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vi støtter hus forbi

| leder |
Indenfor i julevarmen
Nu nærmer den sig, denne tvetydige højtid. Julen er hjerternes fest, og mange mennesker,
som har det svært, oplever at blive lukket lidt indenfor i julevarmen. Der er mange steder,
hvor der samles ind eller arrangeres spisning for hjemløse i julemåneden, og jeg kender Hus
Forbi-sælgere, som er blevet inviteret indenfor hos læsere juleaften.
Men det er en tvetydig højtid, for julen er også den højtid, hvor mennesker, hvis liv på en
eller anden måde er gået i opløsning, bliver mindet om, hvordan det har været. Eller hvordan
det kunne have været, hvis og hvis nu bare…
Hus Forbi-sælger Jimmy fortæller i denne avis, at han spiste sin julemiddag på McDonald’s sidste år. Da boede han på gaden og kom ikke ind i varmen. Jimmy er stadig hjemløs,
men nu er han alligevel kommet ind i varmen. Hos Netto, hvor han har siddet udenfor og
solgt Hus Forbi i nogle år. Han er rykket fra gaden ind i butikken. Ikke fordi det er jul, men
fordi han har fået arbejde. Så Jimmy er forhenværende Hus Forbi-sælger. Hans historie viser,
hvad det at være en del af Hus Forbi-familien også kan føre til. I skrivende stund er en Hus
Forbi-sælger, Christina Strauss, formand for Rådet for Socialt Udsatte, og en anden Hus Forbi-sælger, Steen Rosenquist, er medlem af byrådet i Glostrup. Ingen af dem er kommet ind på
arbejdsmarkedet som Jimmy, men de har sat deres organisatoriske talenter i spil som aktive i
de hjemløses organisation, SAND. Og på den måde er de kommet ind i varmen.
Julen handler vel om at hjælpe hinanden, komme hinanden i møde og respektere hinanden. Så lad endelig jeres julehjerter løbe af med jer. Luk endelig hjemløse og socialt udsatte
ind i varmen. Også Josef og den højgravide Maria kom ind i varmen, så Jesusbarnet kunne
fødes og lægges i en krybbe.
Tak i øvrigt, fordi du har købt denne avis og læser i den. Du har set en Hus Forbi-sælger
i øjnene og gjort en handel, du forhåbentlig er tilfreds med, så du kan læse om Jimmy og om
Karoline, som var Sprogø-pige, blev steriliseret af de danske myndigheder og måtte flygte til
Sverige for at komme ind i varmen og blive respekteret som menneske.
Ved at købe Hus Forbi og begynde at læse har du allerede vist respekt og imødekommenhed og hjulpet en Hus Forbi-sælger tættere på at kunne bringe sig ind i varmen og videre i
livet. Men husk også, at januar er lang og kold, mens februar er mørk og gold.
Hverken et job i Netto, en formandsplads i Rådet for Socialt udsatte eller en plads i et byråd uddeles som julegaver. Det gør Hus Forbi og vores årskalender for 2020 heller ikke, men
vi sælger begge dele til rimelige priser. Hvis du kan lide det, du læser, så sig det endelig videre og husk at købe Hus Forbi igen i næste måned, når en ny avis er på gaden.
Som salig Jesper Klein sagde i rollen som bladudgiver Tryksen i julekalenderen Jullerup
Færgeby: Avisen skal ud!
Glædelig jul.
Poul Struve Nielsen, redaktør
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køb kun avisen af sælgere med synligt
hus forbi-id-kort som dette.
hus forbi-id er din garanti for, at du
støtter hjemløse og socialt udsatte.
hus forbi må ikke sælges i togene.

vil du også støtte?
KOMMUNAL
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“

Filmen afspejler os
som samfund,
hvordan de bare
kan punke os, som
er så dårligt stillede.
Hus Forbi-sælger Tim om filmen
'Jokeren' i Hus Forbis podcast.

LYT TIL HUS FORBIS
PODCAST

Danmarks nye taleradio –
kun som podcast! Lavet af
og med Hus Forbis sælgere.
episode 1:

Skal det være kriminelt
at være hjemløs?
episode 2:

Kan alle blive som Jokeren?
episode 3:

12
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på Hus Forbis hjemmeside. Han sælger ikke kun aviser for at have noget at leve af. Han bruger
det som et opråb, så tingene kan blive bedre for alle socialt udsatte.

København skrotter succesprogram
for EU-hjemløse
Flere udenlandske hjemløse vil overnatte i
Københavns gader, når kommunen sparer et
transitprogram for EU-hjemløse væk, forudser
Projekt Udenfor. Det lægger et kæmpepres på
de tilbud, der er i forvejen, men også på hospitaler, politi, Vej og Park med flere. Der bliver
sparet en lille smule, men regningen bliver større
både økonomisk og menneskeligt.
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Må man slå på hjemløse?

Med Hus Forbi mister jeg ikke mig selv. Kasper 'Svamp' er et af de nye ansigter

Hjemløse risikerer at ryge på gaden
Slagelse Kommune har henvist hjemløse til et billigt hotel og sørget for at betale lejen af værelset.
Den praksis er forbudt, og beboerne får ikke
samme hjælp, som hjemløse på et forsorgshjem.

KOMMER SNART

Socialministeren møder
Hus Forbi-sælgere

FIND DEN PÅ
HUSFORBI.DK ELLER
HVOR DU ELLERS
FINDER PODCASTS.

16 Fra Hus Forbi-sælger
til Netto-medarbejder
Jimmy Thøgersen havde ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig at komme i arbejde igen. Men
den Netto, han solgte Hus Forbi foran, så det
anderledes og gav ham en chance.

22 Steriliseret og anbragt på Sprogø
Måske har du læst Jussi Adler Olsens bog 'Journal 64' eller set filmen. Den handler om
de kvinder, som var anbragt på Sprogø - i dag
en mellemstation, når vi krydser Storebælt.
Misbrug, vold og tvangssteriliseringer var
hverdagskost. Mød 89-årige Karoline, som var
anbragt på Sprogø.

det koster 9.000 kroner årligt at få sit firmalogo med. send en mail til redaktion@husforbi.dk
Version A
50x19mm

Almene kvalitetsboliger
www.domea.dk
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Formanden trak sig

aarhus klar med
vinterberedskab

arkivfoto: Mette Kramer Kristensen

hus forbi-sælger
i byrådet
Steen Rosenquist er den
første Hus Forbi-sælger, som har
fået plads i et byråd. Fra den 6.
november og tre måneder frem
udgør han Enhedslistens gruppe
i byrådet i Glostrup Kommune,
hvor han blev førstesuppleant
ved det seneste kommunalvalg.
Robert Sørensen, som blev valgt
ind, holder orlov. ❙
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Der skal udnævnes nyt råd for socialt udsatte
af Poul Struve Nielsen
Jann Sjursen har trukket sig som
formand for Rådet for Socialt Udsatte, og de øvrige medlemmer af
rådet har stillet deres mandat til
rådighed, så det nu er op til socialminister Astrid Krag (S) at udpege et nyt råd.
Indtil det sker, er Christina
Strauss, som er formand for de
hjemløses organisation, SAND,
konstitueret formand for rådet.
Hun er den første repræsentant
på posten, der kommer fra brugernes verden.
- Der bliver helt sikkert skrevet en smule historie, og det er da
fint. Jeg var vist også den første
bruger-næstformand. Jeg kunne
godt tænke mig lidt mere bruger-

Sjursen har valgt at træde tilbage,
og jeg er overrasket over det. Jeg
er også stadig lidt i chok over at
være fungerende formand. Det
er supervigtigt, at der bliver udnævnt et nyt råd snart. Rådet er
et af de vigtigste talerør for de socialt udsatte.
- Det er et rigtigt spændende
arbejde at være i rådet, og det er
jeg glad for. Lige nu er tingene lidt
på pause. Der er nogle høringssvar, vi laver. Men jeg tror og håber, at der hurtigt bliver udpeget
et nyt råd, så vi kan komme videre, siger Christina Strauss.
Hun har ingen kommentarer
til de beskrivelser, der har været
af uro i rådet i tiden op til, at den
tidligere minister Jann Sjursen
trak sig fra posten. ❙

arkivfoto: Mette Kramer Kristensen

Danmarks næststørste by, Aarhus,
forbereder sig på vinteren.
- Ingen hjemløse i Aarhus
skal mangle et sted varmt sted at
overnatte i de kolde måneder. Vi
ved af erfaring, at der i perioder
igennem vinteren kan komme
ekstra pres på vores natpladser på
grund af de lave temperaturer, og
derfor følger vi også i år udviklingen tæt igennem hele vinteren.
På den måde kan vi imødekomme
problemer med pladsmangel, siger
social- og beskæftigelsesrådmand
Kristian Würtz.
Sidste vinter viste de løbende
optællinger, at der for det meste
var pladser nok på byens overnatningssteder, men kortvarig
trængsel fik alligevel forvaltningen til at etablere ekstra pladser
på forsorgshjemmet Østervang.
Sideløbende med kommunens
beredskab slår Aarhus Vinterherberg på søndag dørene op
for byens udenlandske hjemløse.
Vinterherberget drives af Blå Kors
og støttes blandt andet af Aarhus
Kommune. ❙

Christina Strauss håber, at socialministeren hurtigst muligt udnævner et
nyt råd.

repræsentation. Men det er på en
ærgerlig baggrund, siger Christina
Strauss til Hus Forbi.
Hun er ikke glad for den situation, der er opstået.
- Jeg er ærgerlig over, at Jann

Stopper på grund af uenigheder
Jann Sjursen fortæller om afgang i pressemeddelelse
Uenigheder i Rådet for Socialt
Udsatte har fået Jann Sjursen til at
trække sig. I en pressemeddelelse
udsendt af rådet udtaler den afgåede formand:
- Meningerne har altid været
delte i rådet. Den gode debat har
imidlertid befordret mange gode
forslag, som man med meget få
undtagelser har stået sammen om.
Det har efter min opfattelse været
rådets styrke udadtil.
Jann Sjursen siger videre, at
ved at stå sammen har man gjort

rådet til et vigtigt talerør for socialt udsatte og en samlende faktor
på socialområdet.
- Uenigheder i rådet gør, at det
ikke giver mening for mig at fortsætte som formand. Jeg stopper
med stor taknemmelighed over
det, jeg sammen med rådsmedlemmer og medarbejdere i sekretariatet har fået lov til at arbejde med.
Og med tak til de mange samarbejdspartnere og brugere, som har
vist både rådet og mig stor tillid
i de knap ti år, jeg har været for-

mand. Ikke mindst tak for tilliden
og samarbejdet til skiftende regeringer og ministre. Jeg har ikke
yderligere at tilføje til sagen, slutter han.
Ifølge en artikel fra Ritzaus
Bureau, som er gengivet i diverse
medier, har der gennem de seneste to år været ophedede diskussioner om blandt andet prisen på
en pakke cigaretter, og hvad Rådet
for Socialt Udsatte bør kalde en
sexarbejder. ❙

Socialrådgiverpris til hjemløsefortaler
På socialrådgivernes fagfestival på Nyborg Strand modtog en
af de hjemløses fortalere, socialrådgiver René Nielsen, prisen Den
Gyldne Socialrådgiver. René er udviklingskonsulent i de hjemløses Landsorganisation SAND, hvor
han har gjort et stort arbejde for at
aktivere unge hjemløse.
Ved overrækkelsen af prisen
begrundede Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Ditte
Brøndum, tildelingen med en særlig sag:
'Din sejr i Landsskatteretten,
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som i 2013 gav dig ret i, at SKAT
uretmæssigt havde inddrevet
skattegæld fra en kontanthjælpsmodtager i et omfang, der næsten
pressede ham ud i hjemløshed. En
sag, der dannede præcedens og
dermed har hjulpet tusindvis af
mennesker – fordi du gravede dig
ned i kildeskatteloven, ligningsloven og loven om inddrivelse og
stædigt holdt fast, selv om din
arbejdsgiver bad dig om at lade
sagen ligge.'
Det var før, René Nielsen kom
til SAND, for her har han kørt de

sager, der hjælper socialt udsatte
medborgere.
- Når jeg får prisen, selv om jeg
har ytret mig negativt om statens
og kommunernes forvaltning, så
er det et signal om, at fagforeningen anerkender, at vi ytrer os.
Og det er et signal om, at Dansk
Socialrådgiverforening, udover at
arbejde for medlemmernes løn- og
arbejdsvilkår, også interesserer sig
for socialpolitik og socialt arbejde
til støtte for nogle af landets allermest udsatte mennesker, siger
René Nielsen til Hus Forbi. ❙

København skrotter succesprogram for EU-hjemløse
Flere udenlandske hjemløse vil overnatte i Københavns gader, forudser Projekt Udenfor
af Peter Andersen
Det var overborgmester Frank
Jensens eget forslag, der blev til
virkelighed, da Københavns Kommune fra 2015 indførte et transitprogram for EU-borgere, der var
strandet i København uden udsigt
til at få arbejde eller kunne komme hjem på egen hånd. Men selv
om transitprogrammet har været en
målbar succes, har et bredt flertal i
Københavns Borgerrepræsentation
ikke kunnet finde penge til en forlængelse.
- Der har været valg, og der er
kommet nye politikere til. Jeg tror
simpelthen ikke, de ved, hvor stor
en effekt det har haft, og hvilke
omkostninger, der bliver på den
lange bane.
Sådan lyder en mulig forklaring
fra Bo Heide-Jochimsen. Han er

daglig leder af Projekt Udenfor, som
er en af syv NGO'er, der har fået
penge af kommunen for at hjælpe
de udenlandske hjemløse.
- Før blev de sendt hjem på en
engangsbillet, og så kom de tilbage.
Vi har taget os af den dårligst stillede gruppe, gadesoverne. Sørget for,
at de havde noget at komme hjem
til: familie, hospital eller sociale tilbud, siger han.
Når det kommer til konsekvenserne, er Bo Heide-Jochimsen ikke
ude i mulige forklaringer.
- Jeg ved, at det kommer til at se
ud som før transitprogrammet: De
mennesker kommer til at sidde fast
på gaden i København. Det er mennesker i krise, og de har brug for
hjælp til at komme videre. Så vi får
flere gadesovere – af de dårligste vel
at mærke – fordi der er ikke andre
tilbud, siger han.

Programmet har kostet 2,7 millioner kroner om året, og for den pris
er det hvert år lykkedes at hjælpe
150-200 EU-borgere tilbage til deres
hjemlande. Det bliver en dyr besparelse, fastslår Bo Heide-Jochimsen.
- Op mod 200 flere gadesovere
lægger et kæmpepres på de tilbud,
der er i forvejen, men også på hospitaler, politiet, Vej og Park, alle de
andre instanser. Der bliver sparet
en lille smule, men regningen bliver
større både økonomisk og menneskeligt, siger han.

Øget pres på psykiatrien
I Kompasset, som er Kirkens Korshærs tilbud til hjemløse migranter, er man forberedt på, at der vil
komme mere pres på. Kompasset har ikke været direkte involveret i transitprogrammet, men
har kontaktet Projekt Udenfor el-

HUS FORBI

ler Hjemløseenheden i Københavns
Kommune, når de fik besøg af en
hjemløs med behov for hjælp.
- Nu vil folk blive hængende
i miljøet, og vi vil måske få flere
ind gennem vores dør. Jeg tror dog
især, der vil komme mere pres på
det psykiatriske system, siger Nick
Crofts, som er rådgiver i Kompasset.
Socialborgmester Mia Nyegaard
(R) forklarer til TV2 Lorry, at udgifter til kernedriften på socialområdet
har vægtet højere end enkelte indsatser i budgetaftalen for 2020. Hun
vil nu prøve at hjælpe de udenlandske hjemløse på andre måder.
- Jeg vil kigge på, om der er
nogle tiltag, vi kan iværksætte inden for loven. Jeg vil også tage en
samtale med NGO'erne og spørge,
om der er noget andet, vi kan gøre,
og om der er nogle andre puljer, de
kan søge. ❙
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Helsingør
sparer
på udsatte
Værestedet Klubben
flyttes til mindre lokaler

hjemløse risikerer
at ryge på gaden

Slagelse Kommune huser hjemløse på hotel, som er billigere end forsorgshjem

af Peter Andersen
Det kommunale værested
Klubben i Helsingør vil fra årsskiftet blive flyttet fra Svingelport til Fiolgade. Det nye sted
har mindre plads, og der vil
være kortere åbningstid, fordi
to medarbejdere skæres væk.
Samlet betyder det en besparelse på 800.000 kroner,
som et stort flertal i byrådet
vedtog i november. Det bliver
en dyr besparelse, forudser Jan
Ryberg fra Lokaldemokraterne,
som stemte imod flytningen.
- Jeg har lavet et budget, der
hænger sammen uden at spare
på Klubben. I de 14 år, jeg har
været med i kommunalpolitik, er der ikke én af disse små
nedskæringer på det sociale
område, som reelt har ført til en
besparelse. Vi taler om 800.000
kroner ud af et samlet budget
på 4,5 milliarder, og dem vil
man så tage fra de allermest
udsatte, sagde han på et møde
i Klubben nogle dage inden det
afgørende byrådsmøde.
Det er samtidig besluttet, at
det nye værested modsat Klubben skal være alkoholfrit, så
brugerne 'ikke fastholdes i misbruget'. Klubben blev ellers oprettet for små 30 år siden for at
få byens socialt udsatte væk fra
gader og pladser, og der vil de
rykke ud igen, forudser Dorte
Ø. Christensen, som er mangeårig bruger.
- Klubben er vores fristed, og
mange vil ikke komme der, hvis
de ikke kan få lov at drikke deres bajere, siger hun. ❙

Klubben er vores fristed, siger
Dorte Ø. Christensen.
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Et værelse på Lux Hotel koster cirka 4.000 kroner om måneden. Det koster kommunen op til 25.000 kroner at have en
beboer på et forsorgshjem.

af Peter Andersen
Slagelse Kommune har i årevis
henvist hjemløse til et billigt hotel og sørget for at betale lejen af
værelset. Ved en tilfældighed er
det blevet afsløret, at den praksis
er forbudt, og nu risikerer 15 beboere at blive sat på gaden.
Lux Hotel Slagelse ligger skråt
over for Slagelse Station. Det har
i mange år været brugt som ventil, når kommunen skulle skaffe

“...det er måske ikke
det smarteste med
en spillehal i stuen,
når man har været i
misbrugsbehandling.
Hotelbeboer

overnatning til hjemløse og husvilde, der har henvendt sig for at
få hjælp.
Prisen for at leje et værelse på
Lux Hotel er cirka 4.000 kroner
om måneden. Til sammenligning
koster en plads på et forsorgshjem
eller et herberg mellem 15.000 og
25.000 kroner, når refusionen fra
staten er trukket fra.
I Slagelse ligger forsorgshjem-
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met Toften, som drives af KFUM's
Sociale Arbejde og har plads til 24
personer, men det er stort set altid
fyldt op. Som mange andre kommuner har Slagelse det problem, at
der er mangel på billige boliger, og
at beboerne typisk er på forsorgshjemmet langt ud over de vejledende tre-fire måneder.
Hvis en kommune ikke har
plads på et forsorgshjem, som
kommunen driver, skal den anvise
plads på en passende boform et
andet sted i landet.

Billigt og ulovligt
Noget tyder på, at borgere, der
burde være på et forsorgshjem, i
stedet bliver henvist til Lux Hotel eller Svenstrupgård, som er et
tilsvarende sted i Korsør. Når en
plads på et forsorgshjem er meget
dyrere end den månedlige pris på
et sted som Lux Hotel, er det fordi, beboerne på et forsorgshjem får
hjælp gennem en særlig socialpædagogisk indsats.
Hvad Lux Hotel angår, har
praksis været, at borgerne i stedet
for at betale per nat eller måske
for en uge, som man normalt gør
på et hotel, har haft mulighed for
at betale en billigere månedsleje.
Og i nogle tilfælde har kommunen
sørget for at betale lejen direkte
til hotellet og eventuelt modregne
den i kontanthjælpen.

Men nu viser den praksis sig
formentligt at være ulovlig. Ved
et tilfælde har kommunens Center
for Miljø, Plan og Teknik fundet
ud af, at det er i strid med reglerne
for hoteldrift, som siden 2009 har
været en del af sommerhusloven.
Ifølge kommunen må man derfor
ikke bo på hotellet i mere end seks
uger ad gangen.
Det skrev Slagelse Kommune
i juli i år i et brev til de 15 personer, som på det tidspunkt havde
opgivet Lux Hotel som folkeregisteradresse. Det fremgår også af
brevet, at en af beboerne har haft
hotellet som adresse siden 2010.
Det blev i september fulgt op af
et brev til de beboere, som havde
en ordning med kommunen om
betaling af husleje. Denne gang fra
kommunens afdeling for Rådgivning og Udbetaling:
'Vi skriver til dig, fordi vi administrerer din husleje for dig og
betaler til Hotel Lux hver måned.
Idet vi er blevet bekendt med, at
Hotel Lux ikke opfylder reglerne
for permanent udleje, kan vi ikke
længere betale din husleje.'
I oktober fik beboerne endnu
et brev fra Center for Miljø, Plan
og Teknik. Der står, at forholdene skal være lovliggjort senest
3. april 2020 – enten retligt eller
fysisk. En retlig lovliggørelse vil i
praksis betyde, at hotellet eller en

del af det omdannes til permanente boliger. En fysisk lovliggørelse
betyder, at beboere, der har boet
på hotellet i mere end seks uger,
skal flytte.

Spillehal i stuen
Det er formentlig ikke alle permanente beboere på Lux Hotel, der
kan betragtes som hjemløse i lovens forstand. Ifølge serviceloven er man 'husvild', hvis det eneste problem er, at man mangler tag
over hovedet. I så fald skal kommunen blot anvise et sted at sove
til en rimelig betaling.
Hvis man derimod har 'særlige
sociale problemer', træder servicelovens paragraf 110 i kraft. Og så
skal kommunen tilbyde ophold på
en boform, hvor man kan få 'aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp'.
Ifølge Hus Forbis oplysninger
falder flere af beboerne på Hotel
Lux ind under den sidste kategori.
Det bekræftes af, at kommunens
opsøgende gadeteam, kaldet 'Team
99', jævnligt kommer på besøg på
hotellet.
Hus Forbi har talt med en af
hotellets beboere, som har boet der
siden maj. Han har været i misbrugsbehandling og er en af dem,
der får besøg af gadeteamet.
- Jeg boede hos en, der skulle

flytte. Så sov jeg i min bil, men det
var jo heller ikke optimalt, og så
henvendte jeg mig til kommunen.
De kunne henvise til det her sted
og et sted i Korsør (vandrehjemmet Svenstrupgård, red.), men det
var lidt langt, og så valgte jeg det
her, fortæller han.
Han vil gerne have et værelse

“Slagelse Kommune
befinder sig
desværre i den
kedelige ende af
hjemløsestatistikken,
og der bør gøres
en ordentlig indsats.
Formanden for kommunens socialog beskæftigelsesudvalg, Thomas
Clausen (Enhedslisten)

eller en lejlighed, hvor han kan
have sine to døtre.
- Dem vil jeg ikke have med
herop. Lige nu har jeg det ok med
at bo her for at få noget ro på, og
jeg synes, jeg har fået nogenlunde
styr på mig selv. Men det er måske
ikke det smarteste med en spillehal i stuen, når man har været i
misbrugsbehandling, siger han.

Flere hjemløse i Slagelse
Ifølge den seneste hjemløsetælling,
der blev offentliggjort i september i år, er Slagelse den kommune i Region Sjælland, der har den
største andel af hjemløse i forhold
til indbyggertallet. På landsplan er
hjemløsheden stagneret, men i Slagelse er antallet af hjemløse steget
fra 147 i 2017 til 170 i år.
Det har ikke været muligt at få
en kommentar fra Birgitte Tribler, som er områdeleder for Rådgivning og Udbetaling i Slagelse
Kommune. Men Hus Forbi har fået
en mail fra kommunikationsleder
Niels Lassen, som skriver, at cirka
halvdelen af beboerne på Lux Hotel har kontakt med kommunen,
og at de har fået tilbud om at kontakte kommunen, så de kan blive
vejledt om deres boligsituation.
Hus Forbi har også talt med
formanden for kommunens socialog beskæftigelsesudvalg, Thomas
Clausen (Enhedslisten). Han oplyser, at han vil tage sagen op på det
næste udvalgsmøde i december.
- Der er mange hjemløse. Slagelse Kommune befinder sig desværre i den kedelige ende af hjemløsestatistikken, og der bør gøres
en ordentlig indsats for at skaffe
folk ordentlige boliger under ordnede forhold, siger han. ❙

hus forbi

Drab på
Svenstrupgård
Drabsmand havde begået vold
på forsorgshjem
af Poul Struve Nielsen
Dette er en gammel nyhed. Og
en trist nyhed, som måske viser, at det kan få alvorlige følger, hvis udsatte mennesker,
som har brug for hjælp og støtte,
bare bringes sammen på et sted,
hvor der ingen socialpædagogisk
indsats er.
På Svenstrupgård i Korsør,
hvor Slagelse Kommune også
har henvist socialt udsatte mennesker til, blev en 32-årig mand
dræbt den 27. december 2017.
En 53-årig mand, som netop
var blevet udskrevet fra forsorgshjemmet Toften, blev senere idømt 12 års fængsel for
drabet. Han fik ifølge Sjællandske også en straf på tre måneders ubetinget fængsel for
vold. Den vold var årsag til, at
han blev smidt ud fra Toften,
hvorefter han altså havnede på
Svenstrupgård. ❙

samler ind til varmt tøj

tegning: Adam O.

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 prøver at undgå, at nogle af vore
sælgere må ty til at gøre et alternativt
forår ud af den kolde vinter.
Derfor samler vi 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 9541 10155088
ELLER MOBILEPAY 5240 9069
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foto: Rasmus Wexøe Kristensen

så blev jeg forfatter
Ny hjemløsebog i julehandlen – en forfatter fortæller
af Pino Paank
FOR MIG HAR DET VÆRET
en meget personlig proces. Jeg
har fået nogle skriveredskaber,
som jeg ikke vidste, jeg kunne
beherske. Og jeg har fundet ud
af, at jeg kan skrive langt mere,
end jeg troede, jeg kunne. Udover det med at finde ud af, at
jeg faktisk er god til at skrive,
så er jeg blevet medforfatter til
en bog. Det havde jeg aldrig troet, jeg skulle komme til.
Det begyndte i min spæde
tid i De hjemløses landsorganisation, SAND, hvor jeg var aktiv. Det var en meget ny ting, da
de lavede et helt nyt kursus. Det
hed bare skrivekursus. Ingen

vidste, der ville komme en bog
ud af det.
Vi var to dage i Middelfart,
og vi havde både en skrivelærer
og en skuespillærer, som skulle
hjælpe os til at blive bedre til
at fremføre vores erfaringer og
argumenter og hjælpe os med,
hvordan vi skulle snakke med
folk. Vi skulle blive bedre til at
promovere os selv. Det handlede
om at fremstille ting ordentligt,
så man får folk med på, hvad
man siger, og ikke bare står og
kigger ned på skoene.
Samtidig brugte de en metode, 'I remember'. Eller på dansk:
'Jeg husker'.
Metoden er en nem måde at
gå til, når man ikke har erfaring

i at skrive. Den kan også åbne
op for nogle følelser, folk aldrig
har snakket om. Jeg ramte nogle
ting i min fortid med nogle af de
ting, jeg skrev på kurset.
Det var også fantastisk at se,
hvordan andre fik de skrivenøgler og pludselig kunne tage hul
på nogle ting, der ikke var bearbejdet et stykke tid.
Der er nogle kraftige citater i
den bog. Her et af dem:
'Jeg kan huske, sidste gang,
jeg brugte en røv som pude.'
At se, hvordan andre fandt
sig selv og deres egne skrivemønstre, var også fantastisk. Og
jeg har det faktisk godt med, at
det er anonymt og ikke fremgår,
hvem der har skrevet hvad. ❙

“Jeg har fundet ud af,
at jeg kan skrive langt
mere, end jeg troede,
jeg kunne.

det måtte bare
blive til en bog
Forfatter Claus Handbergs kurser endte med en hjemløseudgivelse
af Poul Struve Nielsen

'at drømme så stort
at det dårligt kan være i min lomme'
Af Steen Rosenquist, Richardt Aamand, Rie Fink, Kenneth Larsen, Steffen Jensen, Camilla Bjørnsson, Jensine Josvasen, Flemming Hansen, Rani
Henriksen, Ole B. Larsen, Lotte Vilshardt, Christina Strauss, Pino Paank,
Kim Birk Hoffmann, Hans Kristian Pedersen, Ravn Kjær, Susanne Jørgensen, René B. Nielsen, Astrid Nolsøe, Lasse, Sussi Knudsen, Iviguaq Susan
Kleist, Pernille Petersen, Mathilde Dahlstrøm, Lasse Marco Jensen, Jensine Kristensen, Nikolaj Toft Hansen, Louise Hasselriis, Lasse Rasmussen,
Debora 'Tipo' Geisler, Henrik Kromann Hansen, Helle Kjeldgaard Madsen,
Maria Nagel, Pia Nedergaard, Pia Nutzhorn Jensen, Liselotte Fleischer,
Gerth Gedionsen, Allan Andersen, Kim Allan Jensen, Marco Jensen, Philip Hedegård, Oskar Christensen, Henrik Meyer, Mathias Wøbbe, Josefine
Skjødt og Isabella Mittelstein.

bogen koster 160 kroner
og kan fås hos boghandleren.
8
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FORFATTEREN Claus Handberg debuterede med digtsamlingens '320
pund' i 2001. Han fik sit populære
gennembrud med 'Tak for mørket,
far' i 2009, og i 2018 udgav han 'Vores'.
I år har han redigeret bogen 'at
drømme så stort at det dårligt kan
være i min lomme', som er skrevet af
hjemløse og udgivet af de hjemløses
organisation, SAND. I artiklen ovenfor fortæller en af forfatterne, Hus
Forbi-sælger Pino, om at være en del
af skriveprocessen.
Claus Handberg har tidligere
arbejdet med indsatte i ungdomsfængsler, men det er første gang, han
har arbejdet med hjemløse.
- Jeg havde ingen idé om, hvad
det gik ud på, men jeg kom hurtigt
på det med 'I remember', fordi det er
en erindringsmaskine. Det er som at
sidde med en række fotografier – i
stedet for at skrive historien lineært.
'I remember' er et digt af den
amerikanske forfatter Joe Brainard,
og digtet er egnet som metode for

andre, fordi hver sætning starter
med ordene 'jeg husker', og det får
erindringer til at flyde, så man kan
skrive dem ned.
- Det handler om at mindske afstanden hen til ordene og få folk til
at lege med sproget. Hvis hjemløse
skal fortælle deres historie, er de
vant til at gøre det som til en sagsmappe. Her tager vi sanserne i brug.
Lugten af fortiden og farven på tapetet kommer med. Det bliver skrevet
indefra på en anden måde. Man kan
'tracke' sit eget jeg på en helt anden
måde. Det bliver brudstykker, der
kommer frem af erindringen og ikke
noget, som svarer til at sidde og fortælle på et socialkontor, siger Claus
Handberg.
Det var først, da de hjemløses
skriverier begyndte at tage form, der
tegnede sig en bog. Den har han nu
redigeret sammen med René Jean
Jensen. Teksterne er blevet til over
tre workshops, som har strakt sig
over flere år. ❙

Erstatning
til Hus Forbi-sælger
af Peter Andersen
En rumænsk Hus Forbi-sælger
og to af hans landsmænd har med
fem års forsinkelse fået den løn,
de blev snydt for af en slikgrossist
i Nordsjælland.
De arbejdede blandt andet med
at ompakke gammelt slik, som siden blev leveret videre til Tigerbutikkerne. Men lønnen var langt
under mindstebetalingen på det
danske arbejdsmarked.
- Vi fik meget lidt i løn, kun
9.000 om måneden. Og da jeg
fandt ud af, at han snød mig, stoppede jeg. Derefter begyndte jeg at
sælge Hus Forbi, fortæller sælgeren, som ikke ønsker at få sit navn
frem.
Han arbejdede ikke selv med at
pakke slik, men passede en spillehal, som slikgrossisten, David
Yüksel, også ejede.
Hus Forbi-sælgeren er medlem

af HK København, som sammen
med 3F Frederiksborg rejste sag
mod David Yüksel i 2014. To år
senere blev rumænerne tilkendt
erstatning i byretten, men deres tidligere arbejdsgiver ankede
dommen. Anken blev dog afvist af
landsretten, fordi ankegebyret ikke var betalt, skriver Fagbladet 3F.
David Yüksel nægtede stadig at betale, og først efter de to
fagforeninger indgav en personlig
konkursbegæring, faldt betalingen
på i alt 552.000 kroner (inklusive
renter og sagsomkostninger).
Hus Forbi-sælgeren har fået
104.000 kroner, oplyser HK København. Foruden skat har han
betalt 20.000 kroner til Gadejuristen, som har hjulpet ham undervejs.
- Det var en aftale. Hvis jeg
vandt, skulle jeg betale advokaten – hvis jeg tabte, skulle jeg ikke
betale noget, siger sælgeren. ❙

Heroinklinikken
droppet i Kolding
Byrådet rammer socialt udsatte hårdt med besparelser
af Poul Struve Nielsen
I Kolding Kommune sker der betydelige forringelser for de socialt
udsatte. Kredsen bag budgetforliget har vedtaget besparelser for
15,5 millioner kroner på det sociale område, skriver JydskeVestkysten.
Formanden for socialudvalget,
Hans Holmer (SF), kalder ifølge
avisen besparelserne katastrofale.
En heroinklinik, som ellers var
vedtaget, kommer aldrig i brug. I
stedet må stofbrugere fra Kolding
tage til Odense eller Fredericia.
Desuden slår man de to væresteder Regnbuen og Folkekøkkenet sammen.
- Det er to forskellige målgrupper. Den ene gruppe er
meget udadreagerende, og den

anden er meget introverte mennesker. At blande de to målgrupper vil i værste fald betyde, at
begge bliver væk. I bedste fald
vil den ene forsvinde. Det er en
dårlig ide, siger sekretariatschef
i Landsforeningen af Væresteder,
Cliff Kaltoft.
Man flytter så også værestedet, De frie fugle, for tidligere stofbrugere og stofbrugere
i behandling, så det kommer til
at ligge sammen med misbrugscentret.
- Det gør man for at spare
46.000 kroner om året. Det er
virkelig at gå i små sko, siger Cliff
Kaltoft.
Venstre, Socialdemokratiet,
DF og de radikale er med i budgetforliget. Enhedslisten og Socialdemokratiet var ikke enige i
besparelserne. ❙

Tandfeen
– du

er SMUK, når du smiler

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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hus forbi i nyt samarbejde
Fælles aktiviteter med Landsforeningen af Væresteder

Formanden for Hus Forbi, Simon
Nielsen, og formanden for LVS, Niels
Rasmussen, præsenterer samarbejdsaftalen.

tekst og foto:
Poul Struve Nielsen
Hus Forbi har indgået en samarbejdsaftale med Landsforeningen af
Væresteder (LVS), som blandt andet
arrangerer FerieCamp for socialt udsatte børn og voksne og i den forbindelse også Udsatte Lege med en masse
idrætsaktiviteter.
Desuden arrangeres der året
rundt en række stævner i forskellige
idrætsgrene, og LVS har blandt andet
udgivet bogen 'Vendepunkter' om
værestedsbrugere, der når et punkt,
hvorfra deres liv er blevet bedre.
Som navnet antyder, er LVS en
sammenslutning af væresteder i
Danmark, herunder også nogle af
de væresteder, der distribuerer Hus
Forbi – altså hvor sælgerne køber
avisen.

Grundlaget for aftalen er, at
Hus Forbi og LVS begge arbejder ud fra ønsket om at forbedre
vilkårene for socialt udsatte og
skabe opmærksomhed om socialt
udsattes situation. Og for begge

organisationer gælder det, at brugerne - og for Hus Forbis vedkommende sælgerne - er målet og
kommer i første række i det daglige arbejde.
Et konkret mål for samarbej-

det er fælles uddannelsesaktiviteter i forbindelse med holdleder- og sælgertræning. LVS har en
holdlederuddannelse for socialt
udsatte værestedsbrugere i forbindelse med organisationens
FerieCamp og idrætsstævner.
Hus Forbi planlægger sælgerkurser, som skal ruste nye sælgere
bedre til opgaven. Fra Hus Forbis
og LVS' side er der et sammenfald mellem det at tage skridtet og
melde sig til en turnering og det
at tage skridtet og stille sig op og
sælge Hus Forbi. ❙

Rasmus Wexøe
Kristensen,
sekretariatsleder
Hus Forbi

Cliff Kaltoft, sekretariatschef LVS
Hvad er det værdimæssige sammenfald mellem Hus Forbi og LVS?
Det er, at vi begge er optaget af at
skabe muligheder for socialt udsatte
til at få en bedre hverdag.
Hvilken betydning vil samarbejdet få
for værestedsbrugerne?
Det vil få den betydning, at der vil
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være flere aktiviteter og flere muligheder for at skabe konstruktive fællesskaber både i forhold til arbejdsliv
og i forhold til fritidsliv. De kan både
få deres tid til at gå med at lave noget arbejde med at sælge Hus Forbi
og dyrke noget idræt og lave andre
konstruktive fællesskaber. ❙

| HUS FORBI | nr. 12 december 2019 | 23. årgang

Det ny samarbejde blev
lanceret i forbindelse
med DM i Udsattefoldbold i Hafnia-Hallen i
Valby. Her ses sekretariatschef Cliff Kaltoft,
LVS, til venstre, og
sekretariatsleder i Hus
Forbi, Rasmus Wexøe
Kristensen.

Hvad er det værdimæssige sammenfald mellem Hus Forbi og LVS?
Det ligger i, at vi begge arbejder
ud fra en tilgang, hvor det handler
om at styrke mennesker gennem
fællesskaber, som giver mening for
dem.
Hvilken betydning vil samarbejdet
få for sælgerne af Hus Forbi?
Det vil forhåbentligt betyde, at
tilbuddet om at blive Hus Forbisælger kommer ud nogle steder,
hvor det ikke er muligt lige nu. Der
er et stort fællesskab om at være
Hus Forbi-sælger i hovedstaden,
men det er en mere individuel ting
i resten af landet. Vi håber gennem
LVS at sikre, at alle sælgerne bliver
en del af nogle fællesskaber, for det
har alle mennesker brug for. ❙

Debat om sexarbejderes rettigheder
René, Hus Forbi-sælger
og LVS-holdleder for
Varmestuen i Næstved
Hvad er det værdimæssige sammenfald
mellem Hus Forbi og LVS?
De vil begge gøre en del for udsatte for
at hjælpe dem i gang med aktiviteter
som idrætsstævner, FerieCamp og Hus
Forbi-salg.
Hvilken betydning vil samarbejdet få
for værestedsbrugerne og Hus Forbisælgerne?
Jeg håber, vi kan få en del ud af det. Jeg
håber, vi kan få flere sælgere med til forskellige aktiviteter. Det bliver nemmere
at få kontakt med folk fra værestederne,
og de Hus Forbi-sælgere, der ikke er en
del af det til dagligt, kan komme med til
FerieCamp og andre aktiviteter. ❙

“Jeg håber,
vi kan få flere
sælgere med til
forskellige
aktiviteter.

Regeringen nedlægger arbejdsgruppe, som blev oprettet før valget
af Poul Struve Nielsen
Regeringen har nedlagt en
arbejdsgruppe, der havde til
formål at sikre sexarbejdere
rettigheder som for eksempel
retten til at optjene dagpenge
og få pension.
Den tidligere regerings
begrundelse for at nedsætte
arbejdsgruppen tidligere på
året lød:
'Siden 1999 har det været
lovligt at købe og sælge sex
i Danmark. Hvis man sælger
seksuelle ydelser, skal man
registrere sig som erhvervsdrivende hos Skattestyrelsen, og indtægten fra prostitution er skattepligtig. Derudover er prostitution meget
sparsomt lovreguleret, og der
eksisterer ikke de samme rettigheder i prostitution som på
andre områder, for eksempel retten til dagpenge eller
pension.
En bred arbejdsgruppe
med deltagelse af otte ministerier skal nu komme med
anbefalinger til, hvordan der
skabes bedre balance mellem
rettigheder og pligter og skabes bedre forhold inden for
prostitution. Arbejdsgruppen
skal også se på, hvordan der
bliver bedre mulighed for, at
myndighederne kan hjælpe
dem, der gerne vil ud af prostitution.'
Som begrundelse for at
nedlægge arbejdsgruppen
sagde social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) til Politiken, at for hende giver det
ikke mening at gå videre ad
det spor: 'Vi mener ikke, at vi
skal have nogen konklusioner, der handler om, hvordan
vi kan gøre prostitution til et
anerkendt erhverv'.

Rufferibestemmelse
Sexarbejderen Sofie Brandvarm er uenig i regeringens
beslutning og har i flere medier udtrykt ønske om at

kunne arbejde i en branche,
hvor sexarbejdere kan søge
erhvervslokaler på lige fod
med andre erhvervsdrivende.
En ny sexarbejderforening 'Sexbranchen Danmark', har i samarbejde med
Seksualpolitisk Forum, SIO
(Sexarbejdernes Interesseorganisation) og Gadejuristen
udarbejdet et forslag til en
ændring af rufferibestemmelsen.
Det forklarer Sofie Brandvarm i et debatindlæg i Information, hvor hun skriver,
at formuleringen i rufferibestemmelsen let kunne ændres.
I dag står 'Den, der driver
virksomhed med at en anden
sælger seksuelle ydelser...'
Det kunne ændres til 'Den,

“Debatten
handler om basale
rettigheder og
ikke absurde
scenarier, der
er ude af proportioner med virkeligheden.
Sexarbejderen Sofie Brandvarm
der udnytter eller forsøger
at udnytte at en anden sælger seksuelle ydelser...' Hun
skriver, at 'denne lille ændring ville have en kæmpe
effekt, i og med at branchen
så på lovlig vis ville se sig i
stand til at drive virksomheder i fællesskab og med samarbejdspartnere. Og samtidig
ville rufferibestemmelsen
kunne beskytte os mod potentielle udnyttere'.
I et andet debatindlæg
i Information skriver Majbritt Berlau, næstformand i
Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), at 'et legalt
og liberaliseret erhverv,
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hvor der er arbejdsgivere og
lønmodtagere, skal være et
erhverv, vi med tryghed kan
sende vores unge ud i, jobformidle arbejdsløse til, og som
kan stå testen for arbejdsmiljøloven. Prostitution kan
ingen af delene. Derfor mener
vi ikke, at rufferiparagraffen
skal afskaffes og prostitution
anerkendes som et liberaliseret erhverv.'

Absurde scenarier
Det er i tråd med, hvordan socialdemokraten Lars Aslan
Rasmussen stillede spørgsmål
i Folketinget til daværende
børne- og socialminister Mai
Mercado (K), da arbejdsgruppen blev nedsat: 'Give prostituerede rettigheder på arbejdsmarkedet som alle andre
her i Danmark. Det må vel betyde, at der er tale om et sidestillet erhverv, altså, hvor
man har ret til at have praktikanter, hvor man har ret til at
komme i løntilskud og så videre.'
Som svar citererede Mai
Mercado en bemærkning fra
Sofie Brandvarm, der ligesom Mai Mercado mener, at
'sexarbejde aldrig kommer på
linje med andre erhverv, men
det er heller ikke hensigten.
Debatten handler om basale
rettigheder og ikke absurde
scenarier, der er ude af proportioner med virkeligheden.'
Social- og indenrigsminister Astrid Krag svarer i Politiken på et debatindlæg fra
Sofie Brandvarm:
'Jeg tager gerne imod input
fra alle, uanset om de kommer
fra Sofie Brandvarm eller de
gadeplansarbejdere, der arbejder med de mest sårbare prostituerede. Først og fremmest
skal kvindernes rettigheder i
sundhedsvæsnet sikres. Men
vejen til at hjælpe den udsatte
gruppe går ikke gennem normalisering af en dybt skadelig
branche.' ❙
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NYE PORTRÆTTER PÅ HUS FORBIS HJEMMESIDE
Sælgeren er i centrum i HUS FORBI. Det afspejler sig også på vores hjemmeside, hvor vi i løbet af efteråret
begynder at bringe en række nye sælgerportrætter. Et af dem bliver dette af Kasper.
DU KAN OGSÅ MØDE KASPER/SVAMP I HJEMLØSEKALENDEREN 2020!

med hus forbi
mister jeg ikke mig selv
Hus Forbi-sælger Kasper er tilbage i Esbjerg efter en tur rundt i landet
En af hans kammerater tilbyder ham et
ekstra værelse i hans lejlighed, og han får arbejde som rengøringsassistent i tre år. Kasper
finder en kæreste, som han bliver meget forelsket i, og de flytter sammen i egen lejlighed.
Da hun skal begynde på en uddannelse i Aarhus, opsiger han sit job og deres lejlighed for at
flytte med hende på kollegie. Men lige inden
de skal flytte, fortryder hun.
Kasper tager selv afsted og prøver at tage
et grundforløb som dyrepasser, som han havde
planlagt. Men han har svært ved at affinde
sig med skolesituationen. Det hele kører rundt
i hovedet på ham. Han kan ikke fokusere og
overskue noget. Verden bryder mere eller mindre sammen omkring ham i denne periode.

af Helga C. Theilgaard
og Poul Struve Nielsen
foto: Helga C. Theilgaard

K

asper Ankersø er bedre kendt
som Kasper 'Svamp'. Han sælger
ikke kun Hus Forbi for at have
noget at leve af. Han bruger det
som en platform til at brede sit
politiske engagement og opråb
ud i verden, så tingene kan blive bedre for hele
målgruppen af socialt udsatte.
Han har drevet rundt i Danmark på landevejene, men han holder mest til i Esbjerg, hvor
han faktisk er en kendt person. Han er aktiv i
de hjemløses landsorganisation, SAND, og har
været medlem af kommunens udsatteråd. Så
han har stille og roligt sat sit præg på tingene.
Rammen for Kaspers opvækst var en god
familien med mor, far, en halvstorebror og en
lillebror. Hans forældre var der altid for ham,
men igennem skoletiden følte han sig ofte ensom og isoleret.
Kasper havde brug for relationer til børn på
sin egen alder, men når navne og ansigter konstant flyder ud, bliver det svært at fastholde
et venskab. Som ordblind og talehandicappet
blev kommunikationen med omverdenen vanskelig fra barnsben.

Orken Svamp
Som barn og teenager havde Kasper rollespil
som en social ting sammen med andre. Men
han har så også været ork.
- Jeg havde en karakter, som var ork og
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Aktivist og aktiveringsparat

“Når ... Hus Forbi eller andre
kalder, fordi der er
en politisk aktion eller
en artikel, så må han
parkere barnevognen og
tage hunden med.
hed Stub. Siden fik jeg fik en ny karakter, som
også var ork. Jeg skulle finde på et navn til den
og tænkte: Hvad gror på en stub? Det gør en
svamp! Således fik jeg en karakter, jeg kaldte
Svamp. Og det navn har hængt ved, fortæller
Kasper.
Da han bliver 18 år, kommer han på produktionsskole og føler sig bedst tilpas imellem
de skæve eksistenser. Han begynder på forskellige uddannelser, men har det bedst med
dem, der drikker for meget og ikke koncentrerer sig om skolen. Kasper sover på andres
sofaer og er meget rodløs.
Da han får en læreplads som gartner, har
han en base på skolen, som gør det nemmere
for ham at overskue hverdagen, og han fuldfører uddannelsen. Han fortsætter livet som
sofa-surfer tre-fire måneder efter, gartneruddannelsen er færdig, da han ikke har noget
sted at bo.

Men han har fået samlet sig selv op ved at
være aktivist og kæmpe for socialt udsattes situation, og så har han været god til at få det
bedste ud af tingene. Selv om Kasper er ordblind, har han været med til at lave adskillige
artikler i Hus Forbi.
Det er ikke ham, der sidder og retter kommaerne. Men han kan fint analysere en situation og træde i interviewerens rolle. Det gjorde
han blandt andet, da Hus Forbi satte fokus på
ordblindhed samtidig med, at teatergruppen
C:NTACT opførte et stykke, der handlede om
emnet.
Han har gået på landevejen med sin barnevogn og sin hund. Når han alligevel er hjemløs, kan han på den måde skabe en hverdag,
som er til at overskue. Her skal han ikke gøre
alt muligt underligt, som ikke giver nogen mening. Det er mere jordnært, og udfordringerne
er nemmere at gennemskue.
Når så Hus Forbi eller andre kalder, fordi
der er en politisk aktion eller en artikel, så
må han parkere barnevognen og tage hunden
med. Lige nu er han tilbage i Esbjerg og på vej
ind i systemet igen.
- Jeg låner en sofa en gang mellem. Jeg er
blevet aktiveringsparat, har fået et forløb på
jobcentret og er nu på kontanthjælp, fortæller Kasper om det system, som han har været
tilmeldt og frameldt og er røget ud og ind af
nogle gange.
Og som han altid vil blive ved med at være
kritisk overfor. ❙

hvad betød det for dig at blive
hus forbi-sælger?
Det betød, at jeg havde en måde at overleve
på. Jeg skulle ikke ud og lave kriminalitet eller
lignende. I mine øjne ville jeg miste mig selv, hvis
jeg gjorde det. Alle har altid lavet nogle småting.
Gået over, hvor man ikke skulle som fodgænger,
men jeg har aldrig lavet hård kriminalitet. Jeg har
aldrig stjålet og sådan noget. Så Hus Forbi-salg
var en mulighed for at undgå at blive kriminel eller lave kriminalitet for at overleve. Så det gav mig
en mulighed for stadig at være mig selv i stedet
for, at jeg skulle til at ødelægge mig selv med alt
muligt.

hvad har hus forbi gjort for dig?
Hus Forbi har givet mig en tro på mig selv, det
har givet noget, jeg kan leve af, og det har gjort,
at jeg ikke skal være kriminel. Det har givet mig
et kæmpe fællesskab. Det er lige meget, hvor du
er henne i landet: Når du møder en Hus Forbisælger, så står man og snakker og lærer hinanden
at kende. Og så er der masser af fede arrangementer, som man kan dukke op til. De giver lidt
mere mod på hverdagen. Det giver nogle helt
unikke chancer for at have noget at prale af, som
man normalt ikke ville have. Fordi på en almindelig hverdag, hvor du er nede og sælge aviser,
og så har du lavet til din mad, så finder du et
sted at sove eller at være resten af dagen. Der er
sgu' ikke ret meget at prale af, der er ikke meget
at være stolt over - andet end at man kan klare

sig. Men lige pludselig har man lige været inde
på scenen til Smukfest med Hus Forbi. Man har
stået på scenen med Bikstok Røgsystem. Det er
ikke noget, alle andre oplever, så det giver lige et
boost til ens rygrad.

men hvorfor sælger du så hus
forbi?
Ét - det er en god avis. Jeg plejer at kalde det den
bedste sociale avis, man kan finde, som egentlig
rammer målgruppen. To – det med at være social
ude på gaden. At snakke med folk, som har lyst
til at snakke med én, som er nysgerrige. Tre - det
med, at man har noget at leve af. De gange jeg
har fået kontanthjælp, så kommer jeg ikke ud
og sælger så meget, for så brænder det ikke på
samme måde, men det er dyrt at bo på gaden, for
man har ikke noget køleskab eller nogen fryser,
så man kan ikke købe stort ind eller have mad
liggende i længere tid om sommeren. Så på den
måde bruger man rigtig mange penge bare på
mad.

hvordan er mødet mellem dig
og dem, du sælger til?
Det kan være meget forskelligt. Det kan være,
at folk stopper op og tager en snak med en og
er dejlig positive. Det kan være, at folk er meget
undrende og nysgerrige over hvorfor, hvordan og
hvorledes. Nogle vil høre min historie, andre har
bare travlt og skal have en avis og smider en mønt
i kaffekanden, det er meget forskelligt.

hvad er det for en opgave, som
hus forbi løfter i dine øjne?
Hjælp til selvhjælp. Det er lidt den der med, at
Hus Forbi ikke bare giver noget mad og ikke bare
giver noget tøj, men de giver faktisk noget, du
kan leve af. De giver dig ligesom ikke bare en fisk,
så du har mad til dagen, de lærer dig at fiske. Og i
dagens Danmark er det rigtig, rigtig svært at tjene
penge, uden at man skal igennem en masse ting.
Men du kan stille dig op og sælge en avis, og det
er fuldt ud lovligt, og der er ingen problemer i
det. Det er jo på den måde, Hus Forbi bærer den
største opgave, det er hjælp til selvhjælp i mine
øjne.

hvad drømmer du om?
Jeg drømmer meget om, at tingene bliver bedre
for hele målgruppen af socialt udsatte. Jeg snakker og prøver på at snakke med lokalpolitikerne
om at lave et fixerum i Esbjerg. Jeg synes, det er
uværdigt, at folk skal gemme sig på alle mulige
underlige toiletter og underlige steder. Jeg synes,
det er urimeligt overfor Hr. og Fru Danmark, at
der skal ligge kanyler, hvor der kan være smittefare og sådan noget. Vi kunne spare rigtig mange
penge på sygehusvæsenet, hvis vi kunne undgå,
at folk fik fejl-fix. Det ville hjælpe rigtig mange
mennesker. Jeg råber op for, at området bliver
bedre for de mennesker, jeg godt kan lide.

HUS FORBI
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Latteren fik frit løb,
da Mick Øgendahl
hjalp Horne Efterskole
med at samle ind
tekst og foto:
Poul Struve Nielsen

N

år jeg har overskæg, er det ikke
fordi, jeg har
tænkt mig at gøre
karriere i Hjemmeværnet. Det er
fordi, jeg er med
i en tv-serie, hvor
jeg skal se dum ud,
sagde Mick Øgendahl
sådan cirka, da han gik
på scenen til standupshowet 'Mick Øgendahl og
venner' i en udsolgt idrætshal
i Hirtshals 26. oktober.
For arrangementet stod Horne
Efterskole, som i flere år har sam-
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let store beløb ind til Hus Forbi
med Hornehjælpen. I år går Hornehjælpen og overskuddet fra arrangementet i Hirtshals til 'Pant
for Pant' – et nyt initiativ, der skal
skabe rigtige jobs for udsatte på
kanten af samfundet.
I hallen i Vendsyssel, hvor man
kan se Vesterhavet for enden af
fodboldbanen ved siden af, rungede latteren længe efter, at Mick
Øgendahl var gået på scenen. Han
blev støttet af vennerne, som talte
de to medminkavlere Jonas Mogensen og Kasper Gross samt Johannes Drabæk og Pelle Lundberg.
Sidstnævnte er udover at være
stand-up komiker også podcaster
og videojournalist i Hus Forbi.
Efter showet fangede Hus Forbi
Mick Øgendahl.
- Det, der fylder mest for mig,
er, at vi har Horne Efterskole med,
som går ind og er med til at løfte,
uden der er noget fordækt i det, siger han og uddyber:
- Nu har der været Knæk Cancer i fjernsynet i aften, og der er
noget omkring det her velgørenhedsøkonomi, som irriterer mig
lidt, fordi der er altid nogen, der
tjener penge på det, og der føler

jeg, at der er meget mere ren røv at
trutte i med hensyn til i aften. Alle
beder til det fælles projekt, der
hedder, at vi skal have nogle penge
op at stå til Hus Forbi og deres projekt Pant for Pant. For mig var det
en fornøjelse at køre herop, fordi
det er så rent.
Hvordan var det at komme herop
og opleve de efterskoleelever og de
andre fra Horne Efterskole, som har
været i gang heroppe?
- Vi vidste jo faktisk ikke 100
procent, hvad vi kom op til, forstået på den måde, at vi vidste, der
var udsolgt. Men man kan godt
nogle gange komme ud til noget, og så er logistikken bagved
det ikke i orden. Jeg ved godt, de
har prøvet det før, men det her er
fand'me professionelt. Eleverne
er jo sådan set amatører, men den
måde, det bliver afviklet på, det er
sindssygt professionelt.
- Hvis alt det bag ved showet
ikke fungerer, så er det jo ligegyldigt, for hvis der sidder 850
mennesker, som ikke starter med
at blive taget godt imod, og lyden
ikke er, som den skal være, så er
det jo ligegyldigt, for så bliver det
ikke en god aften.

“Det, der fylder mest
for mig, er, at vi har
Horne Efterskole med,
som går ind og er med til
at løfte, uden der er noget
fordækt i det.

om
pant
for
pant

Mick Øgendahl

- Det har bare været superfedt!
Hvordan er det så at lave sådan
et arrangement i en lille by som
Hirtshals, fremfor hvis vi havde
gjort noget i København, Aarhus
eller Odense?
- Horne og Hus Forbi har jo
en lang historik sammen, så da
Rasmus fra Hus Forbi siger: Vi
har muligheden for at gøre det
her, så tænkte jeg: Jamen så skal
vi da gøre det. Man skal jo ikke
forklejne et show med 800-900
mennesker, det er jo ikke noget
lille show.
- Jeg synes, det er superfedt,
at vi kan få lov at lave det her i

Pant for Pant er en nonprofit pantindsamlingsservice,
som skal løse en væsentlig
samfundsopgave ved at sikre
genanvendelse af danskernes
tomme flasker og dåser. Initiativet er taget af Hus Forbi.
- I alt, hvad vi gør – fra
vores medarbejdere til de
initiativer, vi støtter – stræber
vi efter at tilbyde muligheder
til mennesker på kanten af
samfundet. Heri ligger Pant
for Pants eksistensberettigelse, siger sekretariatsleder
i Hus Forbi, Rasmus Wexøe
Kristensen. ❙

Hirtshals, set sådan lidt i bagklogskabens lys, fordi jeg synes
godt nogle gange, at velgørenhed
kan gå hen og blive lidt elitært,
altså det er kun visse områder
og visse mennesker, der engang
imellem får lov til at kippe med
flaget og støtte en god sag. Her
kommer vi jo simpelthen ud og
får mulighed for at vise nogle
andre mennesker, at de også har
en god vilje. Så jeg synes sgu, det
var megafedt.
Hvordan var Hirtshals så?
- Jeg sidder med et kæmpe
smil på nu, og jeg ved, at mine
komikerkolleger er megaglade. ❙

HUS FORBI
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butikschef:
alle
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foto: Charlotte de la Fuente
		

			
immy
Thøgersen havde ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig at komme
i arbejde igen. Men en ansat i den
Netto, han solgte Hus Forbi foran,
så det helt anderledes og gav ham
en chance. Nu er Jimmy Thøgersen rykket fra mælkekassen foran
Netto og inden døre i praktik.
Det begyndte på en helt almindelig formiddag for Jimmy. Han
sad, som han har gjort i de sidste to-et-halvt år, på sin grønne
mælkekasse foran Netto på Falkoner Allé på Frederiksberg og
solgte Hus Forbi, hilste på butikkens kunder og småsludrede med
de forbipasserende. Men pludselig
kom butikschefen Damian Kolacz
ud til ham med et uventet forslag:
Jimmy, du laver alligevel så
mange ting for os, kunne du ikke
tænke dig at komme i praktik?
- Jeg var godt nok ved at ryge
ned af mælkekassen, fortæller
Jimmy Thøgersen.
For han fik med ét en helt ny
chance af et menneske, som havde
set ham og ville ham det bedste.
En chance og en håndsrækning
fra et andet menneske er nogle
gange det, der skal til, for at vores
liv kan ændre sig. Indimellem er
der brug for et blik på os udefra,
fra én, der bedre end vi selv kan
se, at vi har potentiale til at rykke
os et nyt sted hen.
I Jimmy Thøgersens tilfælde
kom det blik fra Damian Kolacz,
der var overbevist om, at han havde flere og uudnyttede ressourcer.
Og det kom bag på Jimmy Thøgersen. For det var ikke noget, de
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havde talt sammen om tidligere.
Han havde ikke forestillet sig, at
han nogensinde skulle komme ind
på arbejdsmarkedet igen. Men der
var god ræson bag butikschefens
idé. For i løbet af de to-et-halvt
år, Jimmy Thøgersen havde siddet
på sin faste flise på det frederiksbergske fortov, var han begyndt
at foretage sig andet end at sælge
sine aviser.
- Jeg sad jo sammen med min
ven, Jens Markussen, og vi var
begyndt at få et godt forhold til de
ansatte. De gav os lov til at låne
personaletoilettet, og vi stod for
flaskeautomaten, så de kunne spare tid, når de havde travlt.
Indimellem gik flaskeautomaten i stå, så Jimmy Thøgersen
og hans ven var blevet sat ind i,
hvordan man fik den i gang igen,
og så hjalp de også med at sætte
indkøbskurvene på plads i stablerne, tømme skraldespande og
den slags.
- Jeg skulle lige tygge på den,
som man siger. For det var en stor
mundfuld at sluge. 'Arbejde! Hvad
er det for noget?' Ha, ha, ha. Ej, jeg
skulle overveje det dér med at sige
farvel til gadelivet, der er blevet
en del af min identitet. Men jo ikke en god del. Gadelivet kørte mig
ned både med alkohol og slagsmål.
Jeg skulle hele tiden forsvare mig
selv mod de hårde typer i miljøet,
siger han.

En del af familien
Jimmy Thøgersen er 48 år, uddannet maler og har arbejdet i sit fag
frem til for ti år siden, da han måtte holde op på grund af sit tiltagende alkoholmisbrug. For tre år
siden skete endnu et skift i hans
liv, da han og hans daværende kæreste gik fra hinanden. Lejligheden, de boede i, var hendes, og
Jimmy Thøgersen blev hjemløs.
- Jeg kom til at bo på herberg,
og så blev jeg revet ind i Hus Forbi-salget af en Hus Forbi-sælger,
Jens Markussen, som jeg lærte at
kende på gaden. Vi rykkede hurtigt hertil, fordi jeg har boet på
Frederiksberg under min opvækst,
så jeg kendte jo Gud og hvermand,
som jeg faldt i snak med foran
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“Arbejde!
Hvad er det for
noget!' Ha, ha, ha. Ej,
jeg skulle
overveje det
dér med at sige
farvel til gadelivet,
der er blevet en
del af min identitet.
Men jo ikke en god
del. Gadelivet
kørte mig ned
både med
alkohol og slagsmål.
Jimmy Thøgersen,
tidligere Hus Forbi-sælger

Netto. Nogle er ligefrem blevet
private venner. For eksempel en
fyr, der en dag kom forbi med et
digt, han havde skrevet til mig.
Han læste det op for mig, og jeg
kunne ikke lade være med at tude. Det kunne han og hans kæreste så heller ikke. Og så var vi tre,
der tudede, fortæller han.
Jimmy Thøgersen har digtet med sig i sin mobil, og viser
det frem i Nettos baglokale, hvor
vi sidder og taler sammen. Hans
ven har blandt andet også læst
det højt til en digtoplæsning på
Christiania. Det er Jimmy Thøgersen stadig meget rørt over. For det
handler om ham og giver ham en
vished om, at der er nogle mennesker, der ser ham og vil ham det
godt.
Blandt andet også en af Nettos
andre kunder, der skrev om Jim-

my Thøgersen på Facebook, da
hun hørte om hans praktikplads i
Netto. En del af hendes opslag lød
sådan her:
'De sidste par år har den
samme hjemløse siddet foran min
lokale Netto og solgt Hus Forbi.
Han er både sød, charmerende
og hjælpsom, og han er ligesom
blevet en fast del af Netto-oplevelsen. Han sørger for at holde
ro og orden og bevare den gode
stemning, han forlader ofte sin
mælkekasse ude foran for at gå
ind og vejlede kunder, hjælpe med
at læsse varer, assistere, når pantmaskinen laver ballade, eller tørre
op, når nogen har tabt et glas syltetøj.'
I skrivende stund har omkring
3.000 mennesker liket hendes opslag, og det har kastet 222 kommentarer og 295 delinger af sig.
Inde i Nettoforretningen
blandt de ansatte var Jimmy Thøgersen også begyndt at få relationer.
- Som min souschef Nanna
siger: 'Jimmy er jo en del af vores lille Netto-familie her', siger
Damian Kolacz, der selv er startet
på gulvet i Netto for ni år siden
og langsomt har arbejdet sig op til
butikschef.
Han har virkelig fået et godt
øje til Hus Forbi-sælgeren ude på
fortovet.
- Han snakker godt med alle,
laver jokes, og har været sød og
flink over for kunderne. Han er
her jo hver dag, så hvorfor kommer han ikke bare ind og bliver
en del af os? Hvorfor ikke bare
give ham en hånd og hjælpe ham
på vej. Alle mennesker skal jo
have en chance, synes jeg, siger
butikschefen.
Der gik et par dage, inden Jimmy Thøgersen svarede tilbage på
Damian Kolacz tilbud. Han ville
gerne ud af hjemløsemiljøet og
valgte at tale det igennem med sin
kontaktperson på herberget Overførstergården i Gentofte, hvor han
boede på daværende tidspunkt.
Tilbuddet handlede om en praktikperiode, og hvis alt gik godt,
ville han derefter blive tilbudt en
fastansættelse.

- Jeg var bange for, om jeg
kunne leve op til forventningerne, nu det var så mange år siden,
jeg havde haft fast arbejde. Men
da jeg talte med de andre Hus Forbi-sælgere, sagde de alle sammen:
'Kæmp for det!' Nu er de så ved at
komme op og slås om, hvem der
skal sidde på min gamle plads, siger han. Og griner.
- Jeg har ikke oplevet at få
sådan en chance før. Det er jo en
chance for forandring. Og jeg satser virkelig på det her. Det gør jeg.
Så jeg sagde selvfølgelig ja og har
nu været i Netto små to uger.

Et benspænd af en flaske øl
til tre kroner
At få en chance, gribe den og
komme videre fra at have stået
uden arbejde i ti år og uden bolig i de sidste fire år er i sandhed
en udfordring og en sjælden be-

“Han er her jo
hver dag, så hvorfor
kommer han ikke
bare ind og bliver
en del af os?
Hvorfor ikke bare
give ham en hånd
og hjælpe ham
på vej.
Alle mennesker
skal jo have
en chance.
Damian Kolacz,
butikschef, Netto

givenhed. I Hus Forbi-regi er Jimmy Thøgersen den første sælger,
vi kender til, der har fået sådan et
tilbud.
Det var også lige ved at gå galt.
Dagen før, Hus Forbi kom forbi
Netto på Falkoner Allé for at tale
med Jimmy Thøgersen, hang hans
ansættelse pludselig i en tynd
tråd. Det viste sig, at personaleafdelingen i Netto erfarede, at Jimmy Thøgersen havde en plet på sin
straffeattest. Og for at blive ansat
i Netto, skal man som udgangspunkt have haft en ren straffeattest i de seneste fem år. Damian
Kolacz var ved at gå ud af sit gode
skind af ærgrelse. Det her kunne simpelthen ikke være rigtigt.
Jimmy Thøgersen var jo en dygtig
mand, og han skulle have en chance, var hans overbevisning.
- Det drejede sig om, at jeg
havde stjålet en øl for tre kroner
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i en forretning for nogle år siden.
Det var alt for lidt til at slå alt det
her i stykker. Tidligere har min
straffeattest altid været ren. Så jeg
strøg ind på politistationen på Hovedbanegården og talte med dem.
For jeg var slet ikke klar over, at
de havde registreret det. Betjenten sagde til mig, at det jo var en
bagatel, og at der ikke var nogen
grund til, at det skulle stå der, så
han fjernede den.
Der er en del, der skal holdes i
skak, når man som Jimmy Thøgersen skal vende rundt på tilværelsen. Blandt andet hans alkoholforbrug, som var årsagen til, at han
røg ud af arbejdsmarkedet for ti år
siden, længere ned i hjemløsheden
og for nylig ud af sin seneste bopæl. Ifølge Damian Kolacz, ser han
ingen grund til at tvivle. Jimmy
er mødt op hver dag i fin form, så
mon ikke han bliver ved med det.
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“Den anden dag
begyndte folk
at kramme mig,
da jeg stod og
satte varer op,
og det gik op for
dem, at jeg var
blevet en del af
Netto. Indendørs.
De havde jo
forbundet mig
med ham, der
sad uden for på
mælkekassen.
Jimmy Thøgersen,
tidligere
Hus Forbi-sælger

- Jeg har en stærk fornemmelse
af, at han godt kan klare det her, og
hvem ved, måske bliver han Nettos
kommende stjerne. Jeg tror i hvert
fald på ham, siger han.
- Efter jeg startede, er jeg begyndt at reducere mit alkoholforbrug. Det kan jeg sagtens. Men på
mandag begynder jeg på antabus
for at være på den sikre side, siger
Jimmy Thøgersen.
En anden udfordring lige nu er,
at han er blevet hjemløs igen. For
tre uger siden - og nærmest samtidig
med, at han fik tilbuddet om ansættelse i Netto - mistede han sin plads
på herberget i Gentofte, fordi han
havde drukket alkohol på området.
- Det klikkede lige for mig den
dag, fordi jeg fik at vide, at min
kammerat, Jens Markussen, var død.
Han var røget ind og ud af hospitaler i den seneste tid, så jeg vidste jo
godt, at han var meget syg. Men dén
var hård, alligevel.

Dér sad Jimmy
Lige nu bor Jimmy Thøgersen hos
en kammerat og ringer rundt til her-

berger i København og omegn for
at søge en ny plads. Der er rift om
værelserne nu, hvor vinteren snart
sætter ind. I første omgang skal han
møde op igen på sit arbejde den næste morgen. Klokken otte. Trimme
butikken, fylde varer op, tjekke datoer og om ikke så længe også i gang
med at blive lært op til at sidde i
kassen.
- Den anden dag begyndte folk
at kramme mig, da jeg stod og satte
varer op, og det gik op for dem, at
jeg var blevet en del af Netto. Indendørs. De havde jo forbundet mig med
ham, der sad uden for på mælkekassen. Og det havde jeg jo også selv.
Jeg følte ikke, jeg nogensinde ville
være i stand til at komme videre. Jeg
troede, mit liv skulle ende derude,
siger han og laver et sidelæns hovedkast ud mod gaden.
- Jeg kan heller ikke lade være
med at kigge ned på den sten, der
er ude foran indgangen. Dér hvor
jeg sad, og så tænker jeg: 'Jeg køber
fandeme et messingskilt en dag og
sætter op, hvor der skal stå: Dér sad
Jimmy!'. ❙

jimmys jul
betyder julen
noget for dig?
- Ikke mere. For hvem skulle jeg
holde den med? Familien har
'gået mig ud'. Jeg ser min mor,
men jeg bliver ikke inviteret med,
når der bliver holdt noget. Jeg
har to søstre, som jeg ikke har
nogen kontakt til.

hvad lavede du
juleaften sidste
år?
- Der var jeg på McDonald's og
spise julemiddag. Ha, ha, ha. Og
det var jo med blandede følelser.
Familien var hos min søster, så
jeg spiste altså på McDonald's pyt med det og så ud og sove. På
det tidspunkt sov jeg udendørs.
Den aften var det på Frederiksberg Rådhusplads.

hvad tænker du,
du skal i år?
- Tja, det ved jeg faktisk ikke.
Jeg holdt jul sammen med familien for to år siden. Men det var
meget falsk. Så sad vi dér og var
søde ved hinanden, men dagen efter snakkede vi ikke med
hinanden. Der var det tilbage ved
det gamle.

-Jeg har en stærk fornemmelse af, at han godt kan klare det her, og hvem ved, måske bliver han Nettos kommende
stjerne. Jeg tror i hvert fald på ham, siger Damian Kolacz, butikschef, Netto.
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Julemærkehjem

af Flemming Carl Riedel
alias Kvickly-Carl
foto: Mette Kramer Kristensen

Julemærkehjemmenes største
indtægtskilde har i årtier været overskuddet fra salg af julemærket – men postmængden
er faldet dramatisk. Folk sender en email i stedet for et julekort – og selv om man også kan
købe et elektronisk julemærke,
så er det ikke rigtig slået an.
- Lige siden min egen søn
kom på julemærkehjem, har

K

urt Olsen. Sådan står
der på hans snart 70 år
gamle dåbsattest. Til
hverdag kaldes han blot
'Regnbuemanden'.
Det skyldes især hans farvestrålende trøje, som han altid har
på – uanset det er bidende frost,
eller solen bager på den behagelige side af 25 grader.
- Jeg elsker mit job som Hus
Forbi-sælger, fordi det på så mange måder har hjulpet mig gennem
tilværelsen de seneste mange år.
Og ikke kun mig – men det har
også bidraget til at hjælpe min
søn, som ellers var dømt til en
trist tilværelse i udkanten af samfundet. Det skete ikke. I dag er
han uddannet som mekaniker. Og
han er skrap til det, lyder det stolt
fra Regnbuemanden.
- Hans mor og jeg forlod hinanden, da han var omkring tre år.
Det tog hårdt på ham – og i løbet
af få år havde han udviklet sig til
en stor tyk dreng, som hverken
havde rygrad eller selvtillid.
- Tværtimod. Og jeg var dybt
alkoholiseret og opdagede ikke, at
min søns problemer blot voksede
sig større og større på alle områder. Vi var jo flyttet fra hinanden
- og vi havde reelt ingen kontakt.
Jeg var nok ikke verdens bedste
far – til gengæld var jeg god til
at drikke. Og det gjorde jeg i et
omfang, så det er et under, at min
lever stadig fungerer.

Miraklet tog fart
Men en dag indtraf et mirakel.
Min søn blev sendt på julemærkehjem – og jeg skal love for, at
det blev et vendepunkt i hans liv.
I gamle dage tjente julemærkehjemmene penge til deres drift
via salg af julemærker – men indtjeningen er styrtdykket de senere år, fordi folk ikke sender julekort eller julebreve længere.
Drengens ophold blev et positivt vendepunkt. Det, som havde
lignet et forudsigeligt kedeligt og
trist liv på samfundets skyggeside, forvandlede julemærkehjemmet til et barn, som langsomt men
sikkert fik opbygget selvtillid og
kom tilbage til normal størrelse
for et barn på hans alder.
- Jeg er dybt taknemmelig for
deres indsats. Og da han nærme-

“Snart bryder
julen løs –
og der bliver
kamp om folks
offervilje.
Der er mange
om buddet – og
alle fortjener naturligvis hjælp
og støtte ...

Jeg elsker mit job som Hus Forbi-sælger, fordi det på så mange måder har hjulpet
mig gennem tilværelsen de seneste mange år, siger Kurt Olsen, som også er kendt
som Regnbuemanden.

julemærket &
den gule taske
Hus Forbi-sælger støtter julemærkehjem,
fordi de hjalp det barn, han selv svigtede
de sig 9. klasse, havde vi heldigvis
fået kontakt igen. Det blev besluttet, at han skulle på efterskole - og
det kostede knapper. Hver måned
skulle jeg skaffe godt 2.000 kroner
for at betale for hans ophold på efterskolen. Det stod på i tre år – og
jeg stod tidligt op hver eneste morgen og startede, før fanden havde
fået sko på, med at sælge mit Hus
Forbi. Det var hårdt, men hold da
op: Det var det værd!
- Jeg føler en stolthed over julemærkehjemmet, efterskolen og min

gule taske med Hus Forbi-logoet på.
Disse tre ting har tilsammen gjort,
at jeg i dag stort set er tørlagt på
tredje år, min søn har scoret topkarakterer, og han er blevet en flot
ung mand med en solid mekanikeruddannelse i rygsækken.
- Jeg er hamrende stolt over, at
Hus Forbi gjorde det muligt for mig
at komme videre med mit eget liv
og ikke mindst også min søn - og
dermed gøre noget godt her i livet,
understreger Regnbuemanden.
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jeg støttet dem hvert eneste
år – og ikke kun omkring juletid – men sendt dem små og
store beløb i takt med, at jeg
har haft 'overskud' - og det
forsætter jeg med. Men jeg vil
gerne opfordre bladets læsere
til at yde en skærv til en institutionsform, som har reddet
i tusindvis af børn gennem
årene. Børn som ellers kunne
have en fremtid som 'tabere'.
- Snart bryder julen løs –
og der bliver kamp om folks
offervilje. Der er mange om
buddet, og alle fortjener naturligvis hjælp og støtte. Men
dén gruppe af børn, som får
livsmodet og selvtilliden tilbage på landets julemærkehjem, får ophold i et væksthus, som er uden sidestykke
herhjemme.
- Jeg sælger stadig Hus Forbi med stolthed, og jeg bliver
glad, når folk kommer og hilsner på og gerne vil støtte. Det
hjælper den gule taske med til,
slutter Regnbuemanden alias
Kurt Olsen.
Flemming Carl Riedel er
kendt under navnet Kvickly-Carl, fordi han sælger Hus
Forbi foran Kvickly i Taastrup.
Kurt Olsen alias Regnbuemanden sælger Hus Forbi foran
Ikea, ligeledes i Taastrup. ❙
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Karoline Olsen blev i 1951 steriliseret mod sin vilje og anbragt
på Sprogø. I august mødte hun Mette Frederiksen, da de voksne
børn fra Godhavn og andre børnehjem fik en undskyldning.
Karoline ønsker også oprejsning til dem, der var under
Åndssvageforsorgen og blev frataget retten til at få børn

Steriliseret og
JEG SAVNER MINE BØRN

anbragt på Sprogø
af Tine Sejbæk
foto: Mette Kramer
Kristensen
arkivfotos: Forsorgsmuseet
i Svendborg

H

ende Mette Frederiksen var
herlig at
snakke
med inde
på Marienborg. I forhold til de
andre statsministre, der ikke
ville sige undskyld og svare
rigtigt på mine breve. De politi-
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kere kan I godt stoppe så langt
væk som muligt. De hjalp jo ingen.
Ordene kommer fra 89-årige
Karoline Olsen.
Som barn blev hun fjernet
fra sine forældre, frataget alle
rettigheder og isoleret på en ø i
Storebælt. Også retten til at få
børn. Men bramfrihed, slagfærdighed og livsvilje har ingen kunnet tage fra hende
Karoline bor i dag i et lille,
rødt træhus i Sydsverige. Her
betaler hun selv sine regninger,
gør skinnede rent og klarer på
egen hånd indkøb og madlavning. Helt uden hjemmehjælp.
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Hendes svenske mand, som
hun var gift med i 48 år, døde
i 2006.
I den sirligt rengjorte og
hyggelige stue, bag sofaen,
hænger smukke ungdomsbilleder af Karoline og hendes
mørkhårede mand. Men der
mangler noget. Billederne af de
børn, børnebørn og oldebørn,
som Karoline i dag kunne have
haft. De børn, hun så brændende ønskede sig og ikke fik.
I 1934 havde Folketinget
vedtaget, at mennesker, man
anså for 'åndssvage', kunne
steriliseres ved tvang. Hvilket
den danske stat praktiserede

over for næsten 13.000 kvinder
frem til 1967. Valget for den
enkelte stod ofte mellem livstid
i en institution eller en form for
frihed uden mulighed for at få
børn.
Der var tale om en slags 'socialhygiejne'. De fattige og dårligt socialt stillede skulle hindres i at få mange børn. Ved at
afskære dem fra at formere sig,
mente man at kunne bidrage til
at redde civilisationen og samfundsøkonomien.
Et af de mennesker var Karoline.
- Jeg er mest ked af, at jeg
ikke fik de børn, jeg ønskede.

De behøvede jo ikke at ødelægge folk,
som de gjorde ved sterilisation. Jeg savner mine børn så meget. De børn, jeg og
min mand ikke fik, siger hun.

'Det er vel blindtarmen'
En sommerdag i 1936, da Karoline er
seks år gammel, ruller en sort bil fra
Børneværnet op foran familiens hjem
ved Jelling. Der er far, mor og fire børn i
hjemmet. De er med samfundets øjne en
dårlig familie – det er lidt uklart hvorfor – og myndighederne har besluttet sig
for, at forældre og børn er svagt begavede eller åndssvage. Så de skal fjernes fra
hjemmet, der bliver opløst.
Karoline mister kontakten til sin familie og ved ikke, hvor hendes søskende
kommer hen.
Hun bliver selv kørt til Bredballe
Børnehjem. Her går hun i skole og trives nogenlunde frem til 14-års alderen. Hun bliver løbende IQ-testet, og i
begyndelsen ligger hun for højt til at
blive anbragt på en af anstalterne under
Åndssvageforsorgen. I 1944, da hun er
14, laver hun dog en lidt dårlig test, som
ifølge tidens målestok ligger i grænseområdet til åndssvaghed.
Karoline bliver officielt stemplet som
'åndssvag' og frataget alle rettigheder.

Derefter bliver hun sendt til Åndssvageanstalten i Brejning, som var Nordeuropas største.
Som en af de bedre fungerende bliver
hun sat til at levere gratis arbejdskraft:
gøre rent og made de udviklingshæmmede, der typisk er bundet fast til stole.
- Det var ikke et sted for mig. Når
man ikke selv er syg, skal man jo ikke
være der, siger Karoline i dag.
I juni 1948 fylder Karoline 18 år. Og
få måneder senere beslutter man sig for
at hindre, at hun nogensinde vil få børn.
Hun bliver kørt til Vejle Sygehus sammen med to andre piger uden at ane,
hvad hun skal opereres for. Hendes moster har uden hendes vidende skrevet
under på sterilisationen.
- Lægen sagde før operationen til
mig: 'Det er vel blindtarmen', fortæller
Karoline.
Da hun vågner op, får hun at vide, at
hun ikke vil kunne få børn. Hun bliver
vred og ked af det.
- Det kom jeg aldrig til at acceptere.
Det var der ingen mulighed for. Nu hvor
jeg er ældre, behøver jeg jo mine børn.

“Jeg er mest ked af, at jeg ikke fik
de børn, jeg ønskede.
De behøvede jo ikke at ødelægge folk,
som de gjorde ved sterilisation.
Jeg savner mine børn så meget.
De børn, jeg og min mand ikke fik.

Kontrolleret familiepleje
Efter sterilisationen blev hun, som mange andre, sendt ud i noget, der blev kaldt
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Til samfundets bedste
Mellem 1929 og 1967 blev cirka
13.000 danskere steriliseret. Der
var blandt andet tale om såkaldt
åndssvage eller lettere åndssvage.
Mange af dem ville i dag ikke blive
set som udviklingshæmmede.
Det var også kvinder, som ansås
for letlevende og 'moralsk defekte'
og ikke levede op til normerne. Og
det var fattige, vagabonder, prostituerede og kriminelle.
Det var med andre ord proletariatets børn, man ville hindre i at
formere sig. Og det var fuldt lovligt
og vedtaget af et flertal i Folketinget i 1934.
Faktisk var Danmark det første
land i Europa, der brugte tvungen
og frivillig sterilisation i genhygiejnisk øjemed. Alt sammen til 'samfundets bedste'. Set med datidens
øjne var såkaldt dårligt begavede
personer fra fattige familier en
trussel mod samfundet, og gennem
sterilisation ville man blandt andet
holde udgifter til fattigvæsenet
nede.
Danmark var med lægen Christi-
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an Keller som frontfigur foregangsland, når det gjaldt indespærring
og sterilisation af åndssvage. Det
foregik på De Kellerske Anstalter,
som var anstalten i Brejning og fillianerne på Livø (til mænd) og Sprogø
(til kvinder).
Hans Otto Wildenskov, som var
anstaltens overlæge fra 1932 til
1957, var en indflydelsesrig fortaler
for sterilisation af åndssvage og
andre, som var 'en risiko for befolkningskvaliteten'. For Wildenskov var
sterilisation af især lettere åndssvage desuden økonomisk motiveret,
i det de åndssvage efter indgrebet
kunne udskrives til hel eller delvis
selvforsørgelse.
Længe var der næsten ingen
kritik af den praksis – det var alment
accepteret. I 1950'erne begyndte
der dog gradvist at komme kritik af
institutionerne, og Kvindehjemmet
på Sprogø blev nedlagt i 1961. Ingen
ved, hvor mange nulevende der i dag
er tilbage af dem, der var på Sprogø
fra 1923 til 1961 – formentlig mindre end en håndfuld. ❙

“Man skulle slide og slæbe
fra morgen til aften uden
en øre. Hvis man lavede for
meget spektakel, kom de og
spændte én fast.

'kontrolleret familiepleje'. Det betød, at hun kom ud i en familie,
hvor hun for eksempel skulle arbejde gratis for en gårdejer, passe
børnene og gå til hånde.
- Arbejdsgiverne tog bare pigerne for én ting: Så de kunne
forgribe sig på dem. Men den gik
ikke med mig. En af mændene
kom hen til mig og sagde 'de andre
piger gik med til det'. Jeg bad ham
forsvinde. Og jeg sagde 'Du rør
mig ikke. I har jeres egne fruer.
Jeg er ikke her for at blive udnyttet'.
- Jeg anmeldte det aldrig. Der
er jo ingen, der tror på én, når man
har været på et hjem under Åndssvageforsorgen. De sagde: 'Sådanne ting kan aldrig forekomme'.
En dag stak Karoline af fra en
af pladserne. Det var i 1951 i Fredericia. Hun gik ned ad gaden og
bad en ældre kvinde om hjælp til
en togbillet.
- Det skulle jeg aldrig have
gjort. For hun kontaktede politiet
og sagde, at jeg nok var stukket af
fra en anstalt. Det kunne man se
på mine klæder.
Da Karoline kom tilbage til anstalten i Brejning, kom hun i 'cel-

HUS FORBI

len'. Og så kom lægen, den siden
berygtede Hans Otto Wildenskov,
ind i rummet til hende.
- Jeg sagde til ham 'nu har du
jo ødelagt mig. Hvorfor vil du så
ikke slippe mig fri'? 'Nej, så let
går det ikke', sagde idioten. 'Vi må
sende dig over til kvindehjemmet
på Sprogø', fortæller Karoline.
På Sprogø ude i Storebælt kunne ingen stikke af.
- Når man var derovre, kom
man ingen vegne. Hvis man for
eksempel var uvenner med nogle
af de andre piger, kunne man kun
gå rundt ud på området, ikke komme væk.
Begrundelsen for at sende Karoline derover var ifølge hendes
journal, at hun var blevet for interesseret i de mandlige anbragte på
Brejning.
- Men det passede ikke. Det var
noget, de fandt på. Jeg fatter ikke,
hvorfor de skrev det, siger hun.

Livet på øen
Da Karoline blev sejlet til Sprogø
i en lille postbåd, anede hun ikke,
hvor længe hun skulle være der.
Hverdagen på kvindehjemmet
var hårdt arbejde uden løn. Pi-
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gerne skulle selv lave mad, gøre
rent, gå i stalden og pløje. Hvis
man protesterede eller gjorde
oprør, kunne man risikere at
blive spændt fast.
Det sværeste var, syntes Karoline, at der var så mange forskellige personer på lidt plads.
Og at man ikke fik lov at svare
igen og i det hele taget ikke bestemte over sit eget liv.
- Man skulle slide og slæbe
fra morgen til aften uden en
øre. Hvis man lavede for meget
spektakel, kom de og spændte
én fast.
Det prøvede Karoline selv i
efteråret 1951. Hun var blevet
vred og havde larmet med nogle
stole og borde og kom i den celle,
der blev kaldt 'kradserummet'.
Her blev man spændt fast, og
man kom ikke fri, før forstanderinden kom hjem igen. Hun bestemte, om man skulle ud. Og det
kunne tage dage.
Karoline var i cellen i en uge.
Sengen stod fasttømret på gulvet, og der var remme på sengen, som de ansatte spændte de
unge kvinders arme og ben fast
med.
- Forstanderinden kom derind efter en uge og spurgte mig,
om jeg nu kunne opføre mig ordentligt. 'Det kan jeg ikke love,'
svarede jeg. 'Vi håber på det,'
sagde hun.
- Den forstanderinde, vi
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“Jeg anmeldte
det aldrig. Der er jo
ingen, der tror på én,
når man har været
på et hjem under
Åndssvageforsorgen.

“Man fortalte ikke
til nogen, at man
havde været på
Sprogø.
Jeg snakkede med
Sven, inden vi
forlovede os.
Jeg fortalte ham,
at vi ikke kunne få
børn. Sven sagde
ikke noget til det.
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havde, hun kunne bare kysse mig
i røven, tilføjer Karoline med et
glimt i øjet.

Flugten til Sverige
Karoline kan nok virke frimodig.
Men hun forklarer, at det sidder
dybt i hende, at hun ikke havde
lov til at sige fra. Hverken på børnehjemmene eller senere.
- Der var så mange ting, jeg
ville gøre, som jeg ikke fik lov at
gøre som ung. Det sad jo i baghovedet på én, at hvis man sagde
fra, blev man flyttet til cellen og
spændt fast.
I 1952 kom hun tilbage til fastlandet efter 15 måneder. I gennemsnit var pigerne på øen i syv
år. Karoline var der kortere tid,
nok fordi hun allerede var steriliseret. Mange af de andre piger
blev tvunget til at være der, indtil
de var møre og skrev under på at
blive steriliseret.
Men Karoline blev ikke fri.
De følgende seks år var præget
af skiftende pladser i familiepleje, genanbringelser på Brejning,
flugtforsøg og en anholdelse.
I 1958 arbejdede Karoline på
et hotel i Aalborg. Her traf hun
sin svenske mand. Det lykkedes
hende via ham at komme ud af
kløerne på de danske myndigheder, og i 1959 sluttede 23 år under
Åndssvageforsorgens overherredømme.
Til det sidste var hun bange

for, at det danske politi skulle
pågribe hende inden afrejsen til
Sverige, men flugten lykkedes. I
hendes journal står der i januar
1959:
'Hun er flyttet til Sverige og
skal ifølge søsteren være blevet
gift. Vi kan ikke følge hende længere.'
At hun var blevet steriliseret og havde været på anstalter,
fortalte Karoline ikke til folk i sit
nye hjemland. Og hun har heller
ikke haft kontakt med andre fra
Sprogø sidenhen.
- Man fortalte ikke til nogen,
at man havde været på Sprogø.
Jeg snakkede med Sven, inden
vi forlovede os. Jeg fortalte ham,
at vi ikke kunne få børn. Sven
sagde ikke noget til det. Nu havde
han taget mig over til Sverige. Så
kunne han ikke forlade mig, fordi
jeg ikke kunne få børn, forklarer
Karoline.
Forholdet til svigerfamilien
var dog ikke let, men Sven stod
ved hendes side og forsvarede
hende. Han havde job som lastbilchauffør, mens Karoline blandt
andet arbejdede på fabrik. I sommerferierne passede de i mange
år dårligt stillede feriebørn fra
Stockholm.

Kontaktede danske politikere
Karoline mødte kun kortvarigt
sin biologiske familie, som hun
blev skilt fra som seksårig. Faderen så hun en enkelt gang efter
sin konfirmation i 1944; han døde
i 1945. Moderen traf hun først 50
år senere, i 1986.
- Jeg var spændt på, hvordan
det ville være. Jeg gik hen og sagde 'Hej mor, hvordan har du det?'
Det var hendes 90-års fødselsdag.
Hun ville ikke slippe mig igen,
fortæller Karoline.
Årene som anbragt har givet
Karoline nogle senfølger. Tilbage
i 1975 fik hun 'noget med nerverne', og sammen med sin personlige hjælper Ulrikka var hun for en
del år siden til en samtale med en
psykiater i en nærliggende by.
Karoline fortalte om sin
tvangssterilisation. Og psykiateren sagde, at 'det måtte hun lægge
bag sig'.
- Jeg svarede: 'Tror du, jeg kan
lægge det bagom mig? Fy fan på
dig', siger Karoline på en blanding
af svensk og jysk og tilføjer:
- Jeg kunne have slået hende.

Psykiateren bad om undskyldning, men Karoline har ikke været
der siden.
Hun har haft sin personlige
hjælper siden 2002. Funktionen
kaldes 'personligt ombud' i Sverige,
og for eksempel var det Ulrikka,
der fragtede Karoline til Danmark,
så hun kunne være på Marienborg, da Mette Frederiksen sagde
undskyld til børnehjemsbørnene.
En gruppe, Karoline også tilhører,
fordi hun var på Bredballe Børnehjem fra sit 6. til 14. år.

Vil skrive til
Mette Frederiksen
Karoline er en lillebitte kvinde med
en stor kraft. Social, udadvendt
og interesseret i andre mennesker.
Hendes hjem er rent og fint, og hun
kan næsten ikke vente med at tage
opvasken, før vi har drukket kaffen og spist det danske wienerbrød.
Hun begyndte allerede for
mange år siden at skrive til danske

politikere og bede om oprejsning
og erstatning for sterilisationen. Og
svaret lød typisk, at de ikke kunne
tage ansvar for noget, der var foregået for så længe siden og forældet
efter dansk ret. Dét med forældelsen er så blevet ændret siden.
I februar 2018 skrev hun og Ulrikka til daværende socialminister
Mai Mercado. På det tidspunkt var
sagen blevet et varmt emne via den
store fokus på mishandlingerne
på Godhavn, og tonen i svaret var
denne gang empatisk. Men Mai
Mercado mente alligevel ikke, at
hun kunne påtage sig ansvaret for
fortiden.
Så arrangementet på Marienborg, hvor Mette Frederiksen sagde
undskyld, var stort for Karoline.
- Det var en jättefin dag. Der var
så mange journalister og historikere. Men vi har jo ikke fået en undskyldning. Det fik drengene. Men
Mette sagde, at de ville tage det op,
så også os fra Sprogø og Livø får en

“... vi har jo ikke fået
en undskyldning.
Det fik drengene.
Men Mette sagde,
at de ville tage det
op, så også os fra
Sprogø og Livø får
en undskyldning.
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undskyldning, siger hun.
Karoline og hendes hjælper Ulrikka vil snart skrive til Mette Frederiksen og minde hende om, at der
stadig mangler en undskyldning
til dem, der var under Åndssvageforsorgen og blev steriliseret ved
tvang. I Sverige – hvor det samme
foregik – har politikerne allerede i
1997 sagt undskyld og siden ydet
økonomisk erstatning. I Norge er
det også mange år siden, mishandlede børnehjemsbørn fik en officiel
undskyldning og økonomisk erstatning.
På Marienborg fik Karoline
lejlighed til at tale personligt med
Mette Frederiksen og fortælle
hende om alle de breve, hun har
skrevet til politikere gennem årene.
Hvor de fraskriver sig ansvaret.
- Mette rystede på hovedet og
sagde: 'Sådan kan man ikke sige'.
Jeg håber, at Mette Frederiksen
snart vil give os tvangssteriliserede
en undskyldning også. ❙
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EN PSYKOTISK STORM

En psykotisk storm driver en mand væk fra sin
elskede familie og han må leve med savnet af hans
kone flammen i hans liv hans elskede har ikke forladt
ham men sygdommen kan ikke være i det lille hjem
så han lader stormen løfte ham ud på et eventyr og
en søgen efter et nyt hjem der kan rumme dem alle
han søger ly ved Roskilde Fjord blandt glemte guder
og andre syge mens stormen langsomt men sikkert
aftager af styrke ved fjorden møder han et væsen
fra en svunden tid væsenet er ligeså overrasket som
manden over at blive set
Det er næsten 2000 år siden det sidst er sket
At du ser mig skyldes din sygdom
Men jeg må sige jeg er glad for du kom
Som tak vil jeg dig råde
Der er ik' noget så skidt
At det ik' er godt for noget
Og at du ser ting ingen andre kan se
Gør dig meget stærk
Og bestemt ikke svag
Du vil atter blive forenet
med din elskede familie
DER VIL KOMME EN DAG

SINDET OPLØSES

Sindet opløses
Og må samles på ny
En evig kamp
Når man er syg
Man bliver væk fra sig selv
Så efter sig selv man må lede
Men udsigten er grumset på bunden
Når man er helt nede
Mens du ikke er dig selv
Er alle potentielt en fjende
Du har travlt og går der for lang tid
Glemmer du hvem du var
Så selv hvis du finder dig
Kan du ej længere dig selv kende
Men livet er finurligt
Og selvom du forsvandt
Ja tog du det skæbnesvangre skridt
Udover den yderste kant
Så må du opfinde dig selv på ny
Det er godt nok et hårdt arbejde
Nej det er ikke let at være sindssyg
Glem hævntørsten
svøm udenom vreden
Søg efter en højere bevidsthed
Svøm mod overfladen
Undervurder ikke dig selv
Dit sind består af utallige lag
Bryd overfladen
Der vil komme en dag

nikolaj brie
petersens verden

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'.
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foto: Omar Ingerslev

NIKOLAJ BRIE PETERSEN er kunstner og digter.
Hans værker bærer blandt
andet præg af hans
fortid som stofbruger og
retspsykiatrisk patient.

køb

Hus Forbi
-kalenderen 2020

LEVENDE KALENDER

Med kalenderen for 2020 har Hus Forbi for
alvor meldt sig ind i den digitale tidsalder.
I hvert af de 12 fotos og i de mus, Adam
O. har tegnet, gemmer sig små koder.
Ved at føre sin smartphone hen over de
enkelte kalenderblade kan man downloade
korte videoer og dermed se og høre Hus
Forbi-sælgerne fortælle historier om deres
yndlingssted, som er kalenderens tema.
Det kaldes augmented reality eller
'udvidet virkelighed' og er lidt det samme
som at fange fiktive Pokémon'er. Det er
muligt, man skal prøve et par gange og for
eksempel eksperimentere med, hvornår
man trækker telefonen væk fra siden. Men
det virker.
Indtil videre er det kun kalenderopslaget for januar, som er gjort levende. De øvrige opslag vil følge, som året skrider frem.

sådan gør du
foto: Mette Kramer Kristensen

1. Download app'en genARate via App Store
eller Google Play.
2. Tryk på 'Start to scan' og derefter på
ikonet midt på skærmen.
3. Hold telefonens kamera over en af de
tegnede mus eller fotoet.
4. Se kalenderen komme til live på din telefon.
ELLER SCAN QR-KODERNE
PÅ FORSIDEN AF AVISEN!

foto: Mette Kramer Kristensen

| mindeord |

hus forbi-sælger
benny er død
'Efter en lang og målrettet indsats er jeg nu på min karrieres højdepunkt: Som sælger af Hus Forbi - et blad om barske, men vigtige
skæbner. Og for dem, der sælger,
kan det næsten blive spørgsmålet
om liv eller død', skrev Benny med
et glimt i øjet i den lille pamflet,
han producerede om sig selv og
delte ud til sine kunder, – de læ-

sere, der købte Hus Forbi hos ham
med titlen 'Mand Forbi'.
Det er nu ikke fordi, han ikke
har udrettet andet i livet. Benny
var uddannet mekaniker, og han
var en passioneret hobbyfotograf.
Med den lille pamflet lavede
han et smukt selvportræt, som
rigtig fint beskriver hans personlighed – med al den selvindsigt,
humor og næsten selvudslettende
generthed, Benny rummede.
Han griber i selvportrættet tilbage i barndommen. 'Jeg reagerede ved at trække mig, og sådan
lærte jeg tidligt at leve som en
eremitkrebs, der gemte de bløde
og sårbare dele i en hård skal',
skrev han om sine tidlige erfaringer i livet.
Han skrev også om glæderne.
Om tiden som mekanikerlærling,
og om at få sin første bil og møde
sin første kærlighed. Men også om
at miste det hele igen, om at prøve
at gribe livet i faldet og forsøge
at komme videre. Og om hvor-

dan nissen – i Bennys tilfælde
øllet – hele tiden flyttede med, så
det ofte blev et skridt frem og to
tilbage.
Han skriver om at flytte fra
kæresten til en etværelses lejlighed: 'Øllene flyttede med. Jeg
mistede kontrollen, mistede alt
og blev sofarytter hos venner og
bekendte. Det kunne ikke holde i
længden'.
Benny var uden hjem i otte år,
men i 2016 fik han en lejlighed
igen og lidt ro på. Han var et stille
og roligt gemyt. Høflig og venlig. Ofte bærende på sit kamera. I
mange år fotograferede han med
Canon, siden købte han et Leica,
som han var meget glad for.
Benny kunne også tænke
skæve og underfundige tanker
og få sjove idéer. I anledning af
en fest, han skulle til, anskaffede
han sig et jakkesæt, som stod noget i kontrast til hans sædvanlige
Hus Forbi-tøj og hans hat med
alskens badges, som han normalt

havde på. 'Hvordan mon det virker på kunderne, hvis jeg sidder i
jakkesæt og sælger Hus Forbi'?
Vi lod det komme an på en
prøve, og Benny satte sig foran
pølsevognen på Frederikssundsvej i Brønshøj i sit stiveste puds.
Det blev en sjov og underfundig
reportage helt i Bennys ånd. Men
den store forargelse vakte jakkesættet ikke, for Benny var en
populær skikkelse, en sælger folk
holdt af at handle med, så han
blev genkendt af de fleste.
'Du er den, jeg gerne vil købe
Hus Forbi af, for du er sådan en,
jeg godt kan lide at snakke med.
Men hvis det var en fremmed
sælger, som sad i den påklædning,
så ville jeg nok ikke købe noget af
ham. Så ville jeg tænke: 'Han har
sikkert penge nok', sagde en af
læserne.
Benny var en god ambassadør
for Hus Forbi og en god kammerat.
Æret være hans minde. ❙
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Salg af
juletræer
Hjælp socialt udsatte og køb træer
af Poul Struve Nielsen

I Sydhavnen i Aarhus og i København på Amager og Ydre Nørrebro kan
du støtte hjemløse og udsatte ved at købe juletræer af dem. Du kan
også – og det gælder i hele landet - købe Hus Forbi eller en kalender
for 2020. Og husk: Den bedste støtte er at købe avisen og tage den med
hjem og læse den og fortælle andre om, at det er en god oplevelse. Her
er det Hus Forbi-sælger René, som sælger Hus Forbi i Holte nord for
København, der ønsker alle læsere en glædelig jul.
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'Juletræet på besøg hilser os fra
eg og bøg med besked derude fra, at
det lysner dag for dag', skrev Mogens
Lorentzen, forfatter til den kendte
sang om juletræet med sin pynt.
Du kan få et juletræ med en hilsen
ikke kun fra eg og bøg, men også fra
en hjemløs eller en socialt udsat. Hvert
år i julemåneden sælger Aktivitetscentret Sundholms brugere juletræer til
københavnerne og de københavnske
institutioner og virksomheder.
Pengene fra juletræssalget går
direkte til Aktivitetscentret Sundholms
arbejde med at hjælpe hjemløse, misbrugsramte og socialt udsatte borgere.
Siden 2016 har Aktivitetscentret
Sundholm desuden samarbejdet med
Kirkens Korshær i Hillerødgade på Nørrebro i København, som sælger træer

fra deres egen adresse - al overskud
fra deres salg går til Kirkens Korshær.
Salget kommer Hus Forbi-sælgerne
til gode, for både Værestedet i Jægergårdsgade, Aktivitetscentret på Sundholm og Kirkens Korshær i Hillerødgade er samarbejdspartnere med Hus
Forbi og distributører, hvor sælgerne
køber aviserne og kommer og deltager
i aktiviteterne.
På andet år sælger også Værestedet
i Jægergårdsgade i Aarhus sammen
med Naapiffik (det grønlandske værested), SAND og De Sociale Viceværter
juletræer til erhvervsdrivende i Sydhavnen i Aarhus og til almindelige borgere.
Så find ned for enden af Jægergårdsgade i Aarhus, ud på Amager eller
til ydre Nørrebro i København og mærk
derefter hjemme i stuen, hvordan det
lysner dag for dag, og at solen fra skjul
ønsker dig en glædelig jul. ❙

| 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. januar
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? |

Accept og anerkendelse for alle
og retten til forskellighed
Hus Forbi-sælger Emil Drewsen fortæller sin historie

3

spørgsmål

er der noget særligt,
du går og tænker på i
øjeblikket?
- Jeg er ret sikker på, at jeg har ADD
og Asperger, men jeg er ikke blevet
udredt. Det vil jeg gerne. Egentlig
bare for at finde ud af, hvad for noget naturmedicin jeg kan bruge. Lige
nu bruger jeg pot. Ikke hash, det
bliver jeg paranoid, sløv og uoplagt
af. Jeg er 66 procent flink fyr, 33
procent viking og én procent galskab. Det sidste har min far desværre
tildelt mig. Det kan jeg holde nede
med pot.

hvordan har du det med
julen?
fortalt til
Birgitte Ellemann Höegh
foto: Mette Kramer Kristensen

J

eg sover på ryggen og på
siden, plejer jeg at sige,
når folk spørger mig, hvor
jeg har sovet. Mere konkret couchsurfer jeg, og det har
jeg gjort i de sidste ti år. Da jeg
var 17 år, blev jeg smidt på gaden,
fordi min mor gik ned med en depression. Hun kæmpede som alenemor med fire børn, uddannelse og fabriksarbejde. Jeg havde så
mange frustrationer og arrigskab
i kroppen efter at være vokset op
med en far, der var voldelig. Så
det gik galt mellem min mor og
mig. Jeg tog til Odense, hvor jeg
mødte både det rigtige og det forkerte selskab, begyndte at drikke og ryge hash, gik fra den ene
til den anden fest, fra sofa til sofa
– og så lidt hjem til min mor igen.
Det blev til mange år, hvor jeg
bare prøvede at glemme hverdagen. Men da min bedste ven døde
af en overdosis, tog jeg til København og søgte nye kræfter. Nu er
jeg 27, og i de sidste tre år har jeg
solgt Hus Forbi.
Hvis man ikke har strøm på
sin telefon, kan man altid møde
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“Jeg er ikke ENDT
på gaden.
Jeg ER på gaden.
folk på Nørreport og lige pludselig har man en dag. Her sælger jeg
mine aviser, eller også køber man
en buket blomster og deler ud til
folk eller drikker noget Sambuca.
Det er frihed under ansvar, men
det er hårdt arbejde. Nogle siger
'find dig et rigtig arbejde', men jeg
køber altså en avis til en 10'er og
sælger den til en 20'er. Det er ikke
ren profit. Og så er der alle dem,
der er søde. Dem giver jeg highfive og en krammer.
Mange af os Hus Forbi'ere er
meget mere oplyste, end de fleste
andre danskere er, men når man
råber højt, tror folk bare, man er
skør. Som Hus Forbi-sælger fik
jeg et billed-id og blev en del af et
sammenhold med en masse mennesker, der sidder på gadekanten.
Om man er Hus Forbi'er, roma eller et ungt menneske, der er blevet forladt, kan man altid sætte
sig hen til de andre ved Nørreport. Der er altid et tæppe og en
kop kaffe. Det handler om accept
og anerkendelse for alle og retten
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til forskellighed. Man kan godt
blive lidt trist en gang imellem. Så
drikker man lidt og hører lidt på
de ældre sælgere. Men jeg er ikke
ENDT på gaden. Jeg ER på gaden.
Det skal nok gå fremad.
Jeg vil gerne sætte mine
iværksætteridéer i gang, for eksempel gennem Den Flydende By.
Vi er et kollektiv i Sydhavnen,
hvor det handler om upcycling: Vi

“Mange af os
Hus Forbi'ere er
meget mere oplyste,
end de fleste andre
danskere er, men
når man råber højt,
tror folk bare,
man er skør.
laver noget nyt ud af gamle ting
og dyrker blomster. Og så vil jeg
udfolde min musik. Jeg spiller flere instrumenter. Ikke fantastisk,
for jeg har blandet fokus. Det er
sådan noget redneck-, reggae- og
rock-noget. Nå, men jeg smutter.
Jeg skal ned til Den Flydende og
fikse nogle Christianiacykler til
fremtidige projekter. Ses! ❙

- Jeg kan godt lide idéen, men selve
udførslen er lidt nederen. Al den
stress, alle de gaver, og så skal man
snakke med Familien Ukrudt, og der
er ikke noget sne, for det har den
globale opvarmning ødelagt. Min
familie holder ikke jul sammen. Min
storebror er i militæret, min lillebror
er ligeglad, min mor er pisseligeglad,
og jeg er supermegaligeglad. Det
vigtige er hjerternes fest, og det er
hele december.

hvad lavede du
juleaften sidste år?
- Der var jeg på Hus Forbi, Hellebro,
som er et ungdomsherberg i Valby,
og på gaden og drikke en Lemmy –
whisky og cola – som forsangeren i
Motörhead drak, og han havde fødselsdag den 24. december. Min lillebror var på besøg, så vi gik rundt alle
mulige steder. Den aften var rigtig
hyggelig. I år ved jeg ikke rigtig. Jeg
tror, jeg holder jul i Barcelona, for
jeg fortjener noget nyt. Det koster
max 300 for en bustur, og så kan
jeg couchsurfe og lave noget mad til
dem, jeg bor hos. Med et smil og en
hyggelig attitude er der mange, der
gerne vil hjælpe dig.
Hver måned spørger vi en
sælger, hvad det betyder for
ham/hende at sælge Hus Forbi.

