbrug af alkohol og narkotika, flere bliver alvorligt psykisk syge, og hjemløshed er bare en ond spiral, som folk får det dårligere af i takt med, at
deres livssituation forværres. Behandlingen er dyr, og en plads på et forsorgshjem, som er
det tilbud, samfundet umiddelbart har til en hjemløs, koster nemt en 50-60.000 kroner,
som stat og kommune deles om at betale. Hvis regeringen bliver ved at pådrage samfundet
yderligere udgifter af den kaliber, bliver det svært at opretholde en fornuftig infrastruktur, et velfungerende sundhedsvæsen og et ordentligt uddannelsessystem. I hvert fald
uden at sætte skatterne betragteligt op, og dem vil regeringspartierne jo gerne have ned.
Derfor er regeringens hårde kurs mod hjemløse og udsatte en trussel mod vores velfærdssamfund. Ikke at yde de mest udsatte hjælp vil være i strid med den lovgivning, vi
har i dag, og det vil være stik modsat alle de bestræbelser, jeg oplever den nuværende danske socialminister gøre for at forbedre samfundets mest udsattes situation.
Men en række andre tiltag fra regeringen viser, at kynismen er der. Velfærdssamfundet er
truet. Og måske skærer de næste gang den gren over, som du eller jeg sidder på? Ingen kan føle
sig sikker på hjælp i fremtiden, hvis man får brug for det efter en nedtur. Ikke med mindre anstændighed, solidaritet, næstekærlighed og empati afspejles i den måde, landet ledes på.
Ingen af de dele er til at få øje på her ved indgangen til 2019.
Godt nytår,
Poul Struve Nielsen, redaktør

vil du også støtte?
KOMMUNAL
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foto: Mette Kramer Kristensen
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Lukas Graham som gademusikanter. I januar og februar giver Lukas Graham tre koncerter i Royal Arena og to i Boxen i Herning. Alle fem er
udsolgt. Alligevel stillede Lukas glad op til en gratis gadekoncert på Christianshavns Torv i anledning af den fælles udgivelse med Hus Forbi af singlen
'You Are Not The Only One (Redemption Song)'. Her ses han med Hus Forbi-sælger David. Den oprindelige udgave af sangen er på Lukas Grahams
seneste album, som også kaldes The Purple Album, det lilla album. Hus Forbi-singlen er blevet så stor en succes, at vi i denne måned har lavet vores
forside lilla.

12 Gaden møder universitetet
Rapperen Nikoline er en veluddannet rebel. Hun
fortæller til Hus Forbi-sælger Lasse, at hun er
blevet politianmeldt, fordi hun i en video pløkkede politikere, der har sat milliarder over styr.

16 Tæt på
Den svenske fotograf Magnus Cederlund har
arbejdet med hjemløse på institutioner i København. Siden er han vendt tilbage med sit kamera
og har lavet en fotobog, hvor han skildrer hjemløsemiljøet gennem to årtier.

“

Hus Forbi har reddet min røv fra
at sidde så meget i spjældet, som
jeg ellers ville. Jeg havde noget
at få min dag til at gå med og
ville ellers have fortsat med at
sælge stoffer.
Tidligere Hus Forbi-sælger Karsten, som i dag
har job, rækkehus, bil, kæreste og kat

23 De hjemløses glemte march
Michael Valeur har skrevet en roman om de
hjemløses march fra Kjellerup til København i
1928. Han valgte at gå en del af turen selv, og
Hus Forbi gjorde ham selskab.

26 Ingen skal leve sådan, for fanden!
Randers-kunstner har selv sit at slås med.
Alligevel finder han kræfter til at kæmpe for
hjemløse og udsatte.

side 18

det koster 9.000 kroner årligt at få sit firmalogo med. send en mail til redaktion@husforbi.dk
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lavere ydelse som
ny straf
til hjemløse
Den danske regering fortsætter med at svinge pisken over
hjemløse. I foråret vedtog man et
zoneforbud, så mennesker uden
et sted at bo kan forvises fra den
kommune, hvor de af nød sover
på gaden.
Med den ny finanslov har
regeringen sat integrationsydelsen ned med 2.000 kroner.
Mange danske hjemløse kan ikke
dokumentere, at de har boet
længe nok i Danmark, selv om de
aldrig har været uden for landets
grænser. Som det er nu, får de
udbetalt 6.182 kroner brutto.
Nu har regeringen altså
besluttet, at de mest udsatte
danskere skal klare sig for en
ydelse på lidt over 4.000 kroner.
Hus Forbi-sælger Franz fortalte
sidste år til avisen, at hele hans
verden gik i stå efter et fængselsophold, fordi han blev sat på
integrationsydelse. Han kom på
almindelig kontanthjælp efter
en brav indsats fra en socialrådgiverstuderende. Men der er
mange andre, som regeringen nu
sparker helt ud over kanten til et
liv uden hjælp eller værdighed. ❙

fredens havn
overlevede
finanslov
Regeringen og Dansk Folkeparti var ivrige efter en rydning
af Fredens Havn, da der var
samråd i Folketingets Retsudvalg
om beboelsen mellem Christiania
og Holmen. Men da det kom
til stykket, kunne de ikke blive
enige om at afsætte penge på
finansloven.
De godt 30 beboere i bådkolonien har foreslået et samarbejde om at fjerne skibsvrag og
affald, som har flydt i området
i årevis - også før de begyndte
at flytte ind. Men det er blevet
afvist af Københavns overborgmester Frank Jensen (S), som
nok ville kunne samle flertal for
en rydning i Københavns Borgerrepræsentation. Det må han bare
ikke, da området hører under
staten. ❙
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Støtte til hjemløse
mod zoneforbud
Hus Forbis indsamling viser bred folkelig opbakning

D

e hjemløse, der har fået
et zoneforbud og stadig ikke må færdes i Københavns Kommune,
har mærket en solid folkelig opbakning mod zoneforbuddet.
Udover at mange deltog i fakkeltog i København og Aarhus i
protest mod zoneforbuddet, da to
Hus Forbi-sælgere blev ramt af
det, har rigtig mange tilkendegivet
deres sympati med ofrene for regeringens hjemløsefjendske lovgivning. Og den indsamling, Hus Forbis har startet mod zoneforbuddet,
har nu rundet 70.000 kroner.
Når enhver ankemulighed er
udtømt, er det hensigten at kunne
hjælpe med at betale de bøder,
udeliggere får. Hus Forbis indsamling vil gå til at dække udgifter
til retshjælp og bøder, så vi i det
mindste kan lette dem for noget af
den stress, der er forbundet med,
at det i sig er ulovligt at leve det
eneste liv, de har mulighed for at
leve i dette samfund.
Hus Forbi arbejder sammen
med andre organisationer på hjem-

løseområdet med at støtte de
hjemløse, der bliver ramt.
Ved redaktionens slutning er
der ikke nyt om zoneforbuddet,
men der kommer et samråd i Folketingets Retsudvalg, og to af de
partier, der står bag zoneforbuddet, har meldt ud, at de ønsker
det ændret, så det ikke rammer
danske hjemløse.
Justitsministeren og statsmi-

Forsvundne penge
kom tilbage
Der var noget af en debat
om tildelingen af paragraf
18-midlerne i Horsens sidste
år. Paragraf 18-midler er
støtte, som kommunerne
giver til frivilligt socialt
arbejde. Budgetforliget var
sådan set faldet på plads
med et uforandret tilskud
til Kirkens Korshærs sociale
arbejde. Men ud af det blå
lavede udvalg for kultur og
civilsamfund en omfordeling af puljens penge, så
foreningen Krigsveteraner
& Pårørende fik et løft på
62.000 kroner. Pengene
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blev taget fra tilskuddet til
Kirkens Korshær. Det første
til heftig debat i Horsens,
hvor korshærsleder Kirstine
Madsen understregede,
at det også var vigtigt at
hjælpe krigsveteraner. Men
det gav et hul i budgettet,
efter at de lovede penge var
sat af til blandt andet udvidet åbningstid i varmestuen.
Hjerneskadeklubben Brikken, som var tildelt 90.000
kroner, frasagde sig beløbet
efter at have lagt budget.
Så Kirkens Korshær får den
forventede støtte. ❙

nisteren har dog fastholdt, at det
ikke er muligt. I sidste måneds
Hus Forbi fremgik det, at politiet sådan set hele tiden har haft
hjemmel til at rydde regulære
lejr-dannelser, som skaber decideret utryghed.
Hvis du vil støtte Hus Forbi's
indsats, kan du give et bidrag på
MobilePay 58889 og skrive 'ZONE' i beskedfeltet. ❙

socialpolitikere:

Støt RED LIV
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (Venstre) lægger nu op til at stoppe en indsats, der flere
gange har reddet liv. Det skriver socialborgmester i
København Mia Nyegaard (de radikale) og formand
for socialudvalget i Esbjerg Kommune, Henrik Vallø
(Borgerlisten) sammen i et debatindlæg i Politiken.
Det er projektet RED LIV, der fra årsskiftet ikke
længere får støtte fra Sundhedsministeriet. Projektet har med forankring i større byer som Esbjerg
og København stået for at undervise og uddanne
stofmisbrugere, pårørende, fagfolk og andre i at
bruge Naloxon.
Naloxon virker som modgift mod overdoser,
og siden 2010 er den lille næsespray med stoffet
blevet en del af indsatsen mod narkotikarelaterede
dødsfald.
De to lokalpolitikere opfordrer til, at sundhedsministeren får startet projektet op igen. ❙

Politikere får social klippekort
Nyt initiativ fra udsatterådet i Esbjerg
af Poul Struve Nielsen

M

ens trafikselskaberne har afviklet klippekort
og erstattet dem
med rejsekort, har udsatterådet i Esbjerg indført et særligt klippekort til politikerne i
byrådet i Esbjerg. Kortet skal
øge den ægte borgerinddragelse i Esbjerg Kommune og klæde politikerne godt på til en
stærk, social indsats.
De politikere, der træffer
beslutningerne på socialområdet, har alle fået et klippekort
med tre klip, og ét klip giver
adgang til et socialt tilbud.
- Der er nogle politikere,
som ikke kommer så meget
på varmestuerne. Det kan der

være flere grunde til. Måske
er de i tvivl om, hvorvidt de
overskrider en grænse, fordi
de jo ikke skal behandle personsager, siger formand for
udsatterådet, Nicolai Kubel
Olesen.
Men han mener, det er helt
afgørende, at politikerne kommer ud og får et bedre indtryk
af, hvordan de udsatte borgere
oplever virkeligheden.
- Beslutningstagerne i den
sociale indsats bliver bedre
rustet af at komme ud og møde brugerne. Hvis indsatserne
skal lykkes, skal de indrettes
efter, hvad brugerne efterspørger. Når vi holder møder
i udsatterådet, sker det rundt
omkring på de forskellige tilbud, og vi starter altid med at

tale med brugerne den første
time. De har en masse viden,
som vi somme tider ikke synes
kommer i spil, siger han.
Det sociale klippekort er
givet til medlemmerne af
Børne- og Familieudvalget
samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Hvert klip giver
adgang til et møde på cirka
en time med en frivillig byrådsven.
For at blive frivillig byrådsven, skal man have erfaring og indblik i det sociale
område – som klient, bruger,
udsat eller pårørende – og
man skal have mod til at mødes med et byrådsmedlem og
fortælle sin personlige historie. ❙
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efter satspuljen:

tilbage til rødderne
Indbetalingerne til satspuljen stopper, men tyveriet af de udsattes penge fortsætter,
konstaterer Rådet for Socialt Udsatte
af Peter Andersen

D

a aftalen om satspuljen
var på plads for et år siden, var der 40 millioner
kroner til deling mellem
de private, frivillige organisationer. Der lå 235 ansøgninger, men
kun ti af dem fik del i pengene.
Oplysningen kommer fra Cliff
Kaltoft, som er sekretariatschef i
Landsforeningen af VæreSteder.
Og hans håb er nu, at politikerne
bliver enige om at afsætte nogle
permanente midler til indsatser
overfor socialt udsatte.
- De tal siger noget om, hvor
meget arbejde der er lagt i det, og
hvor lidt der er kommet ud af det.
Ulempen ved puljesystemet er, at
der aldrig er noget, der er sikkert.
Samtidig er den andel af satspuljemidlerne, der går til socialt udsatte, blevet mindre og mindre,
siger han.
Egentlig var satspuljen tænkt
som en sandkasse for frivillige
organisationer, som kunne prøve
nye indsatser af. Var de en succes,
kunne kommunerne eventuelt tage

- Satspuljen har været
brugt for meget til
at stoppe huller i
finansloven, for
eksempel førtidspensionsreformen og
psykiatriplanen.

male drift, siger han.
Jann Sjursen minder om, at det
danske velfærdssamfund blandt
andet er blevet skabt af private
organisationer, som har presset det
offentlige til en bedre indsats. Og
hans bud er, at der på finansloven
afsættes 600-800 millioner kroner
om året til nye indsatser overfor
blandt andet socialt udsatte.
- Det skal ind på finansloven, så
man er garanteret nogenlunde faste rammer om, hvor mange penge
der er afsat hvert år, og så de socialt udsatte ikke fortsat skal være
afhængige af politiske luner i en
sen nattetime, siger han.

Jann Sjursen, formand for
Rådet for Socialt Udsatte

Ud af puljehelvedet

sen, som er formand for Rådet for
Socialt Udsatte.
- Satspuljen har været brugt
for meget til at stoppe huller i finansloven, for eksempel førtidspensionsreformen og psykiatriplanen. Og så har der været en række
projekter, hvor Socialstyrelsen og
andre har fået dækket lønudgifter,
som burde være en del af den nor-

Jann Sjursens væsentligste anke
mod satspuljen har dog været, at
pengene er taget fra overførselsindkomsterne. Og det tyveri fortsætter, konstaterer han.
- For alle andre grupper end
folkepensionister og førtidspensionister indføres en obligatorisk
pensionsopsparing. Som udgangspunkt er det udmærket, men det
bør være penge, der lægges oveni,

over og dermed frigive penge til
næste eksperiment.
Men som Cliff Kaltoft konstaterer, har der ikke været plads til
mange eksperimenter de senere år.
Og han er på linje med Jann Sjur-

så man ikke fortsætter udhulingen af indtægtsgrundlaget. Det er
foregået i snart 30 år, og det er helt
urimeligt, siger han.
Enhedslisten har som eneste
parti stået udenfor satspuljeaftalen, netop fordi partiet principielt
ikke vil være med til, at satspuljen
finansieres ved at tage penge fra
socialt udsatte og andre på overførselsindkomst.
- Hvis det stod til os, blev mindrereguleringen fuldstændig afskaffet uden tvungen pensionsopsparing, fastslår politisk ordfører,
Pernille Skipper.
Regeringen har lagt op til, at
satspuljen skal fortsætte med de
frie midler, der er tilbage. Men
Pernille Skipper håber, at der efter
et folketingsvalg kan skabes flertal
for at afskaffe 'puljehelvedet', som
hun kalder det, og i stedet afsætte
et fast beløb på finansloven.
- Det er ved at være innovative,
vi har fået Housing First og stofindtagelsesrummene. Derfor bør der
afsættes et tilsvarende beløb på finansloven, som skal være øremærket til nye projekter, siger hun. ❙

Farvel til satspuljen er ikke et farvel til sociale indsatser
Det vil være uansvarligt ikke at gøre det nødvendige, siger socialministeren
af Poul Struve Nielsen
Socialområdet kom til at spille
en uventet hovedrolle, da regeringen og Dansk Folkeparti fremlagde finansloven for 2019. Det blev
simpelthen besluttet, at der ikke
skal tilføres flere penge til puljen. I
2019 blev der overført 780 millioner kroner fra overførselsindkomsterne til puljen.
Men det må ikke betyde, at der
fremover bliver færre penge til
sociale indsatser, mener socialminister Mai Mercado (K). Hvilken
rolle, hun får i den sammenhæng,
er uvist, for beslutningerne skal

6

først træffes efter næste folketingsvalg.
- En ansvarlig regering vil
træffe en beslutning om at tilføre
nye midler til socialområdet, hvis
det er nødvendigt, siger socialminister Mai Mercado.
- Hvis for eksempel hjemløsetallet stiger igen, har jeg en forestilling om, at vi kan blive enige
om at gøre noget. Indstillingen fra
mig vil være, at vi ikke må sidde
det overhørigt, hvis der er et behov, som ikke dækkes af de midler,
der er i puljen, tilføjer hun.
Socialministeren understreger,
at der er frie midler i satspuljen –
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også fremadrettet. Men hun håber
også, at Folketinget fremover vil
kunne finde penge til nogle af de
større tiltag, som også er finansieret via satspuljen. Et eksempel er
hjemløsestrategien, der i 2008 blev
bevilget en halv milliard kroner
til.
- Hvis ikke vi havde haft hjemløsestrategien, ville der ikke have
været nogen systematisk Housing First-strategi, som vi kunne
bruge i kampen mod hjemløshed i
dag. Det er gennem innovation, vi
får skabt fremtidens socialpolitik.
Der skal være rum til, at vi kan få
nogle tiltag testet og gå videre med

det, der virker, siger Mai Mercado.
Hun regner heller ikke med,
at penge, som er gået til satspuljen
fra overførselsindkomsterne, vil
blive anvendt på noget andet, hvis
for eksempel en politisk aftale om
nogle af satspuljepengene bliver
opsagt.
- Jeg kan ikke forestille mig,
at man vil fjerne midler, der er
øremærket til sociale formål, siger
Mai Mercado.
Men det er som nævnt beslutninger, der skal træffes på den anden side af næste valg. ❙

Ikke flere penge
til satspuljen

Fra lungebetændelse til varmt vintertøj

Det betyder dog ikke,
at puljen med de mange
milliarder nedlægges

For et halvt års tid siden mistede
Hus Forbi-sælger Pernille og hendes mand, Lars, deres hjem. Siden
har de været hjemløse.
Derfor er Pernille i særlig grad
glad for det nye sælgertøj.
- Det er fantastisk dejligt. Det
er ikke tungt at have på, og alligevel kan jeg holde varmen, siger
Pernille, som altså bor på gaden
lige nu.
Men hun håber snart at finde
et sted at være. For det kan være
koldt nogle dage og især nætter.
- Jeg rendte rundt med dobbeltsidet lungebetændelse, og jeg
måtte gennem en penicillinkur,
fortæller Pernille.
Dengang tænkte hun ikke over,
at påklædningen kunne være en
del af årsagen til, at hun blev syg.
- Jeg frøs hele tiden og havde
svært ved at være nogen steder,
men jeg var nødt til at være ude,
når min mand og jeg ikke har noget sted at bo. Det har hjulpet at
få det nye vintertøj, som både er
vindtæt og regntæt - og som holder
en stor del af kulden ude.
- Så vintertøjet er faldet på et
koldt sted i år for mig, og det hjælper rigtigt meget i en svær tid. Det
er også praktisk indrettet med mange gode store lommer og lynlåse.
- Nu har jeg så fået det varmere, jeg er rask, og jeg har mere

foto: Mette Kramer Kristensen

energi både til at komme ud at
sælge Hus Forbi og andre ting – i
det hele taget har jeg det bedre.
Tøjet hjælper rigtig meget, siger
Pernille. ❙

hus forbi

samler ind til varmt tøj

foto: Mette Kramer Kristensen

Satspuljen blev indført i 1990 og var
fra starten tænkt som et eksperimentarium, hvor nye idéer kunne prøves
af i en periode på op til fire år indenfor
sundhed, arbejdsmarked og det sociale
område. Var projekterne bæredygtige,
kunne man gøre dem permanente, ellers kunne man stoppe bevillingen.
Pengene kom fra overførselsindkomsterne, som blev sat til at stige lidt
mindre end lønningerne på arbejdsmarkedet. På den måde er der efterhånden akkumuleret 15,7 milliarder
kroner i satspuljen, men over 90 procent af pengene er bundet – fordi de er
gjort permanente, eller fordi man har
brugt penge fra satspuljen til at finansiere nye love.
Resten af pengene er de såkaldt frie
midler, som partierne bag satspuljen –
alle på nær Enhedslisten – en gang om
året har forhandlet om at fordele. Alt i
alt et virvar af ubrugte midler, tilbageførte midler og lovbundne midler, som
ingen rigtig har haft overblik over, og
som i tilgift har gjort det muligt for en
medarbejder i Socialstyrelsen af svindle for anslået 111 millioner kroner.
Hus Forbi skrev i december 2017,
at det koster en forsørger på kontanthjælp 9.300 kroner om året, at et flertal
af Folketingets partier har satspuljen,
som de kan bruge på sociale projekter
og deres mærkesager.
Kontanthjælpsmodtagerne får dog
ikke flere penge mellem hænderne,
selv om regeringen og Dansk Folkeparti nu er blevet enige om, at Satspuljen
ikke vil få tilført nye midler. Folkepension og førtidspension vil igen stige
i takt med løn- og prisudviklingen,
mens de penge, der tidligere er blevet
taget fra andre modtagere af overførselsindkomster, i stedet vil blive betalt
ind på en obligatorisk pensionsopsparing.
Det betyder dog ikke umiddelbart,
at satspuljen nedlægges. Aftalen for
2019, som for nogle projekters vedkommende strækker sig frem til 2022,
står ved magt, og oplægget fra regeringen er, at der fortsat hvert år skal
forhandles om de frie midler, der er
tilbage. Om det bliver tilfældet, afgøres
dog først efter det kommende folketingsvalg. ❙

Pernille er rigtig glad for Hus Forbis nye sælgertøj

De to Hus Forbi-sælgere Peter og Pernille
holder varmen bedre i
det nye sælgertøj. Peter
er ikke Pernilles mand.

Vinteren står for døren, og
den kan være hård, kold
og lang. Ikke mindst når
man som Hus Forbi-sælger
står på gaden hver dag. Vi
samler penge ind til varmt
overtøj og solide vinterstøvler, så vores sælgere
kan være klædt varmt på,
når vinteren kommer.
BEMÆRK: Vi samler ind til
at producere sælgertøj
med Hus Forbis logo. Vi har
ikke nogen tøjindsamling
eller tøjudlevering i Hus
Forbi.

DU KAN STØTTE INDKØBET AF VINTERTØJ
MED ET BIDRAG PÅ
KONTO 5361 0250808
ELLER MOBILEPAY
5240 9069.

HUS FORBI
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Kent Dresfeldt fik en glædelig overraskelse, da han gik formiddagstur på Strøget i København.

lukas graham
som gademusikanter

Verdensstjerne på gaden med Hus Forbi-sælgerne og en ny singleplade
af Poul Struve Nielsen
foto: Mette Kramer Kristensen

D

en første
tur til København
blev en uforglemmelig én
af slagsen for
Kent Dresfeldt fra Nørresundby. Han skulle til koncert
med Mariah Carey under sit første
besøg i hovedstaden nogensinde,
og han tog sig lige en dag i byen
først. Den begyndte med en vintertur på Strøget.
Da han når frem til det store,
stygge Storkespringvand, lyder tonerne af 'You're Not The Only One
(Redemption Song)', og dér ser han
dem, i flokkevis på Amagertorv:
Lukas Forchhammer og en gruppe Hus Forbi-sælgere omringet af

8

presse, skoleelever og andre tilfældige forbipasserende.
- Jeg har aldrig været i København før, men jeg plejer at købe
avisen hos en sælger i Nørresundby hver måned. Den er jeg glad for
at læse. Og jeg er også kæmpe Lukas Graham-fan, så det er lidt vildt
det her, fortæller Kent Dresfeldt.
- Det er fantastisk at møde en
kendt person på gaden. Det her er i
sig selv hele turen værd. Nu håber
jeg, at Lukas Graham også kommer
til Aalborg, for jeg har hverken
billetter til Royal Arena eller til
Boxen i Herning.

En travl dag
Det er en travl dag i det indre København for Lukas Graham. Han
begynder dagen i TV2's fjernsynsstudie i Tivoli med Hus Forbi-sælger Simon og musikeren Kasper
Hedegreen. Sidstnævnte har la-
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- Det er jo en
fantastisk måde
at starte mandag
morgen på.
Lars Stenfeldt Hansen,
Frederiksberg
vet b-siden til den særudgave af
'You're Not The Only One (Redemption Song)', Lukas Graham og
Hus Forbi har udgivet som vinylsingle.
De tre taler om musik og hjemløshed, som også er temaet i Hus
Forbis 2019-kalender. De sætter
fokus på både zoneforbuddet og de
generelle problemer, der er forbundet med at være hjemløs.
Derefter rykker hele holdet til
Amager Torv, hvor frivillige, sælgere og medarbejdere fra Hus Forbi

støder til og uddeler kaffe, gløgg
og æbleskiver til de forbipasserende. Og nyheden om, at Lukas Graham var på gaden med Hus Forbi,
har spredt sig fra morgenstunden.
Lars Stenfeldt Hansen fra Frederiksberg havde læst om Lukas
Grahams og Hus Forbi's release
i Ekstra Bladet og slog omkring
Amager Torv for at købe singlen.
- Det er jo en fantastisk måde
at starte mandag morgen på. Det er
en rigtig god forsanger, de hjemløse har fået med på den her plade,
siger han med et glimt i øjet.
Han køber Hus Forbi hver måned, og det er vigtigt for ham også
at få fat på pladen.
- Jeg plejer at købe Hus Forbi
på Falkoner Allé, fortæller Lars
Stenfeldt Hansen.
Lukas selv tager det helt roligt
og stiller op til fotografering med
de fleste, der beder om det. En

Lars Stenfeldt Hansen havde læst om begivenheden og slog et smut omkring Amager Torv for at købe singlen - og en kalender af Richardt

gruppe af skoleelever, som er på
udflugt med deres lærer, må dog
tage til takke med en gruppe-selfie. Der er trods alt et program.

Koncert på torvet
Det fortsætter ved middagstid på
Christianshavns Torv, som er samlingsplads for mange Hus Forbisælgere og ligger et spytkast fra
Lukas' barndomshjem på Christiania. Her er en scene gjort klar til
en lille, gratis koncert.
Først spiller Kasper Hedegreen
nogle numre, og imens virker
Lukas som en magnet på medierne, som alle sammen filmer ham.
Lukas har selv telefonkameraet
fremme, han filmer Kasper.
- Der er meget ståhej omkring
det her i dag, men jeg haroptrådt
for flere mennesker på nogle festivaler i Tyskland, så jeg kender
godt til det, fortæller Kasper.

Lukas har også prøvet at spille
for lidt flere. I januar og februar
giver han tre koncerter i Royal
Arena og to i Boxen i Herning.
Alle fem er udsolgt.
Hvordan er det så lige at spille på
gaden?
- Jeg kan meget godt lide det.
Min far er fra Irland, så jeg er rundet af en irsk musiktradition. Der
havde de sessions, og min far og
min onkel lærte mig, at man bare
kan rejse sig op og synge for det
publikum, der nu engang er. Så det
er ikke fremmed for mig at spille
en koncert på torvet, siger Lukas.

Det offentlige er vores
Hans egen opvækst har skabt forståelse for den usikkerhed, hjemløse må leve med i et land, hvor
det er gjort kriminelt, når folk
uden hjem sover på gaden.
- På Christiania voksede jeg

Lukas og Hus Forbis Simon begyndte dagen sammen i TV2's studie.

HUS FORBI
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op med den usikkerhed, der var
forbundet med, at en udsmidning
hele tiden hang over hovedet, fortæller han.
I 1976, længe før Lukas blev
født, blev fristaden reddet fra rydning af den folkelige opbakning.
30.000 demonstrerede, bondehæren fra Jylland kom til hovedstaden for at støtte og Christiania-pladen med datidens hotteste
kunstnere storhittede,
Den form for folkelig mobilisering, for eksempel i protest mod
hjemløshed, kunne Lukas Graham
godt tænke sig i dag.
Kasper Hedegreen var den første til at give et par sange på Christianshavns Torv.

Lukas skrev rigtig mange autografer, også så Hus Forbi-sælgerne kunne få signerede eksemplarer af singlen med rundt.

10
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- Det eneste, vi vælger, er likes
og selfies. Vi søger anerkendelse
for bare at eksistere. Der mangler
et budskab. I dag har vi såkaldte
influencers. Men det handler kun
om indflydelse på vores forbrugsmønster.
- Det er, som om manglen på
religion i dag fører til en mangel
på moral eller etik. Det er ikke
fordi, jeg vil gøre mig til fortaler
for nogen religion, men kan vi i
det mindste ikke tro på gavmildhed eller næstekærlighed. Jeg oplever ingen, som ikke siger: Hvor
er det godt, at I støtter de hjemlø-

Hus Forbi-sælger Thomas fik en del opmærksomhed på Amager Torv med
hunden Thyra.

se. Men der er stadig ingen vilje
til at gøre noget ved det, siger
Lukas.
Sangeren føler, at næstekærligheden og gavmildheden er
afløst af en hensynsløs jagt på
profit.
- Ghettonedrivning handler
om at tjene penge på boliger, der
kan sælges. Vores samfund er
nået dertil, hvor folk bare accepterer, at de rige tager mere til sig
selv, og de fattige får mindre.
På længere sigt er det ikke
en god samfundsinvestering at
gøre folk fattige og sætte dem

ud på et sidespor med kontanthjælpsloft, integrationsydelse,
bøder og zoneforbud, mener Lukas.
- Jeg betaler stolt min høje
skat i Danmark, både på firmasiden og privatsiden. Jeg ved,
hvad vi får igen. Det er en god
investering. Jeg investerer i min
datters fremtid ved at betale
skat i Danmark. Vi har valgt at
sige, at alt det offentlige er dyrt,
men alt det offentlige er vores.
Politikerne pisser i badebukserne for at holde varmen. ❙

Lukas Grahams og
Hus Forbis single er et hit
af Peter Andersen
'You're Not The Only One', hedder den sang, Lukas Graham har
indspillet sammen med Hus Forbi,
men hvis du allerede har sikret dig
et eksemplar af singlepladen, er
du bestemt ikke den eneste. Første
oplag på 1.000 eksemplarer er allerede aftaget af sælgere, som har
pladen med rundt i deres tasker –
primært i det storkøbenhavnske
område. Men derudover var der
ved redaktionens slutning købt
yderligere 1.300 singler via QRkoden på forsiden af avisen.
Derfor er det besluttet at trykke yderligere 3.500 eksemplarer af
singlen i forskellige farver vinyl:
1.500 i purple (som også er farven og
kaldenavnet på Lukas Grahams nye
album), 1.000 i rød og 1.000 i gul.
Det er ikke kun i Hus Forbi,
succesen kommer som en overraskelse. For det er mange år siden,

en single er trykt i så mange eksemplarer i Danmark, fortæller
musikeren og vinylnørden Uffe
Lorenzen.
- I dag er singleplader mest
noget, man laver som promotion.
Hvis det lykkes at sælge 4.500 eksemplarer, er det ret imponerende,
siger han.
Uffe Lorenzen blev i øvrigt sidste år interviewet til Hus Forbi af
Caroline. Hun er en af de sælgere,
der spiller og synger på indspilningen med Lukas Graham.
Særudgaven af 'You're Not
The Only One (Redemption Song)'
er kun udgivet på vinyl og kan
altså ikke streames. Prisen er 100
kroner, hvoraf 50 kroner går til
sælgeren. Hus Forbi solgte den til
udgangen af 2018, så hvis du ikke
har fået købt singlen, er den sidste
chance at finde en sælger, som har
én til over. ❙

ny kalender på gaden
Du kan nu købe hjemløsekalenderen for 2019.
Den kommer i et nyt tankevækkende format.
Køb den af vores sælgere i november, december og
januar.

SÅDAN KØBER DU
HUS FORBI MED
MOBILEPAY

Når du betaler Hus Forbi med MobilePay,
ER DER KUN FIRE CIFRE I
NUMMERET, OG CIFRENE ER 1414.
Det er vigtigt at huske:
INDTAST SÆLGERENS NUMMER
I TEKSTFELTET.
Alle indbetalinger går til det samme telefonnummer, men de fordeles til sælgernes kontantkort, og det kan kun lade sig gøre, hvis sælgerens
nummer står i tekstfeltet. Hvis man glemmer det,
har sælgeren haft en udgift på 12 kroner
og ingen indtægter ud af det.

HUS FORBI
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Rapperen Nikoline er en vred, veluddannet rebel

interview: Lasse Rasmussen
foto: Mette Kramer Kristensen
tekst: Poul Struve Nielsen

S

tår du bare og smiler?
Der skal tages fotos til
artiklen. Hus Forbi-sælger Lasse, som er interviewer, er en smilende,
ung mand. Men lige nu
skal han og rapperen Nikoline, som bliver interviewet, finde noget attitude frem.
Nikoline står foran Lasse, så hun ser
først hans smil, da hun vender sig om.
Vreden er drivkraft for Nikoline, så der
skal ikke smiles for bredt nu. Hun har
slået sit navn fast med numre som 'Tæsk
Til Alle', 'Flertallet Er Dumme' og 'Sut
Min Klit'. I december har hun været ude
at optræde med sit nye show, og hun har
lige udgivet EP'en 'Svesken På Disken'.
Rap er en musikstil, der opstod på
gaden i New York i 1970'erne, og til et arrangement om protestmusik på rockmuséet Ragnarock blev Nikoline spurgt,
om hun kom fra gaden.
- Nej, jeg kommer fra universitetet,
svarede hun.
Nikoline er uddannet klassisk guitarist fra Syddansk Musikkonservatorium
og har en kandidatgrad i Fysik. Hus Forbi
har besluttet at lade gaden møde universitetet, og i dette tilfælde repræsenteres
gaden af Lasse. Gaden er hans hjem, for
han er hjemløs.
Nikoline debuterede i 2017 og er på
kort tid lykkedes med at afprøve grænserne for ytringsfrihed i en grad, så hun
er blevet politianmeldt, og kulturminister Mette Bock fra Liberal Alliance, hvis
lillebror Anders Samuelsen bogstaveligt
talt står for skud, har overfor Folketingets
Kulturudvalg redegjort for kunststøtte til
Nikoline med en bemærkning om, at hun
personligt finder videoen chokerende og
frastødende både moralsk og etisk.
- 'Flertallet Er Dumme' fik rigtig megen opmærksomhed. Den var en protest
mod, at politikere havde smidt mange
milliarder væk, uden det fik konsekvenser, fortæller hun.

Du har gæld
Bankerne har gæld
Hele Danmark har gæld
USA har gæld
USA har gæld
Alle har gæld
Så hvis alle skylder penge, hvem skylder vi så
pengene til?
Hvorfor spørger du ikk' om det?
(Fra 'Flertallet Er Dumme')

Tabte milliarder
Nikolines vrede blev antændt af de penge, der
blev tabt, efter indførelsen af det såkaldte EFIsystem, som menes at have kostet samfundet
mere end 100 milliarder kroner, og hvor ansvaret for beslutningerne kan deles mellem otte
skatteministre og politikere fra partier fra SF
over Socialdemokratiet og Venstre til Liberal
Alliance.
- Så skændes vi om, hvorvidt der kan findes
50 millioner kroner til uddannelsessystemet
og sundhedsvæsenet. Der kunne blive penge til både velfærd og skattelettelser, men de
har smidt pengene væk. Vi mangler en protest
mod, at vi har et system, der ikke fungerer, og

at de ansvarlige ikke bliver stillet til ansvar.
Sæt et komma forkert i dit momsregnskab. Så
siger det 'slam'. Men snyd for milliarder, hvidvask pengene og anbring dem i skattely i Panama og Paradise, det sker der ikke noget ved,
siger Nikoline.
Men hvad var det, der provokerede nogen så
meget med 'Flertallet Er Dumme'?
- De mennesker, der var ansvarlige for skatteskandalen, dem satte jeg på en skydeskive. Så
tog jeg til Polen og lejede nogle automatvåben,
og så pløkkede jeg dem! Det var en symbolsk
fortolkning af at skyde med skarpt i sproget.
Jeg bander ikke. Mit sprog er meget nøgternt. I
videoen smider vi den tidligere finansminister
Bjarne Corydon i fængsel. Vi gjorde det ved at
tage en kampagnevideo fra Socialdemokratiet
og manipulere med den, fortæller Nikoline.
Lasse er enig i, at den er helt galt med proportionerne. Hvis en hjemløs bliver taget for at
sove på gaden om natten, siger det også 'slam'.
Jeg sov 100 meter fra André, da han fik sit zoneforbud. Han har jo aftaler med viceværter, der
hvor han er, og her havde han aftalt, de kunne
være to. Det respekterede jeg og sov i en opgang i
nærheden. Havde jeg sovet samme sted som dem,
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Vi drukner i konsensus vækst-mytologi
Socialdemokratiets plan for det offentlige
fra start til slut udarbejdet af McKinsey
Apati har konsekvens af demokrati parodi
Liberal version af 'Animal Farm' hykleri
Det er kortsluttet adfærdspsykologi,
at danskerne ikke er på gaden i RASERIIIII
(Fra 'Flertallet Er Dumme')

En tændstik til vreden

kunne jeg også have fået en bøde og et zoneforbud.
- Var det utryghedsskabende, at du ikke
havde noget sted at bo?
Jeg var meget vred, da jeg fik at vide, at jeg
ikke måtte være der.
- Er det svært for dig at opretholde en protest?
Nej, jeg protesterer jo. Jeg har min Facebook.
Jeg går til antifascistiske demonstrationer, og jeg
er aktiv i de hjemløses organisation, SAND.
- Det er påfaldende, at oprøret kun kommer fra folk, der ikke vinder med de regler,
der er – som studerende og hjemløse. Man
ser ikke bankfolk samles mod Danske Bank.
Hvorfor samles alle Danske Banks ansatte
ikke i en protest? Problemet er, at folk ikke
samles og finder sammen i et fællesskab, hvad
enten de er fra gaden eller universitetet. Hvis
du ikke har noget at miste, så er det meget
lettere. Whistleblowers er de virkeligt modige. Folk som Edward Snowden og Chelsea
Manning.

Ingen siger I behøver assimilere
Men homofobiske tilråb hører ikk' til her!
Jeg bruger sharia som toiletpapir
Så rør mig ikk når jeg er i byen og kysser på
piger
Skrid ud hvis I ikk' fatter DK er sekulær
Og stop med at overreagere på satire.
(Fra 'Tæsk Til Alle')

Totalitært demokrati
Nikoline mener, at Vestens demokrati bliver
mere og mere totalitært.
- Ytringsfriheden er under pres. Socialdemokratiets advokater forsøgte at fjerne 'Flertallet Er Dumme'. Da politiet i filmmagasinet
Ekko udtalte, at der ikke var noget at komme
efter, og da alt det med politianmeldelser ikke
kunne trække flere overskrifter, og Alex Ahrendtsen lignede en kæmpe idiot, begyndte
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han at sige, at det var et problem, at jeg havde
fået 35.000 kroner fra Statens Kunstfond.
- Jeg fik 35.000 kroner, fordi jeg er nyskabende og talentfuld. Dem brugte jeg så til at
praktisere min ytringsfrihed og kritisere politikerne. Det er et brud på ethvert armslængdeprincip, når han ikke mener, folk der er uenige
med ham, skal have støtte fra Statens Kunstfond.
Men Alex Ahrendtsen er kulturordfører fra
Dansk Folkeparti, som fører sig frem med en antimuslimsk dagsorden. Du har jo blandt andet skrevet: 'Jeg bruger sharia som toiletpapir'. Han burde
da sikre dig evig kunststøtte?
- Forskellen er jo, at jeg er nuanceret. Jeg
er ligeglad, hvor du kommer fra, så længe du
accepterer ytringsfrihed og demokrati. Jeg har
i øvrigt en dansk far og en kroatisk mor, og
jeg mener, at alle, som taler dansk og føler sig
danske, er danske. 'Tæsk Til Alle' handler om,
at du ikke skal komme her med koranen og
antaste mig på gaden, når jeg kysser på piger.
Så længe vi har demokrati og ytringsfrihed, så
må du acceptere andres frihed. Så du skal ikke
komme her med homofobier, når du selv er
flygtet fra brud på menneskerettigheder. Min
frihed stopper der, hvor din frihed starter. Det
er udgangspunktet for ethvert demokrati.
- Staten blander sig i, at voksne mennesker
kører uden sikkerhedssele og tager stoffer. Vi
har i stigende grad accepteret, at staten ejer
vores røv. Jeg er udmærket klar over konsekvensen ved at køre uden sikkerhedssele og
ved ekstremsport. Du må lade folk være voksne mennesker og være myndige. Det liberale
udgangspunkt er jeg meget tilhænger af.

Danmark er blevet Nanny State Society
Formynderstat og meningsløst regelrytteri
Ingen logik, tryk 1, 2, 3, 8, 9
Får mig til at skrige som et Edvard Munch
maleri
Vores bureaukrati gør mig rasende indeni

Hun er svær at sætte i bås. Den ene sang får de
borgerlige til at rase over, hun hører til på den
yderste venstrefløj. Den næste får de venstreorienterede til at opfatte hende som neoliberal.
- Jeg prøver at være en tændstik, der antænder vreden. Måske kan vi bare konstatere,
at danskerne ikke er vrede nok, siger Nikoline.
Hvorfra kommer din interesse for penge og
økonomi?
- Min interesse for pengemængden startede, da jeg lavede en bachelor i fysik. Jeg
simulerede nogle aktiemarkeder ved at sammenligne med bakterier. Det er den måde,
bakterierne bevæger sig på. Når de ligger og
flyder rundt i en petriskål, er der hele tiden en
bevægelse. De er i kamp med hinanden, og der
er monopollignende tilstande. Når en bakterie
kludrer i det, vil de andre kunne vokse frem.
Så voksede min interesse bare for penge. Jeg
læste Steve Keen, en australsk økonom, som
forudsagde finanskrisen.
- Vi vokser op med en tro på, at banken
er en stor sparegris. Men det passer jo ikke.
Penge skabes ud af ingenting. 97 procent af
alle penge er digitale og bliver skabt som gæld.
Det er sådan, vi siden 70'erne har konstrueret
samfundsøkonomien, og lige nu har vi ingen
reel demokratisk indflydelse på pengemængden. De fleste mennesker ved ikke, hvad penge
er, og hvordan de bliver skabt.
- Det svarer til, at nogle få virksomheder
har monopol på at trykke pengesedler i kælderen. Det er kun Nationalbanken, der må det.
Men da kontanter kun udgør tre procent af
økonomien, kan de fleste se, at det er rimelig
fucked up, at private banker bare kan trykke
digitale penge, som de har lyst. Det er skidt for
hele det store flertal, som er fanget i en gældsspiral det meste af livet, siger Nikoline.
Jeg er ikke noget godt kort for en bank. Jeg er
sikker på, at min bank kun beholder mig, fordi de
skal, fordi lovgivningen tvinger banken til det.
- Alle på arbejdsmarkedet er nødt til at
have en bankkonto. Det svarer til, at alle bliver tvunget til at købe jeans. Folk bør have demokratisk indflydelse på pengemængden. Det
her har ikke en skid med demokrati at gøre.
Vi snakker, som om måden, det er på, er en
naturlov. Det er det jo ikke. Vi kan beslutte at
lave det om.
- Det er relevant at diskutere det samfundsstrukturelle. Hvad med at indføre en demokratisk værnepligt, hvor vi trækker lod om,
hvem der skal sidde i Folketinget? Så kommer
der jo forskellige syn på det.
Det er ikke nogen dårlig ide. Så vil både hjem-

løse og alle mulige andre være repræsenteret.
- Jeg er sikker på, at et flertal synes, det
skal være nemmere at sanktionere politikere,
der begår tjenesteforseelser, eller bankfolk,
der hvidvasker.

Udsat for homofobi
Da Nikoline skulle lave video til 'Sut Min Klit',
fik hun hovedpersoner i ugebladenes historier til at spille med. Nummeret er en feministisk refleksion over MeToo, en finger til sexismen og en kommentar til mandschauvinismen
i rap-genren, som den for eksempel kommer til
udtryk i Suspekt's 'Sut Den Op Fra Slap'.

Alle kvinder er subjekt
Ta' en psykologisk test
Omegahanner fra Aarhus til Nordvest
Copy paste
Misogynt kodeks
Absurd de numre bliver hits
Lyder som midtvejskrisemusik
Sexisme er slidt
De trænger til et spark i deres skridt
Kun dumme piger danser til det skidt
Ingen har lyst til at sutte slap pik
Ta' noget Viagra og
Sut Min Klit
Ned og slik
Klitoris
Tunge rytmer i mit skridt
Sut Min Klit
(Fra 'Sut Min Klit')
I forbindelse med MeToo kom filmproducenten Peter Aalbæk Jensen i fokus,
fordi han stak en mikrofon op under kjolen på en kvinde og sagde 'hør, fissen
snakker'. På videoen stikker han en mikrofon op under kjolen på Nikoline, som
på andre klip er flankeret af Ditte og
Louise, modellen Oliver Bjerrehuus og nogle af
de mandlige rappere, hun går i rette med. Der
er også pædofile, kristne præster og topløse,
muslimske kvinder, som brænder ISIS-flag.
Både Nikoline og Lasse har oplevet at være
udsat for homofobi.
Jeg er både blevet skubbet til og slået på vej i
byen. I Hus Forbi-sælgertøj ser jeg almindelig ud,
men når jeg skal i byen, kan jeg godt se party-agtig ud, så det er tydeligt, at jeg er til mænd. Hvad
med dig?
- Jeg er ikke så meget for de der labels. Jeg
ser mennesker som de individer, de er. Jeg
tænker ikke på, om folk er venstreorienterede
eller liberale, eller hvilken seksualitet de har.
Jeg er kæreste med en kvinde, men jeg gider
ikke de der mærkater, alle prøver at klistre på
hinanden, og så vil de ikke være sammen med
mennesker, der ikke passer ind i det mønster,
siger Nikoline.
Hun mener også, det gælder de områder,
folk bosætter sig i.
- Det er også for dårligt, at Pride-paraden
ikke går gennem Nordvest. Hvorfor skal det
kun være i indre by?

Lasse og Nikoline har
begge været udsat
for homofobi.
- Det er også for dårligt, at Pride-paraden
ikke går gennem
Nordvest. Hvorfor
skal det kun være
i indre by? spørger
hun.

- Jeg er ikke så meget for
de der labels. Jeg ser mennesker som de individer, de
er. Jeg tænker ikke på, om
folk er venstreorienterede
eller liberale, eller hvilken
seksualitet de har.

Har du været med i priden?
- Jeg har lavet optagelser til videoen til
'Tæsk For Alle' under priden, der er også et klip
med den tidligere amerikanske ambassadør,
Rufus Gifford, som kysser sin mand.
- Jeg så en demo med folk fra Ungdomshuset, og de så også alle sammen ens ud. De var
alle sammen piercede og gik i sort tøj. Det var
heller ikke mangfoldighed. Det er det med, at

folk hele tiden samles med dem, der ligner dem
selv.
Vi nedstammer fra aberne. I sidste ende er vi
flokdyr. Men du er modig, når du tør sige 'Flertallet Er Dumme'.
- Min pointe er, at flertallet synes, flertallet er dumme. Jeg vil påpege den der splittelse.
Det er overskriften på det problem, vi har med
demokratiet. ❙
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Arne's car service and home, Sydhavnen 2001.

Tæt på

Et andet København gennem 20 år
tekst: Poul Struve Nielsen foto: Magnus Cederlund

D

en svenske fotograf Magnus
Cederlund har boet i København i 30 år.
Han flyttede dertil fra Stockholm. Han har arbejdet som socialarbejder med hjemløse på mange forskellige institutioner, men aldrig mere end to år
samme sted. Når han er startet på et nyt arbejde, er han gået tilbage til den tidligere arbejdsplads og har spurgt om lov til at fotografere.
Nu er billederne samlet i bogen 'Skin
Close'.
Alle fotos er fra København, og alle er taget
i en 20 års periode mellem 1996 og 2016.
Om sit arbejde som fotograf siger han:
- Jeg fanger den virkelighed i København, som de fleste i byen ikke lægger mærke til. Alle de her mennesker har jeg taget

90 års fødselsdagen, 2012.
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- Jeg fanger den virkelighed i
København, som de fleste i byen
ikke lægger mærke til.
Alle de her mennesker har jeg
taget billedet af, fordi de har
gjort et stort indtryk på mig.
Magnus Cederlund
billedet af, fordi de har gjort et stort indtryk på
mig. De har et liv, som jeg synes er spændende på
en eller anden måde, fortæller Magnus Cederlund.
- Det er en vigtig bog, fordi jeg er kommet meget tæt på nogle mennesker. Det er nogle kærlige
portrætter. Jeg har haft en god kontakt med de
mennesker, og varmen er kommet med hele vejen,
siger han.

Forskellige skæbner
Det er mange forskellige skæbner, Cederlund har
mødt og indfanget med sit kamera. Blandt andet
Rosa, som to gange har været i Hus Forbi: Da hun
blev 80, og da hun blev 90. Begge gange fordi det
virker helt naturstridigt, at man overhovedet kan
blive så gammel som storryger og trods indtagelse
af alkohol i usædvanligt store mængder.
Men hun fortsætter ufortrødent med at køre
rollatoren hen i kiosken for at dyrke sin hobby,
som er indtagelse af alkohol. Hun kan komme i
avisen igen, hvis hun snyder alle og når de 100 år.
- Hun er en af dem, der har gjort størst indtryk
på mig. Det er utroligt, at man kan være så fysisk
frisk og i form og drikke og ryge løs som 90-årig,
selv om man er blevet alkoholdement. Hun gik
lange ture hver dag ud i byen og ledte efter ting
i containere. Hun kom hjem hver dag med poser
fyldt med ting og sagde: 'Se, hvad jeg har fundet,
er det ikke fantastisk'. Hun havde indhold i livet,
hun holdt sig i gang, hun sad ikke bare og stenede
på en bænk, siger han.
Bogen er inddelt i tre kapitler. Det første er kun
farvebilleder af hjemløse, det andet er kun sort/
hvide billeder. Der er ingen kronologisk opbygning. Det er gamle og nye billeder blandet. Det sidste kapitel er fra et værtshus på Frederiksberg.
- Det er fra mit yndlingsværtshus. En ven tog
mig med derhen for en syv år siden. Der kommer
alle mulige mennesker; unge og gamle, skøre og almindelige. Jeg elsker den blanding.
- De fleste af gæsterne minder slet ikke om
dem, jeg møder på gaden. Jeg elsker folk, som er
anderledes og forskellige, og det kan man finde
der. Men jeg plejer at fotografere ældre misbrugere. Her har jeg også fotograferet unge mennesker,
som kommer der. Og gæsterne på stedet har vel at
mærke ikke sociale problemer, fortæller Magnus
Cederlund.
Man kan få en forsmag på bogen på hans hjemmeside magnuscederlund.com, hvor bogen også
kan bestilles. ❙

John i bad, Sundholm 1997.

'Skin Close' er udkommet på forlaget Journal.
Find ud af mere på www.magnuscederlund.com

John fra Nørrebro, 2008.
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Jeg var nok
død i misbrug
Hus Forbi hjalp Karsten videre
fra hjemløs til job, hjem og familie

af Birgitte Ellemann Höegh
foto: Mette Kramer Kristensen

Gennem mere end 35 år levede Karsten Eigil Nielsen
som stofbruger. I en lang
periode var han hjemløs.
Han begyndte at sælge Hus
Forbi. Det var hans første
meningsfulde arbejde, som
ikke var kriminelt. Derfra
kom han videre – og i dag
har han fuldtidsarbejde, kæreste, rækkehus, bil og kat.

K

arsten Eigil Nielsen er lidt af et
unikum, siger hans læge. Sådan ser
han også på det selv. For med en fortid han selv beskriver som 'et sindssygt hårdt lorteliv med alvorlige konsekvenser',
var udsigterne til at bryde sin sociale arv og få
den stabile og trygge tilværelse, han har i dag,
umådeligt små.
Han startede med at ryge hash som ti-årig,
tog feststoffer i weekenderne som 12-årig, solgte
heroin på Istedgade som 17-årig og blev selv
dybt afhængig nogenlunde samtidig. Da han var
i 20'erne, levede han på gaden i København og
solgte Hus Forbi. I tidens løb er han røget ind og
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ud af fængsler.
Nu er han 48 år, har været stoffri i fem år og
fem måneder og haft fast arbejde i de sidste tre
år.
Vi møder ham på hans arbejdsplads i et ældreboligkvarter i Husum, hvor damer og mænd kommer forbi med deres rollatorer på udearealerne.
'Hej Karsten', siger de og løfter en arm i vejret,
hvis de ellers kan. 'Hej!' hilser Karsten igen og
kan alle deres navne; Bente, Bodil og Mogens.
- Jeg har ansvaret for al beboerservice i alle
436 lejemål - skifter vandlåse, ordner blandingsbatterier og udlufter radiatorer. Og lige om lidt
begynder alle bladene at falde, og så går vi i halvanden måned og samler blade op, siger Karsten
fra et havebord, vi har sat os ved.
Når han har fri, kører han hjem i sin bil til
sin kæreste, Tina, i deres rækkehus, hvor de lever sammen med deres kat og hendes børn - to
voksne og to hjemmeboende, som de deler med
børnenes far.

Livet sætter spor
- For at sige det på godt gammelt dansk, så er
jeg blevet pisse borgerlig. Jeg har rækkehus,
mand! Vi har lige været i biografen med ungerne
i weekenden og var på sommerferie på Bornholm
i år. Og jeg kan lide det. Vi laver ikke så meget i
hverdagen, for jeg er træt, når jeg kommer hjem.
Og Tina er jo mit liv, ligesom jeg er hendes.
Konsekvenserne af hans livsførelse har sat
fysiske spor på den to meter høje fyr:
- Ser beboerne mig om sommeren, er det i
shorts og støttestrømper. Mine vener er i stykker. Jeg har lidt af rosen og været på hospitalet

- For at sige det på
godt gammelt dansk,
så er jeg blevet pisse
borgerlig. Jeg har
rækkehus, mand!
Vi har lige været
i biografen med
ungerne i weekenden og var på
sommerferie på
Bornholm i år.
Karsten Eigil Nielsen

en million gange, og når jeg skal have lagt drop,
må de lægge CVK (centralt venekateter, red.) på
halsen.
- Jeg har tandproteser, jeg hænger lidt i venstre side af ansigtet, fordi jeg har haft to ansigtslammelser, og så har jeg begyndende KOL
og burde slet ikke ryge. Men én ting ad gangen,
siger han, griner og tager sig til brystet med
højre hånd hen over hjertet. En instinktiv bevægelse, der dukker op, hver gang han fortæller om de vanskelige dele af sit liv.
Nu er han et helt andet sted og af den overbevisning, at hvis han ikke var gået i gang med
at sælge Hus Forbi, så havde han nok været død
i dag:
- Hus Forbi har reddet min røv fra at sidde så
meget i spjældet, som jeg ellers ville. Jeg havde

noget at få min dag til at gå med og ville ellers
have fortsat med at sælge stoffer og tage endnu
flere stoffer.

Nogen fandens karle
Karsten Eigil Nielsen er vokset op med sin far
på Vesterbro i København. Hans far var alkoholiker og opholdt sig for det meste på de lokale værtshuse, mens hans farmor var den trygge
base – et sted han kunne tage hen og få omsorg.
Ellers hang han ud med de andre drenge i miljøet:
- Vi var nogle fandens karle, der gik og lavede knæk. Skolen var et sted, jeg kom for at spise de madpakker, vi fik udleveret. I 7. blev der
for meget ballade med mig. Jeg sloges, gjorde
skade på andre og fik selv tæsk. Så jeg kom på

efterskole i to år og i lære som bager bagefter.
- Det gik meget godt i et års tid, men jeg
røg stadig den fede, og når vi holdt fester, tog
vi nogle stoffer. Jeg arbejdede meget og for at
kunne holde det ud, begyndte jeg at tage speed.
Halvandet år inde i min uddannelse var der en
af mine kammesjukker, der begyndte at sælge
heroin, så det prøvede jeg også, og så sagde han
en dag til mig: 'Hvis du skal ryge, må du også
lave nogle penge'.
- Så begyndte jeg at sælge heroin sammen
med ham. Det var vildt nemt, der var vildt
mange penge i det, og vores forbrug blev værre
og værre. Vi skulle kæmpe for vores plads i
Istedgade, og det skabte konflikter. Vi sloges
hele tiden. Det var en vild tid. Politiet fik øje
på os, og fra jeg var 19 år, begyndte jeg at ryge
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- Jeg har som dreng siddet to gange nede på gaden,
fordi Kongens Foged havde smidt os ud med alle vores ting.
Og så kunne jeg ellers tage ud og finde min far
og vidste jo, hvilke værtshuse han sad på!

ind og ud af fængsler. Jeg tror, jeg fik
banket ti år af for alt muligt - heroin,
tyveri og det ene med det andet.

Solgte Hus Forbi
Da Karsten i 1996 gik fra en kæreste,
som han boede hos, havnede han på
herberget på Sundholm, hvor han blev
introduceret for Hus Forbi, som næsten
lige var begyndt at udkomme.
- Det var en meget hård fødsel at få
Hus Forbi i gang, for der var ikke nogen, der kendte det, så i starten lavede
jeg alt muligt lort med nogle af de andre fra Sundholm. Villaknæk, smadrede bilruder, tog mobiltelefonerne,
og ned på den lokale pizza-slasker og
sælge den for en pizza. Så fik vi også
noget at spise den dag.
- Langsomt og samtidig med at Hus
Forbi blev mere etableret, solgte Karsten også flere aviser. Undervejs var
han begyndte at fixe sine stoffer og
syntes, det var for hårdt at bo på herberget. Alt det sociale liv handlede om
stoffer. Han endte med at skaffe sig en
trækvogn, militærsovepose, liggeunderlag og regnslag, som han kunne
lægge over den bænk, han begyndte at
sove på ude på Volden ved Christiania.
- Det eneste tidspunkt, jeg mærkede livet, var, når det var jul, og jeg
kunne komme ind nogen steder og få
noget god mad og en julegave.

Karsten Eigil Nielsen

Tom lejlighed
Efter et fængselsophold mødte Karsten
en kvinde til en fest, som han kom til
at leve sammen med i 12 år. Hun var
også stofbruger og havde to døtre, som
Karsten involverede sig i. Han fik job
som nedriver og havde kortvarigt en
lejlighed, han aldrig kom i. Der stod to
havestole og en madras, og en sjælden
gang kom en narkoman forbi og tog et
fiks, når det var koldt. Stofferne var
det vigtigste. Han kunne ikke finde ud
af at være i lejligheden alene og endte
med at bo hos kæresten og sælge Hus
Forbi igen.
- Jeg har altid været omsorgsfuld
over for min kærestes piger. Selvom
jeg brugte mange penge på stoffer og
druk, havde jeg altid penge med hjem
til mad. De skulle ikke lide nød på
grund af mig. Men der var rod inde i
hovedet på mig, og jeg er senere blevet
klogere på, at det handlede om alle de
uforløste følelser, jeg havde.
- En af mine kammerater, jeg er
vokset op med, sidder sgu i spjældet
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for mord. Han har sagt, at det er utroligt, at jeg er,
som jeg er, med den opvækst jeg har haft. Jeg har
som dreng siddet to gange nede på gaden, fordi
Kongens Foged havde smidt os ud med alle vores
ting. Og så kunne jeg ellers tage ud og finde min far
og vidste jo, hvilke værtshuse han sad på!
- Jeg kunne også hele grillbarens menukort
udenad i hovedet. Så … det er følelserne, jeg har
taget stofferne på. Der var nogle ting inden i mig,
som jeg helst ikke ville erkende. Jeg var jo bare i
mit eget crap.

Nok
Stofferne begyndte at hænge Karsten langt ud af
halsen. Han ville ud af det. Han begyndte at få
hjælp på et misbrugscenter, hvor en misbrugskonsulent lavede en handleplan for ham.
Planen krakelerede mange gange. Hans far fik
konstateret prostatakræft og røg på plejehjem, og
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der dukkede problemer op for hans kæreste og hendes børn – sygdom og kriminalitet. Da det hele omsider var så stabilt, at han ikke følte, at han skulle
tage vare på de andre længere, tog han af sted til
Bornholm.
- Den 13. marts 2013 stod jeg i 40 centimeters
sne i Rønne og blev taget imod af de sødeste mennesker fra behandlingscenteret, godt brændt af på
coke, den fede og de piller, jeg havde slugt i flyveren. Jeg vidste jo ikke, om jeg nogen sinde fik noget
igen. Og så kørte jeg derop og tog min nedtrapning
og fik mine behandlinger. Gjorde det, der skulle til.
- Den 26. april havde jeg min første clean-dag.
Det var sgu vildt. Jeg kom i gruppeterapi og lærte
NA (Narcotics Anonymous, red.) at kende. Jeg syntes, det var spændende, og tog til alle de møder,
jeg kunne. Undervejs kom jeg i behandlingsstedets
halvårshus, hvor jeg boede i tre måneder og skulle
lære at gøre rent, komme i bad, være en af dem, der

lavede mad. Jeg har været sådan en enspændernarkoman, der havde gået på gaden, så der
var mange sociale skills, jeg skulle til at lære.
Seks måneder senere tog Karsten tilbage til
København, klippede forbindelsen til sit gamle
miljø.
- Alle dem, jeg kendte, var på stoffer eller
solgte stoffer. Hvad skulle de bruge mig til?
Jeg var clean.
Han kom videre i dagbehandling og flyttede ind i et bofællesskab sammen med mennesker, der havde været igennem det samme,
som han selv.

Tilbage på Vesterbro
- Det var vildt hårdt at komme ind på Vesterbro. Det var jo 400 meter fra, hvor jeg havde
gået og lavet al min ballade. Jeg gik til NA-møder og tog hjem. Jeg kæmpede med det inde i
hovedet. Jeg havde stadig min kæreste, der var
aktiv stofbruger, og til sidst måtte jeg sige, at
det ikke gik.
- Hun syntes jo også, jeg var blevet mærkelig, fordi jeg var clean og havde nogle andre
synspunkter. Jeg fortsatte med NA-møder for
fuld skrue for at suge erfaring til mig fra de
andre og fik venner i bofællesskabet.
Dagbehandlingscenteret hjalp Karsten i en
lejlighed, som han formåede at blive i. For første gang i sit liv indrettede han sig med møbler
og madvarer i køleskabet. Da var han blevet 43
år. Og så hjalp de ham i aktivering på Amager,
hvor han begyndte at lave havearbejde.
- En dag kom de og spurgte, om jeg kunne
tænke mig at komme i aktivering i et bofællesskab i Husum.
- 'Jo, hvorfor ikke?' sagde jeg og tog ud og
snakkede med min nuværende chef, og så kom
jeg i praktik som gårdmand og servicemedarbejder.
Karsten gennemførte sin praktik, og efter
en kollega holdt op, fik han tilbudt en fastansættelse, hvis han tog et kørekort. Nu har han
været ansat i tre år – med kørekort.
- Det er helt sindssygt at gå fra det, jeg var
dengang, til det liv, jeg har i dag. Og min chef
har været vildt støttende hele vejen. Hvert år,
når jeg har clean-dag, tænder han op i grillen.
Det er sådan en dag, hvor man niver sig selv
lidt i armen.

- Det er helt sindssygt at gå fra det, jeg var dengang, til det
liv, jeg har i dag. Og min chef har været vildt støttende hele
vejen. Hvert år, når jeg har clean-dag, tænder han op i grillen. Det er sådan en dag, hvor man niver sig selv lidt i armen.
Karsten Eigil Nielsen

Min egen værste fjende
Karsten kom så meget som overhovedet muligt
i NA i de første fem år. Det var her, han mødte
sin nuværende kæreste, og sammen med hans
øvrige behandling har NA og de andre brugere
været med til at lære ham at håndtere alle de
vanskelige følelser, som tidligere fik ham til at
dykke længere ned i sit misbrug:
- Det handlede om at kende sig selv som
clean - og som menneske. Og så er jeg blevet
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mere 'obs' på, hvad min krop siger til mig. Jeg
holder mig i gang på mit arbejde – går 10.000
skridt om dagen, og jeg holder min vægt, selvom jeg har fået lidt mave – for meget kage, du
ved! Men jeg er meget sundere at se på, siger
Karsten, der har svært ved at forklare, hvad
det præcis var, der gjorde, at han var i stand til
at lægge sit liv om.
- Det ved jeg sgu ikke. Vilje! Jeg ville noget
andet. Og så har jeg haft nogle rigtig gode behandlere og venner, som jeg har kunnet ringe
til. Og min sagsbehandler på Nørrebro, Kevin,
var jeg i starten ude og sige tak for hjælpen til.
Lige vise flaget. Men det har været sindssygt
hårdt. Sindssygt hårdt, ja.
For mange tidligere stofbrugere er det en
vanskelig udfordring at slippe den kriminelle
tankegang, der ligger på rygraden som et rent
og skært overlevelsesinstinkt.
- Sådan har jeg det ikke. Det var jo kun for
at overleve og kunne tage stoffer. Jeg har indimellem fundet folks pas og bankkort herude
og ved præcis, hvordan jeg kan bruge de ting,
men der er jeg slet ikke mere.
- Jeg kan godt klare mig. Jeg ved, at jeg får
mad, jeg har et hjem, jeg kan sove i, og jeg får
vasket mit tøj. Jeg har en sød kæreste og har
det godt med, at de mennesker, der er omkring

- Jeg sidder nogle gange i
køen på motorvejen og tænker:
'Hold kæft, mand. Nu
sidder jeg i min lille fede
bil, som egentlig bare er en
Peugeot 207, men det er jo
utroligt'. Og så kan jeg godt
få en klump i halsen.
Karsten Eigil Nielsen

mig, har det godt. Så jeg er sgu ligeglad med alt
andet. Totalt.

Køber Hus Forbi
Det skulle tage Karsten mange år at komme dertil. Hans far er død i dag. Det fik han at
vide af en kusine nogle måneder efter, det var
sket. Det viste sig, at hans far havde været på
hospitalet, og som nærmeste pårørende havde
han skrevet en tjener fra det lokale værtshus
på journalen.
- Der måtte jeg tage fri i nogle dage, det
kunne jeg ikke få til at passe inde i hovedet,
fortæller Karsten, der er klar over, at det har

været omstændigheder i hans liv, der på alle
måder gjorde det vanskeligt for ham at tage en
beslutning om at gå i behandling, selvom han
længe gerne ville ud af sit stofbrug:
- Alle dem, der var omkring mig, var hele
tiden i noget lort. Og da jeg var i starten af
20'erne, var det et helt andet liv. Dengang
lavede jeg jo kassen. Jeg var ikke bange for
noget. Den gang var jeg nok min egen værste fjende. De andre kunne jeg bare give nogle
øretæver. I dag går jeg ind i konsekvenserne i
stedet for at gå uden om dem. Giver det nogen
mening?, siger han på vej ud til sin bil og hente
frokost:
- Jeg sidder nogle gange i køen på motorvejen og tænker: 'Hold kæft, mand. Nu sidder
jeg i min lille fede bil, som egentlig bare er en
Peugeot 207, men det er jo utroligt'. Og så kan
jeg godt få en klump i halsen. Jeg kom ud af
mit misbrug i første forsøg, og så satte jeg mig
nogle kortsigtede delmål og gjorde noget godt
for mig selv på dagsbasis - købte en lille blomst
med hjem eller de to par underbukser for en
hundred-mand. Bum.
- Og så køber jeg selvfølgelig altid Hus Forbi, når jeg møder en sælger. Det er en fremragende avis, som har hjulpet mig, da jeg havde
mest brug for det. ❙

hus forbi
Hus Forbi, de hjemløse og udsattes avis,
har en salgsafdeling, hvor Hus Forbisælgerne kommer og køber deres aviser.
Adressen er Jernbane Allé 68, 2720 Vanløse.

FRIVILLIGE SØGES TIL:
- At kunne stå i dette udsalg, som har åbent
på hverdage mellem kl. 8-14
- Servicering og salg af aviser til Hus Forbisælgerne
- At møde mennesket respektfuldt,
når Hus Forbi-sælgerne kommer forbi.
Vores farverige og dejlige sælgere, som er hjemløse
og socialt udsatte, fortjener opbakning og noget,
de kan regne med i vores salgsafdeling, som også
rummer en café, hvor andre frivillige laver mad til
frokost.
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Du er derfor mere end velkommen, hvis
- Du har lyst til at gøre noget godt for mennesker, som har det svært i dagens Danmark
- Du er stabil og én, vi kan regne med
- Du kan li' at møde mennesker uden filter
- Du kan afse nogle timer eller en dag med jævne
mellemrum
- Du brænder for frivilligt arbejde.
Vi tilbyder til gengæld:
- Et inspirerende og meningsfyldt arbejde
- Gode kollegaer
- At du er en del af et fællesskab.
Du er velkommen til at tage en snak med Hanne,
som i forvejen koordinerer de frivillige i køkkenet.
Ring 52409089 eller meget bedre,
send en mail med lidt om dig selv
på mail: hanne@husforbi.dk
Husk at angive navn og tlf.nr.
Skriv gerne ”frivillig salg” i emnelinjen.

de hjemløses glemte march
Michael Valeur har skrevet en roman om de hjemløses march fra Kjellerup til København i 1928.
Han valgte at gå en del af turen selv, og Hus Forbi gjorde ham selskab
interview: Flemming Laursen
foto: Eva Hald
tekst: Peter Andersen

N

år militæret i fredstid placerer skarpladte maskingeværer på hustagene i København, skulle man tro, at
begivenheden ville gå over
i historien – som Slaget på
Fælleden i 1872 eller 18. maj-urolighederne
på Nørrebro i 1993. Men indtil for nylig havde ganske få nulevende danskere kendskab
til de hjemløses march, der begyndte i Kjellerup i begyndelsen af marts 1928 og endte i
København 20. marts.
Baggrunden er kort fortalt, at den daværende Venstre-regering under ledelse af
Thomas Madsen-Mygdal havde lukket for de
offentlige kasser. Samtidig var arbejdsløsheden høj, og når de unge, nyuddannede svende ikke kunne få arbejde, søgte de landevejene i håb om at finde småjobs undervejs.
- De kæmpede om de samme jobs til lavere og lavere løn. Det var alles kamp mod
alle, siger Michael Valeur.
Han har skrevet en roman om begivenhederne i 1928, som han tilfældigt faldt
over, mens han studerede historie på universitetet. Om dengang, en lille gruppe af
hjemløse ville forsøge at ændre tingenes tilstand og kaldte til samling i det midtjyske.
Ved starten i Kjellerup var der 300, men
ved ankomsten til København var de hjemløses protesttog vokset til et sted mellem
15.000 og 25.000 mennesker, som krævede
arbejde, og København var med Michael Valeurs ord 'en krudttønde'. Alligevel er hjemløsemarchen i dag skrevet ud af historiebøgerne, og det har forfatteren en forklaring på.
- En manifestation som den burde have
en vildt fremtrædende plads i Danmarkshistorien, men det har den ikke fået, og det er
fordi, ingen af samtidens politikere havde
interesse i det. De tog kort og godt røven på
de hjemløse, alle sammen. For mig handler
det også om at give de mennesker den respekt, de ikke har fået, siger han.

Helle i Horsens
Romanen hedder kort og godt 'Hjemløs', og
hovedpersonen er Johannes, som er fiktiv,
mens deltagere i marchen og politikere er
historiske personer.
- Jeg ved jo ikke, hvad de historiske personer har følt og tænkt, så der bruger jeg
Johannes. Han er alt det, jeg har tænkt om,

Flemming og Michael på de hjemløses vej i Horsens.

hvordan det har været at gå i den march, fortæller Michael Valeur.
En uge i efteråret prøvede forfatteren på
sin vis at gøre tankerne til virkelighed ved at
gå turen selv, eller i hvert fald noget af den:
Fra Kjellerup til Vejle på fem dage. Fra Horsens
fik han selskab af et lille hold fra Hus Forbi,
deriblandt Flemming Laursen, som er tidligere

hjemløs og næstformand i hjemløseorganisationen SAND's lokalafdeling i Aarhus.
'Hjemløs' er en moppedreng på knap 600 sider, og Flemming er nysgerrig.
Jeg kunne godt tænke mig at læse den, men
hvem er bogen rettet til?
- Den er tyk, men den er til at læse for almindelige mennesker. Jeg har tænkt på dem,
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- Der var et hierarki blandt de hjemløse, og der var stor selvjustits.
De måtte alt, undtagen at ryge i høet. Hvis nogen gjorde det alligevel,
fik de tærsk af de andre.

der kan lide god litteratur, de historikere, der
har overset begivenheden, og den brede del af
befolkningen, som interesserer sig for social
uret, svarer Michael.
Den lille gruppe har gjort holdt ved bredden
af Bygholm Sø i Horsens. Et sted i området lå
dengang Bygholm Lade, som var et af de hjemløses få hellesteder. Bondemanden åbnede sin
lade for dem alle sammen – også sutterne.
- Der var et hierarki blandt de hjemløse, og
der var stor selvjustits. De måtte alt, undtagen
at ryge i høet. Hvis nogen gjorde det alligevel,
fik de tærsk af de andre.
Sådan er det også i dag. Langt de fleste hjemløse er gode til at rydde op efter sig selv.

- I Kjellerup var der også venlige mennesker, som tog imod de hjemløse. De havde regnet med, at der kom 20, men så var der 100 og
så 300, og de fik mad og blev indlogeret alle
mulige steder, fortæller Michael.

Hug til hjælpeorganisationer
Anderledes var det, når de hjemløse søgte ly
hos hjælpeorganisationer som Arbejde Adler og
Frelsens Hær. Her var respekten meget lille.
- Jeg har fundet kilder om de gamle herberger, og dem bliver man helt dårlig af at læse.
Jeg skriver også ret grove ting om Sundholm,
men undervejs i min research snakkede jeg
med Robert Olsen, som er forstander på Kofo-

eds Skole, og han fortalte, at jeg bestemt ikke
har overdrevet, fortæller Michael.
Han understreger, at det er et af de områder, hvor hjemløse bliver bedre behandlet i dag,
men Flemming tilføjer, at SAND netop blev oprettet for at støtte hjemløse, der bor på herberg
eller forsorgshjem.
Det er stadig sådan, at forstanderen er en diktator, og hvis du ikke opfører dig, som han vil have, kan han smide dig ud af værelset. Vi uddanner
os også til bisiddere og lærer nogle af sociallovens
paragraffer, så vi kan oversætte, hvad kommunen
siger. På forsorgshjemmene sørger vi for, at de har
et brugerråd, og hvis de har problemer med personalet, kan de søge råd hos os.

michael valeur
Han blev i begyndelsen af
80'erne kendt som 'punkdigter' og
debuterede i 1981 med digtsamlingen 'Mørkets Splintrende Øje', der
både udkom som bog og kassettebånd med musik af Jesper Siberg.
Samlingen blev typisk nok udgivet
på det lille, alternative pladeselskab
Irmgardz, der som Michael Valeur
selv havde udspring i BZ-miljøet.
Undervejs på sin private hjemløsemarch overnattede han i det gamle
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Horsens Statsfængsel, som nu er
indrettet til blandt andet museum
og hotel. Michael fortæller, at han
som helt ung blev inviteret til at læse
digte op for de indsatte, men inden
han havde sagt et ord, råbte en af
fangerne: 'Vi gider ikke høre det. Du
ved godt, vi kun er her, fordi vi er
tvunget til det.'
- Men dengang havde jeg en
rotte, som sad på min skulder, når jeg
læste op. Det opdagede en af fæng-
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selsbetjentene, som sagde, at jeg ikke
måtte have dyr i fængslet. Og det var
rigtig fint, for pludselig var fangerne
på min side, fortæller Michael.
Siden er det blevet til flere
digtsamlinger, romaner, noveller,
teaterstykker, og i en periode levede
han af at designe computerspil. Han
har også skrevet i musikmagasinet
Gaffa og blandt andet fået lov at
interviewe idolerne Tom Waits og
David Bowie.

'Hjemløs' er dog uden sidestykke
Michael Valeurs hovedværk. Den har
taget 20 år at skrive, og han har kasseret to udkast inden den roman, der
nu er udkommet. Udgiver er forlaget
Chokoladefabrikken, som Michael
Valeur selv har startet sammen med
sin kone. Bogen koster 350 kroner
og kan bestilles direkte hos forlaget – eller købes hos velassorterede
boghandlere. ❙

Foto fra 'Hjemløs'. Ifølge bogen er det formentlig taget mellem Kjellerup og Silkeborg, da marchen endnu kun talte nogle få hundrede deltagere.

Flemming mener, at romanen udkommer på
det helt rigtige tidspunkt.
Der er så megen fokus på Hus Forbi og SAND,
også i politiske kredse. Vi møder stor velvilje, når
vi kommer ud. Men hvordan synes du selv, bogen
taler til tiden i dag?
- Man undrer sig over, at mange ting ikke
har flyttet sig. Hele diskussionen om skyld, om
godt og dårligt blod. Den der holdning, at de,
der ryger igennem, bare ikke er til noget, ligegyldigt hvilken lovgivning man har. Lige nu
har vi en lovgivning, der skaber hjemløshed.
Det eneste man ikke gør nu er at fjerne stemmeretten for folk på ydelser – det gjorde man
dengang.
Jeg startede med at arbejde, da jeg var 16,
men op til min 39-års fødselsdag fik jeg en depression. Så meldte jeg mig ud af samfundet i næsten ti måneder, bang!
- Jeg har ikke været hjemløs. Jeg har prøvet at have psykiske dyk, men jeg har været
omgivet af mennesker, der passede godt på
mig. Men jeg har kendt ret mange, så jeg har
haft det inde på livet.

Barndomskæreste blev hjemløs
De mennesker, Flemming prøver at hjælpe gennem sit arbejde i SAND, har typisk andre problemer end bare hjemløshed, især misbrug og psykisk sygdom, og mange har været
anbragt som børn. Dermed adskiller nutidens
hjemløshed sig fra situationen i 1920'erne,
hvor en stor gruppe raske, unge mænd blev

- Jeg har fundet kilder om de
gamle herberger, og dem bliver man helt dårlig af at læse.
Jeg skriver også ret grove ting
om Sundholm, men undervejs i
min research snakkede jeg med
Robert Olsen, som er forstander på Kofoeds Skole, og han
fortalte, at jeg bestemt ikke har
overdrevet.
Michael Valeur

tvunget ud i hjemløshed på grund af en politisk beslutning.
De er dog enige om, at alle kan risikere at
falde, og at det kan gå hurtigt. Michael fortæller, at han en dag fandt en sovende kvinde
uden for sin opgang.
- Da vi havde rejst hende op, kikkede hun
på mig og sagde 'Hej Michael'. Det var min
første kæreste, fra dengang jeg var otte år.
Hun var skarp på alle niveauer, læste bøger og
kunne huske alt fra skoletiden. Men hun var
helt ødelagt.
- Hende stødte jeg på et par gange. Jeg
fandt en dyne, jeg fandt en frakke, men hun
ville ikke have penge. Der kom det tæt på.
Vi voksede op det samme sted, og det er ikke
særlig svært at ryge udenfor. Hun snakkede

om, at det er svært at vågne op et nyt sted
hver morgen og ikke kunne huske, hvor hun
er.
Man mister sin identitet.
- Ud over ikke at have et hjem betyder
'hjemløs' også, at man ikke ved, hvor man hører til. Der er nogle, der har et sted at bo, men
ikke kan finde ro. Det kan være en mental
tilstand. Jeg har også børnehjemsbørn med i
bogen. Jeg har arbejdet på Forsorgsmuseet i
Svendborg, og jeg kender nogle grimme historier derfra.
Det er noget af det mest traumatiske, man
kan udsætte et barn for. Jeg kan på sin vis godt
forstå, at de, når de fylder 18 og får nøglerne til
et hjem, siger 'Fuck dig, jeg gider ikke bostøtte,
jeg har været sammen med pædagoger, der har
bestemt over mig i otte-ti år. Nu er jeg voksen og
kan bestemme selv.
Hvordan skal de vide, hvordan man gebærder sig i et hjem? I SAND kæmper vi også for, at
plejefamilier og institutioner skal være bedre til at
opdrage de unge til at blive voksne.
- Der sker det samme, når folk har siddet i
fængsel for længe. Man har hele tiden fået besked på, hvad man skal gøre. Det er et kæmpeproblem, når man skal starte forfra.
Vi kender flere, der hellere vil være udenfor.
De har en lejlighed i to-tre måneder, og så er de
enten flyttet eller har fået så mange klager, at
de bliver smidt ud. De har det bedst, hvis nogen
kommer og låser døren.
- Ja, så er der ikke så meget at tænke over. ❙
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ingen skal leve sådan,
for fanden!
Randers-kunstner har selv sit at slås med
– alligevel finder han kræfter til at kæmpe for hjemløse og udsatte
af Helle Horskjær
foto: Claus Sjödin

Det var forsiden af
en Hus Forbi-kalender, der inspirerede
Kenneth Rasmussen
til at male Klovnen
og Søforklaringen,
som senere blev
solgt på en auktion
for 1.400 kroner.
De penge, maleriet
indbragte, donerede Kenneth til De
Hjemløses Landsorganisation, SAND.

F

uck ferien, dyrk hverdagen. Fuck alkohol, hæld
det ud i kloakkerne, der
hører det til. Hjælp flaskesamlere, for fanden.
Opslagstavlen er plastret til
med budskaber. De fleste bliver
understreget med et eller flere
bandeord. Fuck og for fanden er
favoritterne. Vi er i Kenneths
værksted i Randers, Galleri Bjæk.
Midt på gulvet tårner et bjerg af
plastikstrik sig op. Lavet af indkøbsposer, som er klippet i strimler og rullet som garnnøgler.

De mange meter strik skal med
på en nordisk vandreudstilling,
som hedder Nordic Outsider Craft.
Udstillingen bliver vist i Finland,
Norge, Sverige, Island og Danmark
senere på måneden.

Fra USA til Japan
Det er ikke første gang, der er bud
efter Kenneths kunst, han har udstillet i New York og Tokyo, og i
oktober er han også aktuel på udstillingen Outsider Art Fair i Paris.
Allerede som barn var Kenneth glad for at strikke, ikke med
plastik men med garn. Hans far
var knapt så begejstret for sønnens
hobby.
- Det var min mor, der lærte
mig at strikke. Min far var gammeldags. Der hvor han kom fra,
var det kun kvinder, der strikkede,
siger Kenneth.
Det var ikke kun strikkepindene, der tog Kenneths tid. Han tegnede, klippede, klistrede, klunsede
og samlede.
- Jeg var en Rasmus Modsat.
Mange mennesker har altid tænkt,
at jeg var lidt af en særling, bare
fordi jeg tænkte modsat dem og interesserede mig for andre ting end
dem, siger Kenneth.
Han voksede op i Aarhus, og
efter to år i børnehaveklassen,
blev han sendt i specialklasse.

En gang kunstner altid kunstner
Kunsten har altid fyldt det meste i
hans liv, og han er det, man vil be-

tegne som en multikunstner. Foruden at strikke plastik, strikker
han med garn, snor og cykelslanger, han skærer i linoleum, arbejder med grafik, maler og skriver
digte.
Når Kenneth ikke er på sit
værksted, holder han til på Kunstskolen Bifrost, en skole for personer mellem 18 til 65 år med
specielle behov. Bifrost ligger
ti minutters gang fra Kenneths
værksted. Hans lejlighed lige midt
imellem.
- Jeg hader ferier, for der er
skolen lukket, men så har jeg heldigvis mit værksted at gå ned på.
Jeg betaler 1.500 kroner om måneden for at leje det. Jeg kommer
på Bifrost hver dag undtagen om
tirsdagen. Det er min hjemmedag,
hvor jeg er i svømmehallen om
formiddagen og får besøg af min
bostøtte om eftermiddagen, fortæller han.

Hjemløse skulle have pengene
Det var også på Bifrost, Kenneth
malede Klovnen og Søforklaringen.
- Jeg køber Hus Forbi-kalenderen hvert år, og for et par år siden
så jeg forsiden med Klovnen og
Søforklaringen og tænkte: Hold da
kæft; de er gode, de to. Jeg synes,
de så så festlige ud. Det kunne blive til et godt maleri, fortæller han.
Det var han ikke ene om at
syntes. I hvert fald solgte Kenneth
maleriet til et privat par fra Ran-

ders til 1.400 kroner. Pengene donerede han straks til de hjemløses
organisation, SAND.
- Jeg synes, det var den nemmeste måde at støtte socialt udsatte og hjemløse på. Der er ingen, der
skal leve sådan, for fanden. Det er
dårlig reklame for et land, at der er
så mange hjemløse. Mange af dem
lever et hårdt liv, og de bliver ikke
gamle, fordi de er så hårde ved sig
selv, siger han.

Alle har ret til et sted at bo
Kenneths retfærdighedsgen er
stort.
- Jeg synes, det er uretfærdigt,
at folk går rundt og ikke har noget
sted at bo. Jeg ved godt, at min donation ikke løser hele problemet,
men pengene kan gøre lidt, måske
kan de blive brugt til lidt mad eller
nogle tæpper. Man skal tænke på
andre end sig selv, det mener jeg
godt, man kan, selvom man er udviklingshæmmet.
Kenneth har selv levet et hårdt
liv. I en lang årrække kiggede han
lidt for dybt i flasken.
- Jeg har haft en periode, hvor
jeg har drukket for meget. Det er
jo ikke den rareste måde at leve
på. Mange af de bajere, jeg drak,
var dobbelt-øl, altså guldøl. Jeg har
snart været ædru i ti år, fortæller
han.

Tilbage til druk igen
Det var, mens han boede i et bofællesskab i Aarhus, han begynd-
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te at drikke. Det var også her,
han fik hjælp til at stoppe.
- Jeg begyndte at gå til AAmøder. Personalet i bofællesskabet hjalp mig med at komme
til møderne. Det er ikke så godt
at være alkoholiker i et bofællesskab, hvis de andre ikke også
er alkoholikere, og det var de
ikke. Jeg var også på Antabus
af flere omgange. Nu drikker
jeg hverken øl eller alkohol eller tager Antabus. Jeg har ikke
behov for nogle af delene, fortæller Kenneth.
Til maj næste år er det ti år
siden, Kenneth drak sin sidste
øl.

- Hvis jeg ikke havde Bifrost,
så tror jeg, at det lort med
at drikke ville begynde forfra.
Det er altafgørende, at jeg kan
komme her. Jeg er kommet her
i næsten 20 år.

Det er også ti år siden, at Kenneth flyttede til Randers. Før pendlede han frem og tilbage fra Aarhus
for komme på Bifrost.
- Hvis jeg ikke havde Bifrost, så
tror jeg, at det lort med at drikke
ville begynde forfra. Det er altafgørende, at jeg kan komme her. Jeg er
kommet her i næsten 20 år.

Blev forældreløs tidligt
Kenneth mistede sine forældre i en
tidlig alder, de døde med et års mellemrum. Han fylder selv 47 år til november.
- Bliver jeg bare 60 år, kommer
jeg til at overleve mine forældre med
længder. Jeg ved ikke, hvorfor jeg
begyndte at drikke. Måske havde
det noget med savnet at gøre, måske
havde jeg det efter min far.
Og måske er det hans tidligere
alkoholmisbrug, der gør, at udsatte
har en særlig plads i hans hjerte,
som han siger.
- Jeg har et blødt punkt for udsatte, og jeg gør gerne opmærksom
på uretfærdigheder. Eksempelvis
den gang han skrev et læserbrev om
kommunens nye skraldespande.

Kommune fik en verbal røvfuld
- Jeg har selv samlet flasker, så jeg
ved, hvordan det er. I Aarhus og København er der sat hylder på skraldespandene til at stille de tomme
flasker. I Randers lavede kommunen
nye skraldespande, som flaskesamlere ikke kunne komme ned i. Jeg blev
godt og grundigt gal i skralden.
Han brokkede sig højt og længe.
Så højt, at folk omkring ham bad
ham tage det roligt.
- Jeg fik at vide, at det var kommunen, som bestemte. Ja, ja kommunen mig i røven. Jeg fik et læserbrev i avisen, hvor jeg skældte ud på
alle mulige mennesker. Kommunen
skrev tilbage, at det var meningen
fra starten, at der skulle være hylder
til flaskepant, men de ikke var færdige, siger han.
De er stadig ikke færdige, men
Kenneth er blevet lovet, at de bliver
det.
- Der er jo mange, der samler
flasker, mange, der lever af at samle
flasker og har glæde af det, for fanden. ❙

kunstskolen bifrost
Bifrost er en kunstskole for voksne udviklingshæmmede og et undervisningstilbud under FOF. I 2015 modtog Bifrost Aftenskolernes Handicappris
for det bedste undervisningstilbud for handicappede. Eleverne på Bifrost er
mellem 18 til 65 år. Bifrost har i øjeblikket 21 elever.
Udstillingen Nordic Outsider Craft står Bifrost for, den vil kunne ses på
Filosofgangen i Odense fra den 18.-31. marts 2019. www.bifrostart.dk
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hus forbi-sælger
jimmy jespersen
er død

Jimmy blev født i 1962 og voksede op i Glostrup. Hans far var
bryggeriarbejder, og moderen
var bogbinder. Han var en rastløs sjæl, som i sine unge dage
blandt andet arbejdede i Ankers
Tivoli og også i et andet omrejsende tivoli.
Han forsøgte at tage en uddannelse som radiomekaniker,
men den blev ikke gjort færdig.
Det frie liv trak måske lidt meget.

hus forbi-sælger
susanne sisse
bodholt andersen
er død

Horsens er blevet en kedeligere
by. Hus Forbi-sælger Sanne solgte både Hus Forbi og spredte godt
humør. Nu mangler hun i gadebilledet.
Sanne var en rebel. Hun afskyede autoriteter og kæmpede
imod dem. Hun slog sig også og
endte som mange socialt udsatte
i en evig kamp for en smule anstændighed. I den kamp fik hun
støtte af Kirkens Korshærs varmestue i Horsens, hvor hendes
smukke vægmaleri vil blive ved
at pryde varmestuen. Det er et
maleri, som hun har lagt mange
følelser i, og som altid vil minde
os om hende.
Sanne var en skabende

Det frie liv havde også en
pris. Jimmy levede et hårdt liv,
han var hjemløs i ti-12 år. Der
var tre ting, som hjalp ham med
at få lidt ro på i de senere år. Han
begyndte at sælge Hus Forbi, og
han fik sin elskede hund, Siki.
Siki var født med en hjertefejl, og Jimmy samlede selv ind
til, at den kunne blive opereret.
Den operation lykkedes. Det tog
hårdt på Jimmy, da Siki alligevel
døde fra ham for et par år siden.
Den tredje ting, der hjalp Jimmy
til at få mere ro på tilværelsen,
var, at han fik en lejligheden i
Sydhavnen, hvor han også solgte
Hus Forbi, ligesom han gjorde
på Nørreport og foran Fakta og
Netto i Taastrup. Når han solgte
der, var han tæt på sin hjemegn i
Glostrup, og han fik lejlighed til
at smutte omkring og besøge sin
bror, som stadig bor der.
Æret være hans minde.
Hus Forbi

kunstner, som malede meget andet. Hun kommer fra Silkeborg,
men boede mange år i indre by
i Nansensgadekvarteret i København. Hun efterlader sig fire
børn, som hun elskede over alt
på jorden.
Korshærspræst Jakob Hjørnholm har beskrevet Sannes rebelske side. Han var med hende
til det afgørende møde om hendes førtidspension. Han bad
hende tage noget andet end Hus
Forbi-tøj på og være forholdsvis
ædru. Hun gjorde det modsatte
og havde undervejs fået fat i et
gammeldags koks-støbejernsstrygejern, som hun mente ville
bringe hende held. Autoriteterne
tabte kæben, da hun kom svansende ind med strygejernet og i
Hus Forbi-tøj. 'Det bragte held,
hun fik sin pension', fortæller Jakob. Hun blev selvfølgelig først
pensionist mange år efter, at alle
kunne se, hun ikke ville have en
chance på arbejdsmarkedet. Det
kunne måske have givet hende
lidt ro.
Sanne var ikke rebel uden
grund.
Æret være hendes minde.
Hus Forbi

foto: Mette Kramer Kristensen

| mindeord |

Ole Skou modtog Hjemløseprisen i 2014.

En ildsjæl takker af
Afskedsreception for Ole Skou i Hus Forbi
En af de store forkæmpere for
hjemløse takker nu af for at nyde sit
otium. Ole Skou, som i en turbulent
periode var bestyrelsesformand og
ansvarshavende chefredaktør for
Hus Forbi, siger nu farvel efter en
solid indsats for hjemløse i de sidste
mange år som juridisk konsulent
i de hjemløses landsorganisation,
SAND.

Der bliver holdt afskedsreception for Ole Skou
Fredag den 11. januar
Klokken 14 til 16
hos Hus Forbi
Jernbane Allé 68, Vanløse

I 2014 modtog Ole Skou Hjemløseprisen for sin livslange indsats. Han
er uddannet både socialrådgiver
og jurist og arbejdede i 25 år for
Kirkens Korshær som blandt andet
forstander på herberget i Hillerødgade og souschef i hovedkontoret.
Derefter blev han generalsekretær i
Samvirkende Menighedsplejer. Han
har også arbejdet i retssikkerhedsindsatsen for hjemløse i København, i Mandecentret i København
og altså de senere år for de hjemløses organisation, SAND, hvorfra
han nu går på pension. ❙

hus forbi
Afskedsreception
for OLE SKOU
Fredag den 11. januar
Klokken 14 til 16
Hus Forbi, Jernbane Allè 68,
Vanløse
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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.

LANGT FRA LAND
Der sejler en lille båd på havet
i båden sidder en ensom mand
der sejler en lille båd på havet
langt fra land
manden føler sig skyldig
det var aldrig hans mening at svigte
men der er intet han kan gøre ved
det
og der er ikke land i sigte
han drømmer sig væk
endda til den dybe bund
han længes ja han længes
efter sikker grund
men han måtte væk
kunne ikke klare presset
men nu prøver han at mindes
hvordan bare tæer føles i græsset
men det er lige det
han kan ik huske
og han er alene og ingen kan ham
ruske
kun bølgen og den ham vipper
men for skyldfølelsen han aldrig
slipper
helt alene meget ensom mand
ad helvede til
langt langt fra land
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Da Påske og Pinse og jul stod for døren!
Det blev til et glædeligt
gensyn, da Hus Forbi-sælgerne
Påske og Pinse var på besøg
hos Folketingets formand Pia
Kjærsgaard. De hyggede sig også
sammen i sommer på Bornholm
til Folkemødet i Allinge.
Hov, stop en halv. Kan det
være sandt? På besøg hos Pia
Kjærsgaard? Påske og Pinse? Ja
såmænd, og anledningen var en
tredje højtid: julen.
Folketingets formand er redaktør på bogen 'Jul På Borgen',
hvor medlemmer af Folketingets
forskellige partiet skriver om deres
juleoplevelser. Udover politikerne
er der også en julefortælling af en
Hus Forbi-sælger i bogen. Det er
Stine Andersen, som sælger Hus

Forbi i Aalborg, der har skrevet
historien 'Det Er Jul, Det Er Cool,
Det Er Nu, Vi Hygger Os Mest...'
Og i anledning af, at bogen
med politikernes og Hus Forbisælgerens julehistorier kom på
gaden - eller rettere i boghandlerne, bød Pia Kjærsgaard på
gløgg og æbleskiver til forfatterne i sin præsidielejlighed på
Christiansborg. Stine kunne
desværre ikke være der, men
Hus Forbi var repræsenteret ved
en lille delegation med Pinse og
Påske som højtidsspydspidser.
Claus Dethlefsen, folketingssekretær, har også skrevet
en historie. De politikere, der
har julehistorier med, er Mette
Abildgaard (K), Yildiz Akdogan

(S), Liselott Blixt (DF), Trine
Bramsen (S), Karen Ellemann (V),
Eva Flyvholm (Enh.), René Gade
(Alt), Magnus Heunicke (S), Jan
E. Jørgensen (V), Eva Kjer Hansen
(V), Peter Kofod (DF), Rune Lund
(Enh), Roger Courage Matthisen
(Alt), Carolina Magdalene Maier
(Alt), Holger K. Nielsen (SF),
Karin Nødgaard (DF) og Nikolaj
Villumsen (Enh). Forordet har
formand Pia Kjærsgaard (DF)
skrevet.
Overskuddet fra bogen går til
Hus Forbi. Salget af bogen gav et
overskud på 70.000 kroner sidste
år, og Forlaget People's Press
lagde 30.000 kroner oveni, så
det blev 100.000 kroner til Hus
Forbi.

| 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. februar
Mrk. kuverten 'OFFLINE'
Navn _____________________________________

Adresse ___________________________________
Postnr ____ By _____________________________
vinderne får direkte besked og offentliggøres på
www.husforbi.dk
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| hvad betyder hus forbi for mig? |

Hus Forbi hjalp mig med at smide medicinen
Hus Forbi-sælger Flemming Johannes Pedersen fortæller sin historie

3

- Jeg er lige så bange
for at leve som at dø.
Men jeg har åbenbart et overlevelsesinstinkt og stadig
et håb om at blive
helt clean.

fortalt til Birgitte Ellemann
Höegh
foto: Mette Kramer Kristensen

S

idste år tog jeg en beslutning om at stoppe med at spise antidepressiv medicin. Jeg er
psykisk sårbar, men jeg kunne
mærke, at jeg blev mere og mere
depressiv af at spise den medicin,
plus den gjorde mig impotent. Da
jeg endelig kom ud af medicinen,
fik jeg det bare SÅ godt – som om
jeg fik flere endorfiner i kroppen.
- Det var helt sikkert Hus
Forbi, der hjalp mig med at smide
medicinen. For jeg skulle jo ud og
sælge aviser, og når jeg kom ud ad
døren, fik jeg også noget motion,
fordi jeg fik cyklet mere og gået
mere. For at passe på min plads
ved Føtex på Nørrebro er jeg stået
op klokken 04.30 om morgenen,
har spist mine to stykker rugbrød og brugt tid på at indstille
mig på at stå og sælge en hel dag.
Og så har jeg været sulten igen et
par timer efter, hvor kunderne i
Føtex har været søde til at tage
et stykke brød med ud til mig fra
bagerafdelingen. Selv postbuddet,
der kommer forbi, giver mig lidt
morgenmad.
- Selvom jeg har solgt aviser i
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spørgsmål

hvad fik du at spise
til aften i går?
- Ikke noget. Men jeg havde
spist tre stykker rugbrød i løbet
af dagen, og så har jeg ellers
stillet min sult ved at drikke
kakaomælk. Sidste år i oktober
besluttede jeg mig for, at jeg
ville spise bedre. I mange år har
jeg levet af hvidt brød, fordi jeg
fik kvalme, ligegyldigt hvad jeg
ellers spiste. Nu spiser jeg friskt
rugbrød fra morgenstunden
og har faktisk tabt 20 kilo på
grund af kostændring og den
motion, Hus Forbi-salget giver
mig.
mange år, gav det mig lige pludselig en kæmpe aha-oplevelse, da
jeg fandt ud af, at jeg kunne bruge Hus Forbi til at motionere. For
jo mere energi jeg bruger, jo mere
energi får jeg, og det giver mig
samtidig ro i hovedet at bevæge
mig. Før var jeg i lange perioder
ikke ret meget ude på grund af
sygdom og depression.

Hjemløs i flere omgange
- Jeg har været hjemløs i flere
omgange. Efter et behandlingsforløb i Jylland, tog jeg med en
kæreste, jeg mødte på centeret,
til København, hvor jeg kom til
at leve på gaden i fire år. Hun
var blevet gravid, og vi havde
kun været stoffri i et lille år, så
behandlingsstedet tvang hende til
at få en abort. Det er 20 år siden
nu, men jeg er stadig ked af, at jeg
ikke fik det barn, for det var min
chance. I dag har min søsters to
børnebørn, som jeg ser 2. juledag
hvert år. Det betyder meget for
mig. Sidste år havde jeg Lego med
til dem, og den store af dem blev
simpelthen så glad, at han gav
mig et stort kram og sagde: 'Du
er bare den bedste dreng i hele
verden'. Så stor en anerkendelse
har jeg aldrig fået før. Det gik lige
i hjertekulen.
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- Jeg har ikke fixet eller rørt
heroin i 15 år, men til gengæld
har jeg spist flere piller end de
fleste mennesker har spist ærter
og majs. Jeg har været i behandling SÅ mange gange. Fede, fede
steder. Systemet har givet mig
mange chancer, men jeg har ikke
været parat til at tage imod dem
hver gang. Til gengæld har behandlingen eddermame lært mig
meget om mig selv. Jeg kender
min egen psyke, og det har givet
mig pauser fra alt det svære i mit
liv. Jeg har forsøgt at begå selvmord utallige gange. Det må jeg jo
indrømme.
- Jeg er lige så bange for at
leve som at dø. Men jeg har åbenbart et overlevelsesinstinkt og
stadig et håb om at blive helt
clean. Det er mit største ønske. I
dag spiser jeg metadon, noget beroligende medicin og ryger hash.
Jeg er bange for, at jeg ikke kan
nå dertil mentalt, hvor jeg kan
slippe det hele. Men når jeg går
ud på gaden og sælger Hus Forbi
for at lave penge til at klare mig,
er det jo en del af min vej derhen.
Jeg får faktisk lige så meget ud af
at snakke med folk som helt konkret at sælge avisen. I dag snakkede jeg for eksempel med en
englænder i 20 minutter. ❙

hvad går du og
tænker på
i øjeblikket?
- Jeg går og venter på en
galdestensoperation, og så skal
jeg have opereret mine hængende øjenlåg i januar. Det er
et langtrukkent bureaukratisk
system frem til, at der bliver
taget en beslutning. Sådan er
det hver gang, jeg søger hjælp.

hvad interesserer
du dig for?
- Jeg elsker musik – både
gammel 60'er-musik og det lidt
nyere danske. Mew, Volbeat,
Mads Langer og Tim Christensen blandt andet. Tidligere gik
jeg til koncerter, men det synes
jeg ikke, jeg har råd til i dag.
Jeg har svært ved at sove om
natten, og dér kan jeg godt
finde på at lytte til musik. På
gaden lytter jeg ikke til musik,
for jeg har det bedst med at
kunne høre, hvad der foregår
omkring mig.
Hver måned spørger vi en
sælger, hvad det betyder for
ham/hende at sælge Hus Forbi.

