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| leder |
Lynet og smerten
Det er ubegribeligt pludseligt at miste et menneske, der står én nær. Et familiemedlem eller en ven. Det kan være et uheld, der rammer som et lynnedslag. Det kan være
efter et længere forløb.
Vi kan selv være ramt af sygdom, der er livstruende og måske uhelbredelig og dødelig. Det er et livsvilkår. Musikeren Søren Huss mistede sin kæreste i en trafikulykke, som
også omfattede hans dengang helt lille datter. Han fortæller om sorgen i denne avis:
- Den er jo ikke væk. Men man lærer at leve med vilkårene. I det øjeblik, ulykken
skete, ændrede mit livsvilkår sig, og sorgprocessen er for mig en stor lang rejse henimod
at acceptere det nye livsvilkår, siger Huss.
Vores livsvilkår kan ændres på et splitsekund ved lynnedslag eller et trafikuheld eller
over tid ved sygdom. Også psykiske sygdomme ændrer livets gang, og det må vi indstille
os på. Bliver livet så mindre værd? Nej, et menneskeliv er lige dyrebart, uanset hvordan
det forløber, eller hvor mange dage, uger, måneder og år det varer.
Men nogle liv er mere smertefulde end andre. Eller mindre lykkelige. Og hvor vil jeg
da gerne skrive noget, du som læser kommer glad ud af. Jeg håber, det lykkes at få vendt
denne tekst til noget positivt inden sidste punktum om lidt.
Det er bare sådan, at det er smertefuldt at møde modstand i alt i livet. Det gør ondt at
blive mobbet, have en diagnose, der gør ondt, at være afhængig af et voldsomt forbrug af
alkohol eller stoffer, blive tosset rundt med af kommunen, have begået noget kriminelt
for at klare den, og det gør ondt ikke at have et sted at bo.
Du kan blive ramt at noget på et splitsekund. Men der er også mennesker, som ender
med at leve et ikke-liv, hvor det i årevis bare handler om overlevelse.
Hus Forbi-sælger Allan er hjemløs og siger i en anden artikel til en tidligere hjemløs
kollega fra den amerikanske hjemløseavis Street Sense:
'Det vigtigste for en hjemløs må være at få et godt liv. At leve og ikke bare overleve
hver dag'.
Allan og Wendell, som hans amerikanske kollega hedder, taler også om det at få
hjælp. Og de er enige om, at det er meget nemmere at hjælpe andre:
- Aha-øjeblikket er, når du tør tage imod hjælp. Og det er svært at nå dertil, for det vil
være lettere for mig at hjælpe dig end at bede dig om hjælp', siger Wendell.
- Jeg har det samme problem. Jeg er god til at hjælpe andre, men ikke mig selv, replicerer Allan.
Søren Huss er inde på lidt det samme. Han fortæller, at han næppe var kommet over
sit tab, hvis han ikke havde haft sin datter at være noget for.
- At være noget for andre er noget, der kan gøre den allerstørste forskel i sådan en
sorg, siger han.
Det glade budskab er altså, at nok er det en farefuld og mere eller mindre smertefuld
vej, vi må gå gennem livet, men der er hjælp at hente. Lige så store ulykker, mennesker
udsættes for, lige så stort behov er der for at yde hjælp til medmennesker i sorg og nød.
Det må så være fair nok at tilføje, at der er noget, mennesket ikke er herre over, og at
der er ting, vi kan gøre noget ved. Kan vi gøre noget ved det – hvad enten det er følgerne
af et lynnedslag eller en permanent smertefuld tilstand – er det en fordring og en pligt at
handle. Især for dem, der har et professionelt eller politisk ansvar for det.

Poul Struve Nielsen, redaktør

vil du også støtte?
KOMMUNAL
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Shelter til storbyen Den nyuddannede arkitekt Emil Göhns har tegnet et mobilt shelter, som kan blive et alternativ til herberger
og natvarmestuer. Josefine fra hjemløseorganisationen SAND's boliggruppe står for en forbrugertest.

Så fik Erling hjælp
Efter et års tovtrækkeri har 78-årige Erling
fået noget af den hjælp, han har brug for,
men uden hjælp fra frivillige var det ikke sket.
En af de frivillige skriver en kommentar.

10 Kaffeprojekt på verdensturné
Özlem Cekic begyndte med kaffe til hjemløse.
En af kopperne drak Hus Forbi-sælger David
Skov. Han har interviewet den tidligere politiker, som siden er blevet verdensberømt for sin
'dialogkaffe'.

Jeg kan gå ind og besøge
sorgen og sætte mig derinde og lade mig fylde op
af den og se den i øjnene.
Men jeg kan lukke for
den igen.
Søren Huss, som for 12 år siden
mistede sin kæreste i et trafikuheld
SIDE 16

26 Vi skal leve,
ikke bare overleve
Hus Forbis Allan har mødt en kollega
fra den anden side af Atlanterhavet,
Wendell, som sælger Street Sense i
Washington D.C.

29 Gid her må blive tomt
Dirk Semey rejser rundt i landet og
besøger Hus Forbis distributører.
På Overmarksgården i Kolding
opdagede Hus Forbi-sælgeren
et hemmeligt museum.

det koster 9.000 kroner årligt at få sit firmalogo med. send en mail til redaktion@husforbi.dk
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Håb om kursskifte
De hjemløses organisation SAND: Den nye regering bør anerkende,
at økonomisk armod kan føre til social deroute
af Peter Andersen

pris for
nyt design
Sidste år blev Kofoeds Skole
på Amager genindviet efter
en renovering, og samtidig fik
skolen en ny 'visuel identitet',
som er udviklet sammen med
grafikerne i Rama Studios.
Det samarbejde har nu kastet hæder af sig, idet Kofoeds
Skole og Rama Studios vandt
førsteprisen i kategorien 'message understood' ved Danish
Design Award i maj. Prisen er
en belønning for et design, der
skærer rent igennem i forhold
til målgruppen. Et eksempel er
det logo, som Kofoeds Skole
bruger på sin Facebook-side. ❙

Siden 2010 har den socialøkonomiske virksomhed Gadens Stemmer haft succes med
sine byvandringer i København,
hvor hjemløse og socialt udsatte viser steder, man ikke ser
på almindelige turistture. Fra
efteråret vil Gadens Stemmer
også tilbyde byvandringer i
Vejle, og planen er at udvide til
flere byer.
- Vi tror på, at alle større
byer har en skyggeside. Hjemløshed og udsathed findes ikke
kun i de største byer, siger My
Ravn fra Gadens Stemmer til
Vejle Amts Folkeblad.
I Aarhus kan man dog i forvejen få en alternativ rundtur.
Dér er det foreningen Oplysning Om Gadeliv, der står for
de såkaldte povertywalks. ❙

4

mener formanden, Jann Sjursen,
at byggeriet af billige boliger bør
sættes på dagsordenen, når Kommunernes Landsforening og regeringen efter sommerferien skal
forhandle kommunale budgetter.
'Dem har kommunerne ikke
fået bygget ret mange af de sidste
mange år'.
- Tværtimod handler det i øjeblikket om at rive boliger ned som
konsekvens af 'ghettopakken'.
Kommunerne prioriterer ikke at
bygge billige eller skæve boliger,
som for eksempel hjemløse kan
betale. Socialt udsatte er simpelthen ikke økonomisk attraktive
borgere at have i sin kommune, sådan som aftalerne mellem stat og
kommune er nu', skriver han i et
indlæg i dagbladet Arbejderen. ❙

Protest gav bonus
Carinas søn har fået et nyt bosted, efter hun skabte opmærksomhed
om sagen i TV2 Lorry og Hus Forbi
af Peter Andersen
Som månedsavis bliver man ind
i mellem overhalet af virkeligheden, og det skete i juni-udgaven af Hus Forbi. Vi skrev historien om Hus Forbi-sælger Carina,
som var desperat over, at Københavns Kommune endnu ikke havde fundet et nyt bosted til hendes
15-årige søn efter beslutningen
om at lukke døgninstitutionen
Spanager ved Køge.
Og sørme: Så snart avisen var
sendt til tryk, kunne Carina berette, at hun har fået et nyt sted
til sønnen.
- Jeg er helt sikker på, at det
har hjulpet, at historien var i
TV2 Lorry, og at jeg fortalte på
kommunen, at jeg havde talt
med Hus Forbi. For der er andre forældre på Spanager, som
endnu ikke ved, hvor deres børn
skal være efter sommerferien,
siger Carina.
Hendes søn har autistiske træk
og er meget udadreagerende, hvis
han ikke er i trygge omgivelser.
På Spanager var han kommet ind
i en god udvikling, men Køben-
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gadens stemmer
rykker til vejle

Som ved de foregående folketingsvalg blev den stigende hjemløshed ikke et reelt tema i valgkampen. Men der blev talt om
ulighed, fattigdom og psykiatri, og
koblingen mellem fattigdom og sociale problemer har dermed været
et tema. Derfor håber de hjemløses landsorganisation, SAND, på et
'paradigmeskifte'.
- Vores helt overordnede forventning til en ny regering er, at
den vil anerkende sammenhængen
mellem økonomisk armod og social
deroute. For det har den hidtidige regering ikke gjort. Den sagde
meget direkte, at det ikke har haft
sociale konsekvenser at sætte ydelserne ned, siger Ask Svejstrup, der

er sekretariatsleder i SAND.
Ved Hus Forbis deadline var
forhandlingerne om et regeringsgrundlag endnu i gang. Da Socialdemokratiet sidst fik regeringsmagten, afskaffede man de såkaldte
fattigdomsydelser, som siden er
blevet genindført i ny forklædning.
- Vi har da en forventning om,
at man handler igen. Hvis man
ikke vil sløjfe kontanthjælpsloftet
og de andre lave ydelser, må man
gå ind og give et højere boligtilskud. Jeg forventer, at man vil
sætte gang i byggeriet af almene
boliger, som Socialdemokratiet har
lovet. Men så længe der ikke er
billige boliger nok, må man gå ind
og betale den husleje, siger Ask
Svejstrup.
I Rådet for Socialt Udsatte

havns Kommune har valgt at
lukke institutionen af økonomiske
årsager.
Sønnens nye opholdssted ligger
i Haslev i Sydsjælland og er ejet af
den private organisation Karisefonden. Det er egentlig beregnet
til unge over 18 år, men sønnen
har fået dispensation.
- Vi har besøgt stedet sammen,
og det ser rigtig fint ud. Desuden
er der garanti for, at de ikke smider ham ud, når han fylder 18, og

jeg så skal starte forfra igen, siger
Carina.
I Haslev får sønnen desuden
mulighed for at tage en STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse). Og han overvejer køkkenlinjen eller IT.
- De vil oprette en IT-butik,
hvor man kan komme og få repareret en computer eller andet,
der ellers var blevet smidt ud. Og
sådan noget er han ret vild med,
fortæller Carina. ❙

Undskyldning på vej til Godhavnsdrengene
Mette Frederiksen vil give en officiel undskyldning til de tidligere anbragte børn på drengehjemmet
Godhavn – og andre, som blev udsat for overgreb på datidens døgninstitutioner
af Peter Rathmann

før regeringsforhandlingerne var
afsluttet.
Undskyldningen vil også gælde
alle de andre institutionsbørn, som

Efter 14 års kamp er der oprejsning på vej til de tidligere anbragte
børn på drengehjemmet Godhavn
i Tisvilde i Nordsjælland. Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, lovede på Folkemødet på
Bornholm, at hun som sin første
embedsgerning som ny statsminister vil give Godhavnsdrengene en
officiel undskyldning.
- Det, der foregik på danske
Peer Balken,
børnehjem, er ikke noget, der er
anbragt på Godhavn som 13-årig
sket i en fjern fortid. Mange fik ar
på krop og sjæl. Samfundet kan
ikke længere fralægge sig ansvahelt op til 1970'erne blev udsat for
ret. På vegne af vores fortid, nutid
overgreb, mens de var anbragt unog fremtid vil jeg give en officiel
der statens forsorg.
undskyldning, sagde Mette FreDrengene på Godhavn blev udderiksen på Folkemødet, og altså
sat for systematiske tæsk, seksuel-

- Nu kan vi måske
endelig få fred i
sindet om, at det ikke
var vores egen skyld.

le overgreb og medicinske forsøg,
fastslår den uvildige Godhavnsrapporten fra 2011. For mange af
drengene har det betydet et ødelagt voksenliv med blandt andet
misbrug og hjemløshed.
- Nu kan vi måske endelig få
fred i sindet om, at det ikke var
vores egen skyld, siger Peer Balken, som blev anbragt på Godhavn
som 13-årig i februar 1969 og var
der til december 1970.
- Der var decideret vold. Men
selv om vi fik tørre tæsk i tide og
utide, har jeg mine kedeligste minder fra tidligere anbringelser. Det
er pragtfuldt, at Mette Frederiksen
gentager sit løfte om en undskyldning. Det har været en lang kamp.
Det tidligere politiske flertal i
Folketinget ville ikke undskylde,

men blot beklage. Og forskellen
kan måske gøres op i penge. Mette
Frederiksen sagde på Folkemødet
til DR, at hun gerne diskuterer en
erstatning.
- Vi kan altid diskutere, hvordan vi gør det. Jeg har givet et
løfte til de gamle børnehjemsbørn
om, at hvis jeg bliver statsminister,
så skal de have en undskyldning
på vegne af Danmark, sagde socialdemokraternes formand.
Peer Balken er 'sådan set' ligeglad med en erstatning.
- Men skulle jeg få en erstatning, vil jeg bruge pengene på at
planlægge til næste sommer at
besøge de børnehjem, hvor jeg har
været anbragt. Så kan de hver få
en bid af kagen, siger han. ❙
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tilbage på sporet
Aarhus-foreningen Midtbyens Subkulturer driver Sidesporet videre på Håbets Allé
af Poul Struve Nielsen
foto: Eva Hald

S

idesporet i Aarhus er
reddet. Men det har
været en lang vinter
for brugerne af det alternative kultur- og
mødested. Stedet, som
drives på græsrodsbasis af unge hjemløse og udsatte, har
været lukningstruet.
Sidesporet har hidtil ligget på det
gamle jernbaneareal mellem Ringgadebroen og Godsbanegården. Men det
skal laves til en ny grøn kile, der forbinder midtbyen med Brabrandstien.
Mange af de unge har tidligere
hængt ud i Mølleparken mellem åen
og det tidligere hovedbibliotek. De har
frygtet at skulle tilbage og opholde sig
i den eller en anden park, hvor omgivelserne ville klage til kommunen og
politiet og forlange dem fjernet.
Men med foråret kom redningen.
Midtbyens Subkulturer har landet en
aftale med Aarhus Kommune og er nu
rykket ind i Håbets Allé, der også hidtil har dannet rammen om et socialt
projekt for udsatte unge.
- Vi er gået fra 600 til 2.400 kvadratmeter, og nu prøver vi at udvide
aktiviteterne i samarbejde med andre
organisationer, fortæller Jesper Tvedegaard, som er formand for Midtbyens
Subkulturer.

Byhave og småjobs
De containere, der udgjorde rammen
om Sidesporet, er flyttet til det ny sted,
men der mangler stadig et stort stykke arbejde, før alt er på plads i de nye

6
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omgivelser. Blandt andet venter de på hjælp fra sikkerhedsfolk fra den lokale musikfestival
Northside, som skal være med til
at få brandtilsyn og sikkerhedsforholdene på plads, så et større
antal mennesker kan samles. Så
sommeren kommer til at byde på
hårdt arbejde for brugere og aktivister.
Jesper Tvedegaard oplyser, at
man er ved at lave en aftale med
en haveforening om at indrette
en byhave. Og der er indgået et
samarbejde med LitterGo, som
engagerer frivillige og udsatte
borgere i kampen mod herreløst
affald.
- Nogle af vores folk bliver aflønnet per time. Vi har haft 15-18

mand ude at samle affald nogle
gange på byggepladser. Nu stiller
Sidesporet en container til rådighed for LitterGo. Vi venter på, at
kommunen laver en aftale med
dem, så de får et medansvar for
Byhaven, bliver vores pedeller på
sporet og kan formidle småjobs
– måske henad vejen i regi af det
sociale frikort, siger Jesper Tvedegaard.
Han erkender, at det har været en lang og hård proces at få
Sidesporet landet et nyt sted.
Men han er glad for samarbejdet
med Aarhus Kommune.
- Vi har gjort meget ud af at
få de mennesker, der skal klæde
politikerne på til at træffe deres
beslutninger, til at forstå, hvad

det er, vi laver. At få mennesket i
tale, og det er lykkedes.
Jesper Tvedegaard er især
glad for samarbejdet med Aarhus
Kommunes nu afgåede chef for
socialpsykiatri og udsatte voksne, Niels Schwartz. Han viste
forståelse for, at Sidesporet skal
vedblive at være et fristed.
- Det primære på Sidesporet
er, at man holder af hinanden og
tager sig af hinanden. Folk har
et fristed med værksteder, festplads, freeshop og fælles madarrangementer for borgere, der har
brug for at blive inkluderet og
ikke ekskluderet. For det er det,
de ellers møder, siger Jesper Tvedegaard. ❙

Til VM i Wales

Otte spillere er klar til at repræsentere det danske hjemløselandshold i fodbold
af Peter Andersen
Cardiff i Wales er fødested for
fodboldpersonligheder som Manchester United-legenden Ryan
Giggs og nutidens walisiske stjerne, Gareth Bale. Og i slutningen
af juli er byen i det vestlige Storbritannien vært for årets verdensmesterskaber i hjemløsefodbold.
Danmark stiller naturligvis et hold, og målsætningen vil
formentlig være at komme i den
bedste halvdel, fortæller Astrid
Jakobsen. Hun er idrætskonsulent i organisationen Ombold, som
siden 2003 har arrangeret over
100 stævner og turneringer for
hjemløse og altså også står bag at
udtage et hold til VM.
- Vi plejer at bruge lidt tid
på at dæmpe spillernes forventninger. Selv om vi har mange

hjemløse i Danmark, er der altså
mange flere i andre lande. I et
land som Mexico tælles beboerne
i de store favelaer – slumområder
– med som hjemløse, og de plejer
altid at klare sig godt, fortæller
hun.
I alt otte spillere skal af sted,
og de vil blive ledet af to landstrænere, Rikke Sparving og Tim
Møller-Buus. Sidstnævnte var
selv på hjemløselandsholdet for ti
år siden, og begge er gengangere
fra VM i Mexico sidste år.
Spillerne har derimod kun lov
til at deltage én gang.
- Dels synes vi, at så mange
som muligt skal have den oplevelse, det er at deltage i et VM. Dels
bruger vi landsholdsdeltagelsen
individuelt i arbejdet med den enkelte spiller. Målet med Ombold
er jo at bringe deltagerne videre i
livet, siger Astrid Jakobsen.

Årets hjemløselandshold fotograferet sammen med spillere fra Køge efter en
træningskamp i marts. Landsholdet havde endnu en træningssamling i juni
inden afrejsen til Cardiff senere på måneden.

Reglerne til VM minder lidt
om dem, man kender fra klassisk
indendørsfodbold med fire mand
på hvert hold på banen, hvoraf
én skal være over midten. Men
banen er noget mindre, og der er

for eksempel også særregler med
hensyn til ophold i målfeltet.
I 2018 endte det danske landshold på 20. pladsen af de 28 deltagende nationer – men vandt til
gengæld en fairplaypris. ❙

klip ud og hæng op der hvor du køber dit hus forbi
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kan altid rimelig
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| nr. 7 juli 2019 | 23. årgang | 7

KOMMENTAR

af Tine Sejbæk, som har dækket sagen for Hus Forbi og siden har engageret sig som en af de frivillige, der hjælper Erling
foto: Mette Kramer Kristensen

så fik erling hjælp
Efter et års tovtrækkeri har 78-årige Erling fået noget af den hjælp, han har brug for.
Det beskæmmende er, at uden tilfældige frivilliges indsats var det slet ikke sket

H

usker du Erling?
Han er
blandt de allersidste overlevende af de
såkaldt åndssvage, der var anbragt på statens
åndssvage-institutioner – fra 1940
til en gang i 1980'erne.
I 40 år var han spærret inde
mod sin vilje og formentlig uden
at være udviklingshæmmet fra
starten. Primært på det daværende
Ebberødgård, hvor tæsk og tvang
hørte til dagens orden. Først sent
i livet kom Erling ud at bo for sig
selv, og efter den tid har hjælpen
fra den stat, der mishandlede ham,
været sparsom.
I dag vil han som 78-årig gerne

8

Erling lider af angst
og kan ikke køre i
bus eller på nogen
måde tage rundt på
egen hånd. At han
overhovedet har
kontakt med andre
mennesker udover
den sparsomme
hjemmehjælp, skyldes
tilfældigheder.
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have noget ud af sine sidste år.
Han søgte for halvandet år siden
– med frivilliges hjælp – kommunen om en ledsager til for eksempel at komme til byen, på museum eller til lægen. Erling lider
af angst og kan ikke køre i bus
eller på nogen måde tage rundt
på egen hånd. At han overhovedet har kontakt med andre mennesker udover den sparsomme
hjemmehjælp, skyldes tilfældigheder.

Afslag røg i toilettet
Derefter begyndte en proces, der
ville kunne drive selv de tålmodigste engle mod deres yderste
grænse.
I sommeren 2018 fik Erling
afslag fra Borgercenter Handi-

cap på at få en ledsager, fordi han
er over 67 år. Der stod i afslaget,
at han skulle prøve at kontakte
Sundhedsforvaltningen. Erling,
der hverken har NemID, e-Boks,
eller computer, har aldrig lært at
læse og skrive, og han læser derfor kun nødtørftigt. Han puttede
afslaget i baglommen, og ved en
fejl røg det i toilettet.
Erling fik dog mundtligt forklaret en bekendt om afslaget.
Personen klagede, men Handicapcentret modtog klagen én dag
for sent og ville derfor ikke behandle den. Klagen kom videre til
Ankestyrelsen, som heller ikke
ville behandle den.
I starten af november 2018
sendte nogle frivillige – heriblandt denne artikels forfatter –

Selv vi frivillige har
ikke kunnet finde
hoved og hale i
tingene. Selv for
folk, der udmærket
kan kommunikere
på mail og ringe
kommunen op, har
det været uigennemskueligt. For
ham selv havde det
været fuldstændig
håbløst.

en ansøgning om socialpædagogisk
støtte til Borgercenter Handicap.
For nok er Erling for gammel til at
få en ledsager, men ikke til at få en
hjemmevejleder, som for eksempel
kan hjælpe ham med at læse post
og komme til lægen.
Der var tavshed i fire uger. Vi
rykkede for svar, og ansøgningen
røg videre til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
Herfra forlød det, at man ville
'udrede' ham på et møde – hvilket
efter en aflysning (Erlings forløb
er spækket med aflysninger) skete
i januar 2019. Men så gik der kommunal kassetænkning i sagen.
Vi frivillige, der ringede, blev
kastet fra kontor til kontor og var
ved at blive kørt trætte. Siden kom
det frem, at Erlings sag var sendt
i 'gråzone-udvalg'. Og her lå den
øjensynligt i mange uger. Faktisk kunne den let have ligget der
endnu, hvis ikke 78-årige Erling
tilfældigt havde kendt nogle stædige æsler.
Erling er blevet kastet rundt.
Han har fået lidt hjemmehjælp,
som var han en almindelig folkepensionist. At han ikke har modtaget langt mere hjælp er vanvittigt
i forhold til, at han er handicappet
og har været psykisk nedbrudt.
Det er mere svineheld end forstand, at han har haft nogen til at
støtte sig. Og selv vi frivillige har

ikke kunnet finde hoved og hale i tingene. Selv for folk, der udmærket kan kommunikere på mail og ringe kommunen op,
har det været uigennemskueligt. For ham
selv havde det været fuldstændig håbløst.

Tandfeen
– du

er SMUK, når du smiler

Fik endelig en hjemmevejleder
Da vi efter nogen tid med sagen i gråzoneudvalget overvejede et personligt
møde med Københavns Kommunes socialborgmester, kunne en venlig, kommunal medarbejder i marts telefonisk løfte
sløret for, at Erling 'faldt mellem to stole'. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
sagde, han hørte under Socialforvaltningen, fordi han har særlige behov. Socialforvaltningen hævdede omvendt, at han
hørte under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, fordi han er gammel. Og så
skete der ikke noget.
Men måske fik vi en dag ringet til
det rigtige kontor. Til sidst blev der i al
fald truffet en beslutning. Erling røg ud
af gråzonen og endte tilbage i Socialforvaltningen, hos Handicapcenteret, som i
marts 2019 kom ud og besøgte Erling for
at afdække hans behov. Og endelig gik
ansøgningen igennem.
Efter seks måneder og 20 dage traf Erling en fredag formiddag sin hjemmevejleder. Erling nåede i mellemtiden at fylde
78 år.

Mangler en besøgsven
Erling skal efter planen have besøg af sin
hjemmevejleder en gang om ugen. Han
skal hjælpe Erling med at sortere og læse
post og for eksempel lave en oversigt
over ugens relevante TV-programmer om
natur og dyr, som Erling holder meget af
at se.
Vejlederen skal også sørge for, at Erling får en tid hos læge og tandlæge. Og
ikke mindst skal han hjælpe Erling med
at finde en besøgsven, sådan at han kan
komme mere ud af hjemmet.
Endnu er det svært at sige, om det
er en solstrålehistorie. Erling er tildelt
en mandlig vejleder, og fordi han fik så
mange tæsk af plejerne på Ebberødgård,
er han bange for mænd.
Det tager sin tid at lære Erling at kende, men det tegner godt. Og det er en stor
tilfredsstillelse at være nået så langt.
Der verserer endnu en sag, for i sommeren 2018 fik Erling frataget noget af
sin hjemmehjælp, hvilket han ikke har
modtaget en afgørelse på. Også den sag
forsøger frivillige at få hoved og hale på.
Mangel på gennemskuelighed, myndigheder, der ikke svarer, og trækken i langdrag kendetegner også denne sag. Men
forhåbentlig ender også den godt en dag. ❙

Hus Forbi relancerer Red Røven med
den nye hjælpefond også kaldet
Tandfeen – du er SMUK, når du smiler
Tandfeens formål er at yde støtte til
personer, der er hjemløse, tidligere hjemløse
eller socialt udsatte.
Uddelinger fra Tandfeen gives som
et rentefrit lån, hvortil der udfærdiges
et gældsdokument. Tilbagebetaling skal
påbegyndes senest tre år fra lånets oprettelse.
Tandfeen støtter tandbehandling.
Ansøgning om støtte skal indgives til Hus Forbi.
Mail kan sendes til rasmus@husforbi.dk.
Ansøgningsskemaet finder du på www.husforbi.dk.
Tandfeen giver særlig prioritet til formål, der har
vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side.
Det skal være rimeligt dokumenterbart, at alle muligheder
for offentlig finansiering skal være udtømte.

HUS FORBI
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Kaffeprojekt
på verdensturné
Özlem Cekic begyndte med kaffe til hjemløse
i samarbejde med Hus Forbi. Efter et mellemspil på
otte år er det blevet til dialogkaffen, som hun nu er på
verdensturné med

10
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interview: David Skov
foto: Mette Kramer Kristensen
tekst: Poul Struve Nielsen

T

idligere medlem af
Folketinget for SF,
Özlem Cekic, er blevet kaldt det værste af folk, hun ikke
kender. Hun er muslim og født i
Tyrkiet, og hun har blandt andet fået at vide, hun skal skride og
ikke hører til i Danmark.
På et tidspunkt begyndte hun at
kontakte dem, der svinede hende
til i breve, mails og på sociale medier og gik i dialog med dem. Det
har skabt genlyd i den store verden. Efter at hun har været inviteret til at fortælle om dialogen, som
hun kalder dialogkaffe, i en såkaldt
TED Talk i USA, har hun fået så
mange invitationer fra hele verden,
at dialogkaffen er kommet på verdensturné.
Desuden har hun et nyt projekt, hvor hun og andre i Foreningen Brobyggerne blandt andet

underviser skoleelever i at gøre
forskellighed til en styrke.
Hun er glad for kaffe-samtalerne, som hun ikke ønsker offentlighed om.
- Så skaber det bare et billede
af den gode Özlem, som irettesætter de slemme racister. Og det er
ikke dialog. En dialog kræver gensidig respekt, og at man lytter til
hinandens synspunkter, fortæller
hun til intervieweren, Hus Forbisælger David Skov.
Hun vil helst mødes med Hus
Forbi i sit barndomskvarter, københavnske Vesterbro, selvom
hun mener, det er blevet for 'lattefint'.
- Jeg har haft en tanke om at
flytte tilbage til Vesterbro, men
som priserne bliver ved med at stige, bliver det mere og mere urealistisk, siger hun.

1001 kopper kaffe
Der går et spor af kaffe gennem
Özlem Cekics liv. Første gang, hun
kom i offentlighedens søgelys,

samarbejdede hun med Hus ForSaxogade, og ja, ja, ja, den er opbi om at skaffe hjemløse mulighed
kaldt efter dén Sonja. Pigen, hvis
for at få en kop kaffe på de køhverdag på Vesterbro var rammen
benhavnske caféer.
om et børne-tv program i 1960'erDet var i 2006, før hun blev
ne og 70'erne.
valgt til Folketinget. Özlem tog
Özlem er for ung til at have set
initiativ til '1001 kopper kaffe',
'Sonja fra Saxogade', og da hun
opkaldt efter de arabiske folkevoksede op, var ismejerier, grønteventyr '1001 nats eventyr'.
Idéen var, at man
kunne købe en ekstra
kop kaffe til en hjemløs,
er indflydelses-skabende videoer fra
og 11 københavnske caféer gik med i projektet.
eksperter på verdensplan om uddannelse, business, videnskab, teknologi og
Men en Vesterbro-café
sagde lige ud, at de var
kreativitet. Bogstaverne TED dækker over
bange for at miste deres
'Technology, Entertainment, Design'. Der
kunder, hvis der kom
har været TED Talks med blandt andre Bill
hjemløse for at drikke
Clinton, Al Gore, Gordon Brown, Richard
kaffe.
Dawkins, Bill Gates og mange nobelprisvindere.
Özlem vil ikke sige
hvilken, så Hus Forbi
Det siger noget om gennemslagskraften, at Özlem siden er blevet inviteret til
tør ikke foreslå andre
steder at mødes end
Brasilien, USA, Island og Spanien. Hun har
Café Sonja, som er et
været hovedtaler til arrangementer, hvor
socialt projekt drevet af
både statsministre og tidligere premierministre også har været på talerlisten. Hun
organisationen Settlementet. Cafeén ligger i
har delt scene med skuespilleren Jessica
Alba og tekstforfatteren til The Simpsons,
og hun er blevet interviewet til et dameblad med 700.000 abonnenter.



ted talks
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breaking:

Özlem
kan ikke
lide kaffe

Hus Forbis møde med Özlem
Cekic bød også på det, man kalder
breaking news: Hun kan slet ikke
lide kaffe.
- Jeg øver mig i at drikke
det, men jeg kan i virkeligheden
ikke lide kaffe. Nu er Danmark
imidlertid et af de lande, hvor der
drikkes mest kaffe. Og tænk, hvis
vi kaldte det dialog-te. Det går
jo ikke. På kurdisk siger vi også:
Kaffe er bare en anledning til at
mødes, siger hun.

handlere, bagere, slagtere, rulledamer og købmænd skiftet ud med
pornobutikker, biografer og sexlegetøj. Men hun tror nok, at Sonjas
og hendes barndom har haft fælles
træk, selv om Özlem var tørklædepige, og Sonja løb rundt i bare ben,
når det var sommer på Vesterbro.
- Min mor gik ud af skolen i
tredje klasse. Min far lærte at læse
og skrive i militæret i Tyrkiet. Jeg
så folk, der levede på gaden, og
jeg så stofbrugere på Vesterbro. På
skolen kaldte vi hinanden taberbørn, fordi vores forældre var arbejdsløse og på kontanthjælp. Sådan er Vesterbro ikke længere, efter kommunen først har renoveret
kvarteret og siden solgt boligerne.
Men min mønsterbryderhistorie er
ikke anderledes end den, du kan se
hos børn, der vokser op på Lolland
i dag, siger Özlem Cekic, som blev
psykiatrisygeplejerske og gennem
sit arbejde fik øje for de hjemløse.

Krammere i Istedgade
Hus Forbi-sælger David har set
genudsendelser med Sonja. Han
kender også både til udviklingen
på Vesterbro og til at blive set som
taber – og han har været i miljøet længe nok til at huske projektet
med kaffe til hjemløse. Han spørger:
Hvordan kom du på den idé med
kaffe?

12

da özlem
stemte nej
Hus Forbi-sælger David har
været aktiv som aktivist i
de hjemløses organisation,
SAND. En vigtig samtale i Özlem Cekics politiske karriere
var med en tidligere formand
for SAND.
- En af de vigtige samtaler
i mit liv var en dag, jeg skulle
stemme imod en skattereform, og dermed mod mit
parti og regeringen – S, SF og
de radikale. Jeg vidste, at alle
ville skælde ud på mig, når jeg
gik ned og stemte. Jeg sad på
kontoret og havde svært ved
at samle mod til det.
- Så ringede telefonen.
Det var Per Kragh, som jeg
kendte, og som var tidligere
formand for de hjemløses
organisation, SAND. Jeg
fortalte ham, hvor hårdt jeg
havde det. Han sagde: 'Nu må
du stoppe. Du kæmper en sag
for sådan nogle som os. Tror
du, vi har det nemt? Jeg gider
ikke høre sådan noget klynk.
Nu går du ned og stemmer,
som om du har vundet. Ret
ryggen og kom afsted!
-Det gjorde jeg så, fortæller Özlem Cekic.

| HUS FORBI | nr. 7 juli 2019 | 23. årgang

- Jeg arbejdede i psykiatrien
med folk, der var stofbrugere og
havde sindslidelser. Her mødte jeg
en ung fyr, der var hjemløs. Han
havde forskelligt tøj til forskellige
lejligheder. Når han gik på café,
medbragte han en lap-top taske
fyldt med gamle aviser. Hvis han
havde set anderledes ud, ville der
have været caféer, han ikke måtte
komme ind på. Så jeg besluttede at
samle kaffe til hjemløse med '1001
kopper kaffe'.
- Det var ikke så nemt. En café
sagde ligeud: Vi vil ikke miste omsætning. Men vi fik 11 caféer med.
På to uger donerede københavnerne 3.023 kopper kaffe.
Jeg fik en kop kaffe under Knippelsbro ved Kayak Bar.
- Hus Forbi var en del af baggrundsgruppen med kendskab til
hjemløse og problematikken. Vi
kunne nemt ramme ved siden af
med sproget, så Jimmy Rohde fra
Hus Forbi gik det hele igennem.
Det var jo også vigtigt at få fortalt
videre til de hjemløse, at der var
det her projekt.
- Jeg endte med at kende utroligt mange af de hjemløse i København. Jeg kunne gå ned ad Istedgade, og de råbte mig an og gav
krammere, fortæller Özlem Cekic.
Inklusion er den røde tråd, som
går gennem både det gamle projekt med hjemløsekaffen og den

verdensomspændende dialogkaffe. Flere befolkningsgrupper
bliver ekskluderet af samfundet,
de hjemløse er en af dem, mener
Özlem Cekic.
- Man fjerner de gammeldags
bænke fra byrummet og erstatter dem med nogle, som man ikke
kan ligge på. På Nørrebros runddel
fjernede man bænkene helt, fordi
grønlænderne ikke må sidde der.
Når man laver lovgivning, der forbyder hjemløse at være på gaden,
så er der et stort tavst flertal. Det
er dem, der skal rejse sig.
- Jeg synes generelt, at staten
skal lade være at detailstyre menneskers hverdag. Vi bliver nødt
til at tale med de mennesker, der
vil eksklusion. Vi bliver nødt til at
tage de samtaler, selvom det bliver
hårdt.
Den første du drak dialogkaffe
med, ham mødes du stadig med?
- Jeg taler stadig med ham en
gang i mellem. Han er ikke anderledes end andre mennesker. Det
er vigtigt, at jeg ikke udstiller de
mennesker, jeg møder, i pressen
bagefter. Mennesker er mere end
en holdning. Vi har mange identiteter. Med den første, som havde
skrevet virkelig grimt til mig, gik
der lang tid, før mødet blev til noget. Jeg sagde: 'Hvorfor siger du sådan nogle ting til mig?' Han svarede: 'Ellers var du jo ikke kommet!'

- Samtaler er jo ikke nemme. I
stedet for at tage afstand fra holdningen, ender vi med at tage afstand fra personen. Vi sætter hinanden i kasser. Jeg mødte en mand,
der sagde: 'Dansker bliver du aldrig.
I er som parasitter'. Så spurgte jeg:
'Er der mere mælk til kaffen?' Og
jeg lavede en joke. Det er altid godt
at bruge humor for at trappe en
konflikt ned. Men jeg viser også, at
jeg er såret, at jeg bliver ked af det.
For den anden er jo nødt til at se, at
han eller hun sidder overfor et menneske, som tager imod.

Fred sælger ikke
Jeg har selv følt mig fremmed, da jeg
var barn. Jeg flyttede fra Danmark til
Norge og fra Norge til Danmark. Du
bliver bare nødt til at finde noget at stå
imod med. Det med dialogkaffe, hvorfor er det ikke et fjernsynsprogram?

- Nu har den lille
idé, som er skabt
på Amager, bredt
sig til hele verden.
Ordet dialogkaffe
er endda kommet
i den danske ordbog.
Özlem Cekic

- Michael Melchior, som er tidligere minister i Israel, overrabbiner og initiativtager til den religiøse
fredsbevægelse i Israel og Palæstina
har sagt, at fred lyder godt, men krig
sælger bedre. Medierne vil hellere
koncentrere sig om konflikter.
- Vi skal gå bag om konflikterne.
Men dialogkaffe bliver aldrig til et
fjernsynsprogram, for når der er et
medie tilstede, går samtalen i stykker. Så bliver jeg den gode Özlem,
som kommer og frelser racisterne.
- Vi har en tendens til at monstergøre dem, vi er uenige med.
Problemet er, at vi har en tendens til
kun at mødes med mennesker, som
er ligesom os. Når vi møder 'de andre', opdager vi, at vi har langt mere
til fælles end det, som skiller os. 'De
andre' er en nabo, vi ikke vil tale
med. De andre mener også, at de bliver dæmoniseret.

- Jeg talte med nogle drenge på
Den Røde Plads på Nørrebro. De sagde: 'Danskerne hader os, og vi hader
dem tilbage.' Jeg spurgte: 'Kender
I da nogle danskere?' De måtte gå i
gruppe og diskutere det for at finde
et par danske navne.
- Vi er sammen med folk, der er
som os, lever som os, spiser som os.
Men vi er nødt til at sætte os udover
de der mærkelige etiketter, vi har
fået klistret på os: Hjemløs, arbejdsløs, stofmisbruger, muslim, racist.
For du kan jo ikke generalisere
hjemløse, selv om du for eksempel
har en ven, som er hjemløs.

TED og brobyggere
Møder du kun folk, der taler grimt om
dig?
- Du er nødt til at gå ind i de
samtaler for at undgå at dæmonisere. Der er heldigvis ikke nogen, som



om özlem cekic
Özlem Cekic er uddannet sygeplejerske og har været ansat i
psykiatrien. Hun er født i Ankara og opvokset på Vesterbro.
Medlem af Folketinget fra 2007 til 2015. I dag rådgiver hun
virksomheder og organisationer, holder foredrag, skriver bøger og blander sig i samfundsdebatten. Initiativtager til '1001
kopper kaffe', Dialogkaffe og Brobyggerne.
Özlem Cekic er forkvinde i foreningen Brobyggerne, som
har til formål at forebygge had, fremme dialog og styrke
sammenhængskraften mellem befolkningsgrupper i Danmark. Aktiviteter tæller dialogarrangementer, uddannelse af
brobyggere og rådgivning af organisationer.

om david skov
David er Hus Forbi-sælger og har været hjemløs i mange år.
Han har boet på 70 adresser siden 1990 samt på gaden og i
telt, men nu bor han til leje og har et værelse i indre by. Når
han er ude at sælge aviser, mener han egentlig, at det er hans
hund, Malthe, som sælger aviserne. Hvis man besøger Hus
Forbis hovedkvarter i Vanløse, pryder David og Malthe det
store maleri på gavlen af bygningen.
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- Min mor gik ud af
skolen i tredje klasse.
Min far lærte at læse
og skrive i miltæret.
Özlem Cekic

ikke vil mødes med mig. Men jeg
har været nødt til at udvide dialogen. Gennem foreningen Brobyggerne og med støtte fra Trygfonden uddanner vi 600 skoleelever i
at søge dialogen.
Men nu har du fået international
opmærksomhed?
- Jeg havde ikke hørt om TED
Talk før. De havde set mig i BBC.
Jeg er astmapatient og havde været indlagt. Men de kimede mig
ned. Jeg sagde til min mand: 'Det
er noget, der hedder Ted.' Han
sagde: 'TED Talk, det er stort.' Jeg
kendte det ikke rigtigt dengang.
- Men jeg sagde ja, og jeg er
ikke særlig god til engelsk, så jeg
havde virkelig øvet mig på, hvad
jeg skulle sige. Jeg stod der bag
scenen og sagde til mig selv: 'Jeg

en aprilsnar
'Jeg er blevet inviteret af Det Hvide Hus til at mødes med Trump!!
Jeg blev ringet op af hans forkontor. De laver et arrangement
med præsidenten den 16. maj i
Washington, hvor de inviterer en
række aktivister fra hele verden.
Jeg er en af dem. Sikke en anerkendelse #dialogkaffe #dkpol'
Sådan skrev Özlem på Twitter
1. april. Dialogkaffe med Trump?
Nej, dog ikke. Men det siger
noget om, hvor langt Özlem er
kommet med dialogen, at en
tidligere politisk modstander, den
islamkritiske DF'er Søren Espersen, først hoppede på den og
bagefter svarede:
'En skam, det var aprilsnar,
for jeg synes, det havde været
fint og fortjent, om du kom ind i
Det Hvide Hus. Men - hvem ved
- måske sker det en dag. Keep on
Fighting!'

14
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skal huske at nyde det.' Nu har
den lille idé, som er skabt på Amager, bredt sig til hele verden. Ordet
dialogkaffe er endda kommet i den
danske ordbog.
- Dialogkaffe bliver fremlagt
som det mest geniale, men det er
det mest banale. TED Talk har betydet, at jeg er kommet på verdensturné. Det er det, der er så
fedt. Man kan overleve rigtig lang
tid på det positive. Siden jeg startede på dialogkaffe, er bitterheden
og vreden gået væk, for jeg får
så meget ud af det, selv om det er
nogle hårde samtaler.
Men kan det ændre samfundet?
- Ja, det mener jeg. Vi er alle
nødt til at tage et personligt ansvar for at bygge broer mellem
befolkningsgrupper. Hvis vi ikke

må samtale, hvad skal vi så? Hvad
er alternativet? Det er ikke kun
Folketinget men også folket, der
bestemmer. Dialogkaffe er en
måde at insistere på samtalen for
at forebygge volden. Vi er nødt til
at lytte til hinanden. Folketinget
og befolkningen taler ikke samme
sprog.
- Det med de forskellige sprog
gælder også i forhold til socialt udsatte. Mange føler sig ikke lyttet
til. Derfor skal vi have mere samtale og ikke mindre. ❙

Gadens hemmeligheder, afsløret af gadens folk

A. Allen er 60 år og har solgt
gadeavisen StreetWise i Chicago i
cirka syv år. Han sælger aviser ved en
togstation, hvor han konstant bliver bedt om at vise vej eller at veksle
penge til billetmaskinerne. Han hjælper
også med at uddanne nye sælgere,
lærer dem salgsteknikker og prøver at
udbrede sit motto: 'Work smarter, not
harder'.

Mit kære hjem

Mit yndlingsområde

Hvad skal man spise?

Chicago er en interessant by; vi tilbyder en
vifte af forskellige former for underholdning.
Vi har god mad, vi har mange museer, vi har
mange teatre, og så er der The Magnificent
Mile. Det er dér, mange mennesker fra hele
verden går på shopping, fordi man finder alle
de store mærkevarebutikker.

Et af mine yndlingsområder er Hyde Park, ved
siden af søen. Det er et blandet boligkvarter
med mange universitetsstuderende. Der har
de Museum of Science and Industry. Det er
enormt og en meget lærerig oplevelse for både
voksne og børn. Nogle dage er det gratis, andre
dage koster det penge at komme ind, så tjek
det, før du tager derhen.

Den bedste park

At slippe for bylivet

Giordano's har sat Chicago på kortet, når det
gælder pizza. Deres deep dish (pizza bagt i
form) er rigtig god, og den anbefaler jeg, hvis
du kommer til Chicago. Men mit yndlingssted
hedder Valois og ligger på E. 53rd Street. De
har en buffet med soul food (kraftfuld mad,
der oprindeligt stammer fra sydstaterne). Priserne er rimelige, og maden er lækker. Obama
har et hus i nærheden, og det er den restaurant, han besøger, når han er i byen.

Millennium Park har mange arrangementer,
og de fleste er gratis. For eksempel er der både
en bluesfestival og en jazzfestival om sommeren og desuden en masse udendørs underholdning. Lige over gaden fra Millennium Park ligger skulpturen The Bean. Dens officielle navn
er Cloud Gate, men vi kalder den for ‘bønnen'.
Folk elsker The Bean. Uanset hvornår man går
derhen, er der en mængde mennesker, der tager billeder.

Kystlinjen tilbyder mange muligheder for at
sejle rundt i Michigan-søen i båd. Jeg kan huske en båd, hvor de havde musik og mad, og
nogle både har underholdning – en guide fortæller om arkitekturen bag de bygninger, man
kan se. Metroen kan føre dig direkte ud af
byen. Hvis du aldrig har været i Evanston, er
det et smukt sted at besøge – som et mini-Chicago, og de har meget at tilbyde.

Bedste tid på året
Mit yndlingstidspunkt på året er forår og sommer. Vejret er bedre. Vinteren er forfærdelig,
du er nødt til at finde indendørs underholdning, med mindre du kan lide at løbe på skøjter. Nogle gange kan temperaturen i Chicago
komme ned på minus 20 grader, og det er virkelig koldt – især når man tænker på vindafkølingsfaktoren.
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I samarbejde med INSP.ngo / The Big Issue UK bigissue.com @BigIssue

Alternativ rejseguide: Sælgere af hjemløseaviser fra hele verden fortæller,
hvordan de oplever deres hjemby. Tak til britiske The Big Issue for
initiativet og kollegerne i det internationale netværk af hjemløseaviser
(INSP) for samarbejdet. Her fortæller A. Allen fra Chicago.

Sorg
er hjemløs

kærlighed
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Uden et netværk
og hans 'dejlige,
dejlige datter' kunne
Søren Huss være endt
nede på bænken på
Toftegårds Plads.
Hus Forbis Josefine
interviewer musikeren
og sangskriveren
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interview: Josefine
fotos: Mette Kramer Kristensen
tekst: Peter Andersen

- Jeg tænkte: Det er også en, der har en lidt
vild livshistorie, siger hun – direkte henvendt
til Søren Huss selv, idet han netop har sat sig
overfor hende på en udendørs café i hjertet af
Nyborg.
Den 'vilde livshistorie' er velkendt og i
hvert fald kendt af alle, der læste formiddagsaviser i slutningen af 2007. Historien om
Saybia-forsangerens kæreste, Camilla, der blev
dræbt af en højresvingende lastbil, og den toårige datter, Ronja, som nær også havde mistet
livet.
Tragedien førte knap tre år senere til Søren
Huss' første soloalbum 'Troen & Ingen', som er
en rejse fra magtesløshed, over vrede og accept til taknemmelighed over at være til. Det
er følelser, Josefine genkender, og derfor er det
netop sangene på det album, hun vil tale med
Søren Huss om.

Følelser er ikke private

J
osefine er 25 år og var 12 år, da hun overnattede på gaden første gang. I dag har hun et
midlertidigt sted at bo, men hun er aktiv i de
hjemløses organisation, SAND, og de sidste fire
år har hun solgt Hus Forbi.
Denne måned er hun en del af avisens hold
på Roskilde Festival. Og da hun så Søren Huss'
navn på festivalprogrammet, udbrød hun, at
ham ville hun godt møde.
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Jeg synes, du er god til at tage nogle svære, personlige ting og gøre dem personlige for alle mennesker. Har det hjulpet dig i din sorgbearbejdelse
at lave musik?
- Det har det gjort hele mit liv. Det rum, jeg
har med mit instrument og med at spille, er
godt for mit almene velvære. Det der skete var
i virkeligheden ikke anderledes, end det altid
har været: Jeg søgte ind i et rum, jeg vidste,
ville gøre mig godt. Så for mig er det ikke en
terapiplade – det er virkeligheden en helt almindelig plade.
- Det er et kreativt sted, jeg kan gå hen. Jeg
ser det nærmest som et viktualierum med ting,
der foregår i mig. Og efter mit liv blev vendt på
hovedet, var det rum fyldt op på alle hylder.
Så du bruger musikken som et redskab?
- Jeg ser den meget som en livsledsager. Et
rum, jeg er så heldig at have med mig. Hvor jeg
kan gå ind og stoppe tiden, reflektere, lukke
ting ude og vælge specifikt, hvad jeg lukker
ind. Når du kan relatere til det, er det fordi, det
er følelser, jeg bearbejder.
- Følelser er ikke private – det var det, jeg
fandt ud af – de dybt personlige følelser er
følelser, vi deler alle sammen. Derfor kan du
relatere til det, selv om du er et andet sted end
jeg. Jeg tror, det er sådan, det hænger sammen.
Jeg kan rigtig godt lide den sang, der hedder
'Jeg finder vej'. Når jeg har været hjemløs og magtesløs og ikke følt, jeg vidste, hvilken vej jeg skulle
gå, har jeg alligevel kunnet sige 'jeg finder vej'. En
af de ting, jeg kan genkende, er, at vi kan finde vej
gennem andre mennesker – at man ikke altid kan
rejse sig op selv. Den kærlighed, jeg føler gennem
et andet menneske, kan hjælpe.
- Jeg ved ikke, hvor jeg ville have været,
hvis jeg ikke havde haft min datter – specielt
de første par år. Der havde ikke været en plade
tre år senere, hvis min datter ikke havde været
der – jeg havde måske slet ikke haft en plade
endnu. At være noget for andre er noget, der
kan gøre den allerstørste forskel i sådan en
sorg.

Stil mig ved foden af et bjerg af døde kroppe
med kun modløshed på toppen
jeg finder vej
gennem mit sinds labyrinter
af tilgroede stier
ud af sorgens smertende vidder
jeg finder vej
til dig
Dejlige, dejlige datter
vores, dejlige, dejlige datter
(Fra sangen 'Jeg finder vej')

Sjælevenner
Du giver et godt billede, når du skriver, at man
'står ved foden af et bjerg af døde kroppe'.
- Det er et meget voldsomt billede.
Jeg kan meget godt lide det. Jeg blev introduceret til din musik af en veninde, som jeg kalder
min sjæleven, og vi hørte 'Jeg finder vej'. Mit liv
har gjort, at jeg måske har haft svært ved at føle
mig elsket. Jeg kan elske andre rigtig meget, men
når jeg har det så svært, må det være umuligt for
andre at elske mig i samme grad.
Hun spillede sangen for mig og sagde: 'Jeg vil
stå ved foden af et bjerg af døde kroppe og kæmpe mig vej for at finde dig' – at føle, der er nogen,
der ser mig i det samme lys, som jeg ser hende i.
Giver det mening?
- Ja, det giver fin mening.
Jeg synes, pladen er så fint bygget op. Du starter med at være i sorgen og den magtesløshed, jeg
også kender. Jeg aner ikke, hvor jeg skal sove, min
telefon er gået ud. Jeg græder, men finder et sted
at sove. Næste dag bliver jeg vred: Fuck det her
system! Det hører jeg også, du gør, og så fylder
den vrede alt.
- Sangen hedder 'Fra tanke til'. Den repræsenterer vreden, den er projiceret udad.
Men føler du også selv, at det var en proces at
komme igennem?
- Da jeg havde skrevet de fleste sange og
skulle lave tracklisten, fandt jeg ud af, at der
lå en mulig rejse fra et nulpunkt henimod den
sidste sang 'Tak for dansen', som er en accept
af, at det er simpelthen et livsvilkår.
Var det noget med at lægge fortiden bag dig?
- Sådan er sorg jo ikke, den er jo ikke væk.
Men man lærer at leve med vilkårene. I det øjeblik, ulykken skete, ændrede mit livsvilkår sig,
og sorgprocessen er for mig en stor lang rejse
henimod at acceptere det nye livsvilkår.
- Min sjæleven var præsten på Rigshospitalet, som fulgte mig i mange år bagefter og er
min gode ven nu. Han kalder sorg for 'hjemløs
kærlighed', hvilket jeg synes er enormt smukt.
Man skal finde et sted at placere kærligheden.
Acceptere det nye grundvilkår og så bevæge
sig fremad derfra.
Jeg har forseglet en kiste med had
jeg har forseglet en kiste med skyld
jeg har forseglet en kiste med mord
blindt raseri
med øje for øje, og tand for tand
(Fra sangen 'Fra tanke til')

- Jeg kan gå ind
og besøge sorgen
og sætte mig derinde
og lade mig fylde op af
den og se den i øjnene.
Men jeg kan lukke for
den igen.
Søren

En dør ind til sorgen

søren huss
For første gang siden en koncert med Saybia i 2004 står Søren Huss i år på plakaten på Roskilde Festival. Han har dog været på scenen et par gange som gæst, og så sent som sidste år spillede han trompet
til Peter Sommers koncert på Orange Scene. Et instrument, han begyndte at spille som 10-årig, men da
havde han allerede i nogle år øvet sig på et trædeorgel med pedaler, der var uden for korte drengebens
rækkevidde, men til gengæld inden for familiens økonomiske rækkevidde.
Farfaderen spillede violin – instrumentet hænger på væggen i Søren Huss' hjem i Nyborg – og faderen
tager stadig ud og spiller hits fra Giro 413's storhedstid. Det var også i fødebyen Nyborg, Søren Huss
som 18-årig var med til at danne Saybia, der blev et stort navn i Danmark efter årtusindskiftet. De
første tre albums nåede alle førstepladsen på salgslisten, men Saybia blev sat på pause efter kærestens
død i 2007. Siden har Søren Huss udgivet i alt fire soloalbums, hvor han synger på dansk. Og efter en
kortlivet gendannelse i 2015 er Saybia nu definitivt opløst.

Når jeg ser sorg, finder jeg en måde at indkapsle den på, så jeg kan overskue den. Når
jeg har gjort det, er der plads til, at jeg kan
sætte den op på en hylde. Den er jo altid på
mit lager, og jeg tager den ned, når jeg har
brug for det.
- Mit billede på det er, at jeg har et
rum, som er fyldt møbleret, inde i min
krop. Døren er lukket. De første par år var
døren åben og atmosfæren derfra sivede
ud i resten af min tilværelse. På et eller
andet tidspunkt fik jeg etableret en dør.
- Jeg kan gå ind og besøge sorgen og
sætte mig derinde og lade mig fylde op af
den og se den i øjnene. Men jeg kan lukke
for den igen. Præcis som du siger, du kan
tage den ned, når du har behov for den.
Vil du sige, at din hjemløse sorg har fundet et sted at bo, hvor du kan tage hen og
besøge den?
- Ja. Den er en del af mig, den bor i
mig, den er med på rejse, og jeg har accepteret den. Og efter jeg har fået etableret
det rum, er jeg faktisk fuld af taknemmelighed.
Hvordan?
- Jeg sætter pris på almen væren. Bare
at være til.
God til at nyde de små ting?
- God til at lave ingenting også. Jeg elsker at lave ingenting. Jeg har stadig ambitioner musikalsk og professionelt, men
jeg er bare taknemmelig for hverdagen,
mit liv med min datter, at møde rare mennesker.
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En helt almindelig morgen,
en helt almindelig dag
I en helt almindelig by
En helt almindelig mand smør'
en helt almindelig madpakke
Til en helt almindelig pige
En helt almindelig bil på
en helt almindelig vej
Til en helt almindelig skole
(Fra sangen 'Et helt almindeligt liv')

Et frikadelleliv
Du har også skrevet en sang om at være helt almindelig.
- Ja, på min sidste plade 'Midtlivsvisen'.
Den kom helt konkret en morgen, jeg var
i gang med morgenmaden. Jeg havde ligesom oplevet min krise, og måske gør det, at
jeg har mindre frygt i min krop og kan være
mere taknemmelig.
Fordi du har været langt nede på bunden.
- Jeg har været så langt nede, jeg tror,
man kan komme. Derfor er der mindre angst
i forhold til, hvad jeg kan møde i fremtiden.
Jeg kalder det at have et frikadelleliv, være
helt almindelig, smøre madpakker, eller hvad
det nu er. Jeg er meget interesseret i det med,
at den magtesløshed, du har været i, har været
med til at give dig ro til at være i det liv, du har
nu. Det er jo lige sådan noget, jeg drømmer om,
at få mere frikadelleliv.
Jeg genkender godt den følelse af, at nu er
der sket så meget lort, at nu kan det forhåbentlig ikke blive værre. Man lærer jo også sine styrker at kende.
- Præcis. Det er jo en frygtelig erkendelse:
Jeg har overlevet tabet af det menneske, jeg
elskede højest i mit liv. Jeg ved, jeg skal miste flere, mine forældre, men jeg ved, jeg kan
overleve det.
- Den følelse må du jo også have, du har jo
også gennemlevet en masse ting. Jeg forestiller mig, at hvis du en dag sidder med et barn,
vil du føle samme taknemmelighed.

En vild historie
Du synger om, at drømmene brister. Er de skiftet ud med en tilfredshed med det, du har nu?
- 'Jeg har udstrakte hænder'. Jeg havde en
kæmpe familie, der kunne hjælpe.
Er familien de udstrakte hænder?
- Ja, jeg fik al den hjælp, jeg kunne bruge.
Jeg boede på det tidspunkt på Toftegårds
Plads i Valby i København, hvor jeg mødte de
hjemløse hver dag. Jeg havde en fornemmelse af, at der kunne jeg godt være endt, hvis
ikke jeg havde haft de mennesker omkring
mig. Og hvis min datter ikke havde været
der.
Så netværket var medvirkende til, at du ikke
blev hjemløs?
- Ja, at jeg ikke mistede alt.
Jeg har ikke haft så meget familie, men dem
jeg har mødt, som har været med til at trække
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- Jeg er meget interesseret i
det med, at den magtesløshed
du har været i, har været med
til at give dig ro til at være
i det liv, du har nu. Det er jo
lige sådan noget jeg drømmer
om, at få mere frikadelleliv.
Josefine

mig – uden dem var jeg ikke kommet videre. For
eksempel at blive en del af Hus Forbi.
- Hvornår var du hjemløs?
Jeg har været hjemløs i flere omgange. Jeg
kom på børnehjem, og mens jeg var der, fik min
mor hjertestop og blev hjerneskadet. Hun havde
hukommelsestab i 13 år og døde for et par år siden. Så flyttede jeg hjem til min far, men der var
ikke særlig rart at bo, der var lidt vold.
Så sov jeg lidt ude og lidt hjemme, og fra jeg
var 13 til 15, boede jeg på en masse institutioner,
lidt på efterskoler, lidt på gaden, og fra jeg var 15
på børnehjem igen og så noget familie.
Derefter forsøgte jeg ligesom at starte mit liv
forfra igen. Jeg flyttede til København, var lidt
hjemløs, fik en kæreste, lidt hjemløs igen. Jeg har
været rodløs, men på en eller anden måde fundet
min vej. Jeg er ret forberedt på, at livet går meget
op og ned. Derfor har følelser fyldt en stor del af
mit liv, at kunne lytte til følelser og sætte ord på
betyder en stor del. Jeg har et andet forhold til
mine veninder end de fleste.
- Dit netværk.
Et par sjælevenner, de er min grobund, min
familie, bare ikke på andres måder. Min udsathed
og magtesløshed har gjort mig til den, jeg er, og
givet mig en kæmpedrivkraft. Selv når livet ikke
er noget værd, synes jeg, livet er noget værd på
grund af dem.
- Det er også en vild historie.
Jeg fik mit Hus Forbi-kort, da jeg var 21.
- Hvad betyder det, er det en anerkendelse?
At man er blevet set?
Jeg var med i et teaterstykke om hjemløshed,
og der mødte jeg formanden for de hjemløses
landsorganisation, som sagde: Kom, du skal med
her. Det har skabt nogle muligheder for mig. Jeg
har fået et stort netværk af mennesker, som kender følelsen af at være hjemløs.

- I virkeligheden stoppede jeg aldrig med
at skrive, jeg fortsatte bare. De første sange,
jeg skrev, var på engelsk, men jeg kunne godt
mærke, at det går ikke. Jeg kan ikke udtrykke
det, jeg har brug for at udtrykke. Og efter et
halvt år begyndte jeg at skrive den første sang
på dansk. Jeg turde ikke skrive den ned, så det
tog enormt lang tid.
Jeg kan godt lide at synge, og jeg skrev mange
digte i min hjemløseperiode. Når det var værst, og
jeg var våd og forfrossen, har jeg skrevet de bedste ting.
- Vi gendannede jo Saybia i 2015, men jeg
kunne ikke connecte med det, og vi er stoppet
helt nu. Jeg kan udfolde mig bedre på dansk,
og jeg ved 100 procent, hvad jeg siger – det gør
jeg ikke altid på engelsk.

Den vigtige egenomsorg
Hvordan er det at synge de sange i dag?
- Fra 'Troen og Ingen'? Det er ok. Det er
sjovt nok ikke min plade længere, det er alles plade. Der er så mange, der har et forhold
til den. Jeg har fortalt den historie så mange
gange.
- På Saybia-pladerne krænger jeg virkelig
følelserne ud, men jeg fandt ud af, at hvis jeg

gør det med de her sange, er der ikke plads til
andre. Hvis jeg havde gjort det, havde I ikke
siddet her i dag. Så havde I ikke lyttet, for så
var det min historie, og det var ikke meningen,
at I skulle føle medlidenhed med mig.
Når jeg fortæller om, at jeg var 12 år, da jeg
sov på gaden første gang, spørger folk, om det
ikke er hårdt at fortælle. Men nu har jeg fortalt det
så mange gange. Det føles som et helt andet liv,
som at tale om en anden person.
- Lige præcis. Sådan har jeg det også. Endda
så jeg nogle gange kan føle omsorg for mig selv
og tænke: 'Hold kæft din stakkel, at du har
skullet igennem det her'.
Det er en vigtig del af livet at kunne drage
egenomsorg.
- Jeg har brugt alt for mange år på ikke at
yde omsorg for mig selv. Og det var den største
lykke i mit liv, da jeg fandt ud af at gøre det.
Sige til mig selv: 'Du er sgu en ok fyr'.
- Jeg har lige snakket med min datter om
det for et par dage siden. At noget af det vigtigste, man skal kunne som menneske, er at
yde omsorg for sig selv. For man er det eneste
menneske, man skal være sammen med resten
af sit liv. ❙

Sange fra kirken
Hvornår begyndte du at skrive sangene på 'Troen
& Ingen'?
- Jeg gik i gang med at skrive med det
samme. Min datter lå i koma i fem uger, så jeg
gik ned i kirken på Rigshospitalet og sad og
spillede.
Der har jeg sovet.
- I kirken?
Ja. Den er normalt lukket om natten, men så
var den åben en dag, og så sneg jeg mig ind og
sov under bænken.

Søren Huss og datteren Ronja bor i et hus fra 1700-tallet med flygel og indtil flere keyboards i alrummet på
1. sal. Her sidder Søren for tiden og arbejder på sange til et kommende album – ofte til langt ud på natten.
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shelter til storbyen
Nyuddannet arkitekt har tegnet et mobilt shelter, som kan blive et alternativ
til herberger og natvarmestuer
af Peter Andersen
foto: Emil Göhns

andet snakket med de hjemløses organisation, SAND, og
de fortalte, at herberger kan
være en skræmmende oplevelse. Jeg snakkede også med
en ung fyr på 22 år, og for ham
er herberget ubehageligt. Han
havde problemer med stofmisbrug, og på herberger er der
altid nogen, der har noget at
drikke eller nogle stoffer. Hvis
man prøver at komme væk fra
et giftigt miljø, kan et shelter
være et alternativ, siger Emil
Göhns.

I

déen opstod i februar
2018. Termometret viste minus ti grader i København, og der blev oprettet nødovernatning
rundt om i byen, men alligevel
var der ikke plads til, at alle
hjemløse kunne komme indenfor og sove.
- Min tanke var: 'Er der
noget, jeg kan gøre som arkitekt?' Noget som er billigt og
hurtigt at få på benene, lyder
det retoriske spørgsmål fra
Emil Göhns, som på det tidspunkt studerede på Arkitektskolen.
Samtidig havde hans hold
fået en opgave: Tegn et genbrugsinitiativ! Og resultatet
blev et shelter med plads til en
eller to personer (og en hund),
fremstillet i genanvendeligt
træ og let at pakke ned og sætte op igen et nyt sted.
- Jeg ser det som et tilbud ud over det, herbergerne
kan tilbyde. Jeg har blandt
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Samarbejde
med håndværkerelever

Den prototype, Emil Göhns tegnede og
udviklede, kan ses i fuld størrelse ved Arkitektskolen i København. I alt vejer shelteret
halvandet ton, og eleverne fra erhvervsskolen NEXT har arbejdet videre med tegningerne og skåret de enkelte elementer op i
mindre dele, så det bliver nemmere at flytte.
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Efter han havde udviklet sin
prototype, var han egentlig på
vej mod nye opgaver – blandt
andet den afgangseksamen,
han netop har bestået, så han
nu kan kalde sig uddannet arkitekt. Men via et samarbejde med erhvervsskolen NEXT
i Rødovre har håndværkerelever arbejdet videre på hans
tegninger.
- De har blandt andet skåret elementerne ud i mindre

dele, så ingen dele vejer mere end
50 kilo. På den måde kan det pilles ned og samles igen med håndkraft, uden brug af værktøj eller
skruer, siger Emil Göhns.
Han forestiller sig, at shelterne primært stilles op i små grupper på tre eller fire. Hvis der bliver ballade med placeringen, kan
de hurtigt pakkes ned og flyttes
et andet sted hen.
- Og hvis vi en dag slipper
af med hjemløsheden – ikke at
der er noget, der tyder på det –
kan et shelter måske blive til en
blomsterkiosk i stedet, siger Emil
Göhns.
Et shelter koster cirka 40.000
kroner at producere – cirka det
samme som månedsprisen på en
herbergsplads. Hvis shelterne
sættes i produktion, vil prisen
komme længere ned, men det er
endnu usikkert, om det sker.
Emil Göhns har været i dialog
med SAND og har efter Hus Forbis deadline præsenteret sin idé
på Folkemødet på Bornholm.
- Der har været nogle eksperimenter i London, som viser, at
reglerne gør det svært. Det er sin

- De har blandt andet
skåret elementerne ud
i mindre dele, så ingen
dele vejer mere end
50 kilo. På den måde
kan det pilles ned og
samles igen med
håndkraft, uden brug
af værktøj eller skruer.
Emil Göhns

sag at få tilladelse til at stille sådan
et op. Der er meget bureaukrati.

Bæredygtig bolig
Det shelter, Emil Göhns har udviklet, er fremstillet af Cross Laminated Timber (CLT), som nogle gange oversættes som 'massivtræ'. Det
er et produkt – i dette tilfælde af
fyrretræ – med de samme egenskaber som beton, men langt mere bæredygtigt.
- I det meste nybyggeri, vi ser i
dag, kunne man erstatte beton med
CLT og virkelig gøre en forskel for
klimaet. Man bruger cirka 900 kilo
CO2 på at fremstille en kubikmeter beton, mens en kubikmeter CLT
omvendt har opsuget et ton CO2 i
løbet af træets levetid, forklarer arkitekten.
Hans regnestykke viser, at bare
ét shelter vil fjerne tre tons CO2,
som først slippes ud igen, hvis træet en dag bliver brændt.
- Desuden er beton meget tungere at transportere. I Norge, Sverige, Tyskland og England har man
bygget med CLT siden 90'erne, men
vi halter bagefter. Det ville især give rigtig god mening i København,
som har det ambitiøse mål om at
blive CO2-neutral i 2025, siger Emil
Göhns.
Han tilføjer, at træ også giver et
bedre indeklima end beton.
- Fugt og luft kan trænge igennem – med beton er man nødt til at
installere ventilation. Så et træhus er et sundere sted at være. Der
er nogle komplicerede regler med
hensyn til bygningsreglement, men
når de kan finde ud af det i de omkringliggende lande, burde vi også
kunne her. ❙

forbrugertest
på gadeplan
Shelters kunne være et godt tilbud til de hjemløse,
det er sværest at hjælpe, mener Josefine fra SAND's boliggruppe
interview: Josefine
tekst: Peter Andersen
foto: Mette Kramer Kristensen

D

a Emil og Josefine
har kæmpet lidt, må
de give op. De prøver i fællesskab at
samle et lille hjør-

ne af et shelter – mest til ære for
fotografen – men det har været
regnvejr, træet er blevet fugtigt,
så de må tage trækøller i brug.
- Det er en god tommelfingerregel, at man ikke bygger i træ i
regnvejr, siger Emil Göhns, som
har tegnet det mobile shelter.
Josefine er 25 år og har lige i

øjeblikket et sted at bo. Men hun
har været hjemløs i flere omgange
og var kun 12 år, da hun overnattede på gaden første gang. Hun
er også aktiv i hjemløseorganisationen SAND's boliggruppe 'Fra
Bænk Til Bolig', og Hus Forbi har
bedt hende om at lave en lille forbrugertest.

HUS FORBI
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Hendes første spørgsmål til arkitekten er nok det mest oplagte:
Hvad tænker du med toiletforhold?
Der er jo ikke så mange offentlige toiletter, og det er ulovligt at tisse på gaden.
Uanset hvor meget støtte der er fra lokalsamfundet, kan man ikke lige låne
naboens toilet klokken fire om morgenen.
- Der er nogle steder med offentlige
toiletter, for eksempel i Nordvestparken som jeg har cyklet forbi dagligt
på vej til skole. Der sidder altid et par
stykker, som i hvert fald ser ud, som
de ikke har et sted at bo. Det giver god
mening at sætte shelterne op i nærheden af offentlige toiletter, men ellers
er der muligheden med trailervogne
med rindende vand, som man kender
fra festivaler.

- Jeg har ikke
været vild med
at opsøge
herberger.
Jeg er ung
og kvinde,
det er svært
overhovedet
at få lov
til at komme
ind.
Josefine

nogen og beslaglægge og dermed
skubbe andre væk. Så man skal nok
have en nøgle dertil, så man kan efterlade sine ting derinde.
Jeg tænker, man kunne arbejde
gennem gadeplansteamet. Der er ofte
hjemløse, man ikke får kontakt med
på boformerne, fordi de ikke orker og
ikke har ressourcer til at opsøge dem.
- Det ved du selvfølgelig meget
mere om end jeg.
Jeg har ikke været vild med at opsøge herberger. Jeg er ung og kvinde,
det er svært overhovedet at få lov
til at komme ind. Jeg er kommet ind
nogle steder, for eksempel Café Klare,
men der er mange stoffer. Jeg kender
rigtig mange unge hjemløse, der er i
kontakt med gadeplansteamet.

Ikke vild med herberger

Varme og vinduer

Hvor lang tid kan man bo i det? Hvis jeg
flytter ind i november, kan jeg så bo der
resten af vinteren?
- Det tænker jeg skulle være op til
herbergerne, overnatningsstederne,
som kan tilbyde et værelse, men også
denne mulighed. Til at starte med havde jeg en teori om, at de bare skulle
stå åbne, men efterhånden gik det
op for mig, at så ville der nok komme

Det skal være tilgængeligt for dem,
der har mest brug for det. Der er en
tendens til at hjælpe dem, der er nemmest at hjælpe. Og det her kunne
være et tilbud til dem, som er allerlængst nede, eller som bare har brug
for fred.
- Der skal klart nogen til at administrere det. Men det kan måske
være med til at give noget ejerfor-
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nemmelse, hvis man er med til at
samle det selv.
Kommer man til at kunne åbne
vinduerne?
- Nej, i denne udgave er vinduet
af slagfast plast og kan ikke åbnes.
Til gengæld sker der ikke noget,
hvis nogen kaster noget mod ruden.
Men er der mere end én udgang?
Jeg ville være allermest bange for, at
nogen kom og satte ild til det.
- I prototypen er det kun døren,
der kan åbnes – budgettet har været
sparsomt. Men man kunne sagtens
sætte rigtige vinduer i. Eller lave en
mekanisme, så ruden kan trykkes
ud indefra, men ikke udefra.
Hvad med varme?
- Som udgangspunkt er det uopvarmet og uisoleret. Man kunne
efterisolere på ydersiden, men rummet er ret kompakt, og kropsvarmen vil hurtigt varme det op. Det
ville selvfølgelig være muligt at
koble strøm til eller sætte solceller på taget, men det skal ikke være
afhængigt af det. Træets evne til
at absorbere og holde på varmen er
rigtig fin. Og jo mere, man propper
på, jo dyrere bliver det. ❙

- I denne udgave er vinduet af slagfast plast og kan ikke åbnes.
Til gengæld sker der ikke noget, hvis nogen kaster noget mod ruden.
Emil Göhns

HUS FORBI
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vi skal leve,
ikke bare overleve

Allan og Wendell lever
i vidt forskellige verdener
og har alligevel så meget til fælles

interview: Allan Andersen
tekst og foto: Poul Struve Nielsen

W

endell er Street Sense-sælger. Sådan hedder
hjemløseavisen
i USA's hovedstad, Washington D.C. Allan er
Hus Forbi-sælger i København i Danmark. Wendell er tidligere hjemløs og bor i egen lejlighed, efter at
han lærte at tage imod hjælp. Allan har været
hjemløs i otte år, og han bor stadig på gaden i
København.
- Huslejen i USA er røget op gennem skorstenen og videre, især i Washington DC-området. I Amerika afhænger huslejen af postnummeret.
- Den amerikanske drøm plejede at være
at vokse op, få et job og købe et hus i samme kvarter. Den drøm er bristet og eksisterer
ikke i dag. Jeg kunne aldrig få råd til at købe
et hus i samme kvarter, som jeg voksede op i.
Det er problemet, især i bycentrene. Derfor er
hjemløshed og fattigdom stigende i USA, siger
Wendell.
Allan spørger:
Hvordan er det i staterne? Folk er hjemløse,
og de bor i en bil og kører rundt for at sove på
gaden?
- Jeg har gjort det ved flere lejligheder. Jeg
boede og arbejdede i min bil. Jeg var faktisk
Uber-chauffør, før der var Uber.
Du kørte pirattaxi?
- Det var sådan, jeg fik enderne til at mødes i lang tid. Jeg hang bogstaveligt talt ud på
Greyhound-busstationer og afhentede passagerer, som havde brug for transport – især til
udkanten af Washington D.C.

Op og nedture
Hvor længe har du været hjemløs?
- Jeg er ikke hjemløs i dag. Jeg har haft et
hjem nu i over et årti. Men jeg var hjemløs on
and off i over 20 år.
- Som mange hjemløse har jeg oplevet at
finde et sted at være, ryge ud igen og vende
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Allan og Wendell mødtes til en konference i den internationale organisaton for hjemløseaviser
(INSP, International Network of Street Papers).

tilbage til hjemløshed. Jeg har haft perioder,
hvor jeg har haft arbejde og har klaret mig godt
økonomisk, og jeg er røget tilbage på gaden.
- Jeg har en teori om, at du ikke kan løse
problemet med hjemløshed alene ved at give
folk et hjem. Du skal undersøge, hvorfor de er
hjemløse og tage fat om de problemer, der har
ført til, at de er hjemløse, før du giver dem et
hjem. Der er ingen nem løsning. Hvis du bare
giver en person et hjem, efter at de har været
kronisk hjemløse, er det som at behandle et
skudsår med et plaster.
- Du tager ikke fat på de virkelige problemer. Det bliver frem og tilbage mellem hjemløshed og bolig, siger Wendell, der også har været
socialarbejder.

Ikke bare et hjem
Har du arbejdet med hjemløse?
- Jeg begyndte at arbejde på herberger i
1991. Jeg arbejdede for en katolsk organisation, som er den største udbyder af krisecentre
og herbergspladser i Washington D.C. Jeg var
et sted, hvor de gav husly til mænd i rehabilitering, som kæmpede med at komme ud af et
misbrug af alkohol og narkotika. De fleste har
en ambition om at bo i eget hjem, men det er
svært for dem at indse, at det har de slet ikke
færdighederne til.
De har brug for hjælp til at få et hjem igen?
- Jeg tror, at sagsbehandling er nøglen. Gode sagsbehandlere fik mig videre. Jeg begyndte
at arbejde med nogle dygtige sagsbehandlere,
da jeg stirrede ud over afgrunden. De holdt mig
ansvarlig for mit eget liv og lod sig ikke påvirke af min karisma, og en af dem sagde: 'Jeg ved
godt, du kan snakke fanden et øre af, men jeg
er mere opmærksom på, hvad du gør, end hvad
du siger'. De fik mig til at definere klare mål.
Bæredygtige, målbare, opnåelige mål.
Nogle gange skal du gøre det samme hver dag.
Du skal tjene penge for at få noget at spise.
- Det er lidt forenklet. Vi bliver fanget i de
rutiner. Mit job er at få mig selv på fode igen,
og hvis jeg fokuserer på det, kan jeg komme
videre.
- Det handler også om noget spirituelt, noget der kommer indefra, og jeg mener ikke noget religiøst. Og hvis du siger det til en hjemløs,
vil han virkelig ikke høre om det. Han er ikke
i kontakt med det. Men når du frem til det spirituelle dilemma inde i dig selv, forsvinder din
frygt, og ting begynder at ske.
- I årevis kunne jeg ikke tage mig sammen
til at søge efter en lejlighed, fordi jeg frygtede,
at ingen ville give mig én, efter at jeg var blevet smidt ud, har haft huslejerestance og alt det
der. Min sponsor i mit 12-trins program måtte
tvinge mig til at skrive en ansøgning om en

lejlighed til et af de store udlejningsselskaber.
Sådan fik jeg lejligheden. Og jeg havde aldrig
troet, det kunne lade sig gøre.
- En god socialarbejder eller en sagsbehandler kan fortælle mig præcis, hvad jeg skal gøre
for at ændre min tilstand. Men desværre har
jeg selv en tendens til at synes, at jeg har fået
en bedre idé.

Forskellige eller ens
Men ingen skal vel bestemme, hvordan du lever
dit liv?
- Helt ærligt, de her fagfolk har set hundredvis af fyre ligesom mig i samme situation.
Men jeg vil gerne sige: Jeg er unik!
Du kan ikke sætte alle i samme bås. Alle har
forskellige behov.
- Det er den intellektuelle tilgang, og jeg
forstår det. Men virkeligheden er, at der faktisk er løsninger, som er de rigtige for alle. Jeg
vil helst ikke tænke på det, fordi det fjerner
min individualitet. Men der er nogle generelle ting, som med et lille tvist for hver enkelt
person kan hjælpe de fleste. Det er stort set de
samme ting, alle skal gøre for at komme videre.
- Du skal være ærlig overfor den person,
der arbejder med at hjælpe dig. Og det har jeg
også svært ved, for
mit ego er involveret. Især hvis
sagsbehandleren er
en kvinde, og hvis
hun er en attraktiv kvinde, vil det
være svært at tale
med hende om mine
mangler. Men du kan
ikke redde din røv
og din stolthed på
samme tid.
- Aha-øjeblikket
er, når du tør tage
imod hjælp. Og det er
svært at nå dertil, for
det vil være lettere
for mig at hjælpe dig
end at bede dig om
hjælp.
Jeg har det samme problem. Jeg er god til at
hjælpe andre, men ikke mig selv.
- Ja, fordi det tjener mit ego, når jeg hjælper
nogle andre.

Livet som hjemløs
Så er det Wendells tur til at spørge.
- Du har været på gaden i otte år nu?
Ja.
- Hvad skete der, da du mistede dit hjem?
Jeg blev skilt, og så røg jeg også ud af boligen.

- Var der andre underliggende faktorer til
din skilsmisse eller til at blive hjemløs?
Vi voksede fra hinanden. Jeg arbejdede i byggebranchen, og firmaet lukkede. Jeg mistede mit
job og kunne ikke betale huslejen. Så først blev
jeg skilt, og tre til fire måneder senere var mit
hjem væk. Jeg har været på gaden siden.
- Er der andre problemer? Psykiske problemer? Alkohol?
Jeg drikker nogle øl i løbet af en dag. Og når
jeg er ude at sælge Hus Forbi, så giver jeg lidt af
mig selv hver gang. En øl løsner lidt op og gør det
lettere at få kontakt og tale med folk.
- Men hvis du drikker øl hver dag, er der så
ikke noget, du glemmer?
Måske. Jeg kan bedre lide at drikke lidt end at
gå til psykolog. Det er ligesom terapi.
- Flasketerapi? Jeg brugte den samme strategi i mange år. Jeg havde også brug for noget
udefra for at få mig til at slappe af. Og det er
okay. Og jeg vil gerne opfordre dig til at udforske nogle interne løsninger på det.

Politi og gadefolk
I Danmark har vi ikke lov til at sove på gaden i
byen længere. Politiet kommer efter dig. Det bliver hårdere.



allan
andersen

wendell
williams

(tv)
er Hus Forbi-sælger.
Han har været
bestyrelsesmedlem i
Foreningen Hus Forbi
og har bidraget som
interviewer til flere
artikler.

(th)
er Street Sense-sælger og har bidraget
til den amerikanske
hjemløseavis med
flere artikler.
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WEEKENDMOTIV

AGURKESÆL

Weekenden er ved at være slut
fredag lavede jeg et kæmpe dyk
Og jeg har svært ved at holde balancen
meget af min tid har gået med snak på det sidste
Det er ikke det at jeg ikke kan snakke
men jeg har brug for at male
det er sådan jeg styrer mig selv og mine tanker
det er fint nok med at digte
men det er begrænset hvor meget det hjælper
desuden foregår der meget jeg ikke kan snakke om
og som det hele bevæger sig fremad
bliver vejen jeg vandrer mere og mere snæver
og når jeg bruger ord føler jeg at jeg væver
men i dag gik jeg i gang med at male
og det har allerede g jort underværker for mit sind
ikke at der er noget nyskabende i maleriet her
en Skizofren mand og en fabrik
men hygger mig i skyttegravene lige nu
og om tolv timer starter krigen på ny
det er vel nok et held at man ikke er syg

Hvor blev Nikolaj Petersen af
Han lod sig stige til den anbefalede
mængde medicin
Og så blev han en grønsag
Nu ligger han i en grønsagsskuffe
Den venstre hånd han malede med
Har mistet sin motorik og er blevet
til en luffe
Sjovt nok at nogen kaldte ham en ildsjæl
Nu er han en blanding af en agurk
og en sæl

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

foto: Omar Ingerslev

- I D.C. angriber de endda folk,
der bor under motorvejsafkørslerne.
Jeg har et godt sted, hvor et firma
tillader mig at overnatte på parkeringspladsen.
- Jeg kender følelsen.
Jeg rydder altid op. Det er tæt på
et sted, hvor jeg kan få min morgenkaffe.
- Hvad med et brusebad?
Jeg kan altid få det hos Hus Forbi.
Jeg har også mulighed for at få en
sofa i en vens lejlighed, når tingene
virkelig strammer til.
- Men otte år i streg på gaden er
alligevel lang tid.
Det vigtigste for en hjemløs må
være at få et godt liv. At leve og ikke
bare overleve hver dag. Vi skal kunne
klare os uden stoffer, alkohol, prostitution og alle de ting, mange må ty til
for at overleve. Det er vigtigt, at du
har de basale fornødenheder. Hvis du
får hjælp på den rigtige måde, kan du
begynde at tage nogle skridt op ad
bjerget.
- Absolut. Det er en langsom bevidsthedsgørende proces. Men her
i dette samfund forventer man, at
ting sker meget hurtigt. Det tager
år at få en person tilbage på sporet, og det var derfor, jeg fortsatte
med at skulle starte forfra igen og
igen. Det gik ikke hurtigt nok, så
jeg ville forsøge at tage genveje eller springe et par trin over, fordi jeg
havde travlt med at nå mit mål. Jeg
manglede nogle vigtige byggesten,
derfor var min grund ikke solid.
Jeg opholdt mig hos en ven, hvis
datter skulle ud at rejse i seks uger.
Jeg lånte datterens lejlighed, mens
hun var væk.
- Ja, og det er fantastisk midlertidigt. Men det er ikke en permanent løsning.
Åh nej! Men det er behageligt, for
når du er i en lejlighed, behøver du ikke at spise junkfood. Du kan tilberede
dine egne måltider.
- Jeg var så begejstret for at få
mit eget hjem, at lade tv'et blive
ved at være tændt. For jeg havde
været på så mange forsorgshjem,
krisecentre og behandlingshjem,
hvor de slukkede for fjernsynet
klokken 21. Jeg kunne se et godt
tv-program, og så pludselig kunne
personalet komme og sige: 'Lyset
er slukket'. Da jeg først fik mit eget
sted, lod jeg tv'et være tændt hver
nat, selvom jeg ikke så på det. Og i
dag - jeg ser aldrig tv. ❙

HUS FORBI-SÆLGER BESØGER HEMMELIGT MUSEUM PÅ FORSORGSHJEM

foto: Mette Kramer Kristensen

gid her må blive tomt
Hus Forbi-sælger Dirk Semey rejser rundt i landet og besøger Hus Forbis distributører.
Normalt får han en snak med dem om, hvad de laver af socialt arbejde, og hvordan det er
at være en del af Hus Forbi-familien. Men på forsorgshjemmet Overmarksgården i
Kolding blev Dirk fanget i en tidslomme. Så denne gang, kære læser, får du en noget
anderledes beretning
tekst og foto: Dirk Semey
ET FROMT ØNSKE af Byfoged
Terndrup ved indvielsen af Overmarksgården i Kolding i maj 1917
var: 'Gid her må blive tomt'.
Jeg sidder i muséet på stedet. Det er indrettet i en gammel
celle, som i sin tid blev anvendt til
sindssyge, deliriumpatienter eller
som sikringscelle til forebyggelse
af vold. Denne celle er en af to
på stedet. De gamle skydelåse og
kighuller er stadig på celledøren.
Rummet er cirka to en halv
gange syv meter.
Overmarksgården blev etableret som en udflytning fra den
gamle fattiggård på Svietorvet i
Kolding til mere 'moderne' omgivelser. Man fik bad på gangene og
indlagt el.
Muséet ånder stedets historie
gennem montrer med avisartikler,
eksempler på hvad man fremstillede, for eksempel papirposer
og klemmer. Der blev også slået
brosten i en særlig afdeling for
tvangsarbejde.
I en montre i hjørnet hænger
fotos af den gamle fattiggård på
Svietorvet. Fotos af stuer og soverum giver indtryk af forholdene
dengang.

skulle i bad og skifte sengetøj én
gang ugentligt.
Der er instrumenter, vi i dag
ville kalde antikverede, for eksempel en emaljeret udskylningskande
til lavement og et induktionsapparat til behandling af gigt og reumatiske lidelser. Her var også en
sygeafdeling, så diverse sprøjter,
stetoskop med mere findes her.
At Overmarksgården i 20'erne
og 30'erne var en forsørgelses- og
optagelsesanstalt betød, at der
gjaldt et specificeret reglement,
som var fastsat ved lov. Det angav
tydeligt, hvad man måtte og ikke
måtte som beboer.
Disse reglementer blev fortsat
Muséet på Overmarksgården er
trangt. Og det er almindeligvis heller
ikke åbent for offentligheden.

Ingen alkohol
Overmarksgården var dengang
en Forsørgelses-og Arbejdsanstalt
med, som det blev sagt, 'byens
bedste udsigt'.
Muséet er et stykke lokalhistorie, der tegner udviklingen fra
1917 op gennem mellemkrigsårene og i 50'erne og 60'erne, hvor de
store ændringer i sociallovgivningen kom. I al den tid kunne man
blive tvangsanbragt, dette fortsatte ind i 70'erne.
Jeg ser en montre med 'pænt'
og dagligdagsservice. Ovenover er
der bøger, som er bespisningsprotokoller, og så er der en badebog,
som blev brugt frem til 1981. Man

langt op i halvfjerdserne. Én regel
er gennemgående og gælder den
dag i dag: Ingen indtagelse af alkohol på stedet. Dette er i nutiden
udvidet til stoffer også.

Fra fattiggård
til forsorgshjem
Overmarksgården overgik i starten af tresserne fra at være 'fattiggård' til et mere moderne begreb, nemlig 'forsorgsinstitution'.
Dette skete ved indførelsen af den
nye sociallov med Julius Bomholt
som primus motor. Loven blev
indført i maj 1961.

Hele meningen med denne lov
var at drive forsorgshjemmene
således, at hjemmene blev åbne
anstalter, samt give beboerne en
reel chance for at vende tilbage til
et normalt liv.
Op igennem 70'erne skete
yderligere tiltag: Der kom pædagoger og en socialrådgiver. Dette
skete blandt andet med henblik på
de 20-30 årige. Dem kom der en
masse af i kølvandet på ungdomsarbejdsløsheden sidst i 70'erne.
Det satte også sit præg her.
Det giver et par avisartikler i en
af montrerne udtryk for. Som

overskriften på en af dem ganske
rigtigt siger: 'Overmarksgården, et
barometer for vort samfunds sundhedstilstand'.
Der er ikke plads til alt inde i
rummet, ude i gangen hænger en
kronologisk gennemgang af udviklingen her - krydret med et billede,
hvor Overmarksgårdens tilblivelse
er beskrevet, afvekslet med originaltegningerne af stedet. Et historisk tilbageblik, der begynder med
Fattigloven af 1708. Sluttelig hænger der et billede, som beskriver
fjernelsen af tremmerne i 1972.
Der sidder et sæt tremmer tilbage som et minde, her i kælderen.
Muséet er en lille tidslomme på udviklingen fra at være en anstalt til
at være det, som Overmarksgården
er i dag: Nemlig et moderne forsorgshjem. ❙
Det nytter ikke at tage på udflugt
dertil. Muséet er ikke umiddelbart
tilgængeligt for offentligheden.
Men prøv i stedet forsorgsmuséet i
Svendborg, som er en gammel fattiggård, der er lavet til museum og har
en stærk og bevægende udstilling.
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Besøg fra nord

I Danmark har vi én landsdækkende hjemløseavis, nemlig den, du sidder med i hånden. I
Norge er afstandene lidt større, så de har syv gadeaviser. En af dem er Asfalt, som udgives
i Stavanger og omkringliggende byer i provinsen Rogaland i den sydvestlige del af landet.
Asfalt fokuserer især på afhængighed af stoffer og alkohol, og alle avisens sælgere er misbrugere eller tidligere misbrugere.
For nylig var fem repræsentanter fra Asfalt på besøg i København, og de besøgte blandt
andet Hus Forbi i Vanløse og Kirkens Korshærs herberg i Hillerødgade, som er Hus Forbis
største salgssted. Her er de fotograferet foran herberget med Asfalts daglige leder, Christine
Midbøe, i midten. ❙

… og fra et land
down under
Er afstandene store i Norge, er de enorme i
Australien. Matthew Stedmann er lokalredaktør af
hjemløseavisen The Big Issue i Adelaide, og skal han
besøge hovedkontoret i Melbourne, som i øvrigt er
nærmeste rigtige by, må han enten tage flyveren
eller forberede sig på otte timers kørsel i bil.
Matthew besøgte for nylig Hus Forbi som led i
en rundtur i Europa og afslørede da også en vis misundelse over Hus Forbis distributørnet af herberger
og væresteder, som gør det muligt at få avisen ud til
sælgerne i hele landet med meget kort varsel. Her er
Matthew (th) fotograferet sammen med Markus Eg
Schwarz-Nielsen fra Hus Forbis salgsafdeling. ❙
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| off-line |

VIL DU VINDE

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

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

Adresse ___________________________________
Postnr ____ By _____________________________
vinderne får tilsendt deres præmie direkte
og offentliggøres på hus forbis facebookside
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| hvad betyder hus forbi for mig? |

Fantastisk, at Horne samler penge til Hus Forbi
Hus Forbi er min identitet, siger Hus Forbi-sælger Bente Brink Hansen

3

spørgsmål

hvad fik du
at spise i går?
- Frikadeller, grøntsager og
kartofler og sovs hos min mor.
Jeg har haft en periode, hvor
jeg ikke var så god til at spise.
Ellers laver jeg mad selv – danske, thailandske og grønlandske retter. Min livret er 'rensdyr
suassat' – det er rensdyrsuppe.
Jeg elsker grønlandsk mad –
fra moskusokser til rensdyr og
sælkød – og meget forskelligt
fra dansk mad. Sådan en gang
tørfisk og tørret
kød bliver jeg aldrig træt af.
Åh, jeg savner fisk og naturen
fra Grønland. Det er i hvert fald
12 år siden, jeg har været der.
fortalt til
Birgitte Ellemann Höegh
foto: Mette Kramer Kristensen

F

or mig betyder Hus Forbi, at jeg har fået en
identitet igen. Der ligger
noget stolthed og tryghed i det. Du er en del af noget.
Jeg er en eksistens, der er gået
lidt skævt, og føler mig hjemme i
Hus Forbi-miljøet. Jeg følger med
på Facebook og sørger også for at
poste nogle af de solskinshistorier,
jeg oplever.
- For eksempel sidste mandag, da Horne Efterskole havde
indsamlet 175.000 kroner til Hus
Forbi. Det er jo helt fantastisk, at
sådan nogle unge mennesker gør
det. Så længe pengene varer, kan
man få gratis mad på Parasollen,
Hus Forbis distributør i Aalborg.
Jeg døjer med lidt forkølelse, for
jeg sad et koldt sted i går og solgte
aviser, og det kan jeg mærke i dag.
Da jeg var færdig, tog jeg ind og
hentede flere aviser ved Parasollen. Jeg ville være sikker på, at jeg
havde nok til weekenden.
- Jeg havde kun råd til ti, og
de bliver ikke svære at sælge. I
går gik det godt. Indtil man får
solgt den første, kigger man så-
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dan: 'Kom nu, kom nu', men lige
så snart man får solgt en avis, så
får man lidt selvtillid: 'Nu kører
det igen.'
- Jeg møder så mange mennesker, der smiler og spørger ind
til mig, og så hører jeg også deres
historier, og det er jo fantastisk.
Der er mange, der spørger ind til
Grønland - om man kører hundeslæde fra by til by, om naturen
og menneskene. Det vil jeg gerne
fortælle om.
- Jeg kom til Danmark for at
læse på gymnasiet. Så tog jeg
hjem igen for at arbejde – ja, jeg
siger stadig 'hjem' – og så til Danmark igen for at læse til laborant. Bagefter arbejdede jeg på
Levnedsmiddelkontrollen og tog
vikariater på spritfabrikken og
et rensningsanlæg. Da jeg havde
gået ledig i nogle år, valgte jeg at
uddanne mig som social- og sundhedshjælper og kom til at arbejde
på demensplejehjem. Det var alt
for psykisk hårdt. Jeg følte ikke,
jeg kunne gøre nok og gik hjem
og var ked af det. Siden fik jeg en
depression og begyndte at drikke.
- Da jeg fik det bedre, tog jeg
rengøringsarbejde, fordi jeg ikke
kunne holde til det andet psykisk, men det var svært. Jeg skulle
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cykle rundt til små pladser i hele
Aalborg for at få en nogenlunde
løn. Derfra havde jeg en periode
igen, hvor jeg begyndte at drikke,
og siden har jeg levet af Hus Forbi.
I dag er jeg 52 år. Jeg drikker stadig. Det kommer i perioder. Det
har været en selvmedicinering fra
depressionen, for at glemme det
hele.
- Jeg har solgt aviser i lidt over
to år. Jeg var så nervøs i starten,
men da jeg fik solgt den første
avis, var jeg så stolt, så stolt. Jeg
var nervøs for, om folk ville komme til mig. Der er mange, der siger,
at de helst vil støtte en dansker.
- I dag nyder jeg at sælge aviser. Hvis jeg har en lidt dårlig dag
og er nede, skal jeg bare stå og
smile til folk, så spreder det sig
indad, og så bliver jeg i godt humør alligevel. Mine depressioner
er stadig op og ned.
Det er en fornøjelse at være en
del af Hus Forbi – og så er der også
alle de frivillige. Jeg er så imponeret over den indsats, de gør. Det er
simpelthen flot gjort. Vi er heldige
her i Aalborg, at der er så mange
steder, man kan spise og sove. Når
vi taler med dem fra København,
så har vi det jo luksus. Jeg føler en
stor taknemmelig over det. ❙

er der noget
særligt, du går
tænker på lige nu?
- Jeg går og glæder mig over,
at jeg kan komme ud at se naturen. Hvis jeg har en trist dag,
handler det bare om at sidde
stille og roligt og nyde naturen.
Der er heldigvis mange smukke
steder i Aalborg. Jeg kan godt
lide at sidde nede ved fjorden
og kigge ud over vandet – jeg
har fra Grønland en stærk tilknytning til vandet – eller sidde
ved Lundby Bakker. Der er en
fantastisk skov.

har du en interesse?
- Jeg har altid elsket at tegne
og male. Virkelig! Dér forsvinder jeg bare helt ned i den
verden. Det kan være portrætter eller landskaber. Og så er
jeg en bogorm. Lige for tiden
kører jeg i krimier. Det kan
også være Tor Nørretranders
'Mærk Verden', hvor man bliver
udfordret.
Hver måned spørger vi en
sælger, hvad det betyder for
ham/hende at sælge Hus Forbi.

