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Kære Store Søster, la' nu vær'
Tv-skærmene i bussen skaber en ny dimension. Der er lidt nyheder og lidt reklamer,
harmløs underholdning på rejsen. I bussen er der så også et kamera, som overvåger passagererne. Og et eller andet sted står der en skærm, så man kan følge med i, om du piller
næse eller gør et eller andet, du ikke må.
I begyndelsen af året kunne buspassagererne se en reklame, betalt af Socialdemokratiets medlemmer, hvor vores alles statsminister Mette Frederiksen tonede frem med ordene
'Jeg står på børnenes side.' Hun talte som en storesøster, der tager sig af de små søskende.
Eller mere præcist som en 'Store Søster' – skrevet som i George Orwells roman '1984'.
Her er Big Brother – eller på dansk 'Store Broder' – den fiktive leder i landet Oceanien,
som med hjælp fra Tankepolitiet holder øje med befolkningen overalt. Via tv-skærme, som
man ikke kan slukke for – med mindre man tilhører eliten.
Romanen er fra 1949, da Europa lå i ruiner, den kolde krig lige var skudt i gang, og de
kommunistiske diktaturer formede sig i øst. Dengang var frihed ikke en selvfølge, men noget dyrebart, som det var værd både at kæmpe og dø for.
Vores frie, demokratiske samfund er ikke umiddelbart sammenligneligt med Orwells
dystopi. Men vi oplever en liberalisering, som er kommet de mere velstående til gode, samtidig med at de mindre velstående og de socialt udsatte har oplevet at få udhulet de sociale
ydelser og blive udsat for en stigende grad af kontrol.
Når Mette Frederiksen toner frem i bussen, ligner hun en Store Søster, som har været
med til at udhule sociale ydelser for unge, så de ikke kan betale en husleje, og som nu siger til de udsatte: Tag jer sammen, eller vi tager jeres børn. Tvangsbortadoptioner vægtes
højere end hjælp til de voksne, der er hægtet af samfundet. Det er det, hun taler for på tvskærmene i bussen.
Hvis du altså er fattig eller socialt udsat. Ellers kan du flyve under radaren og 'slukke
for overvågningen' – præcis som i George Orwells roman.
Men mister du dit job, din bolig og din familie, bliver du også omklamret af Store Søsters kontrolhelvede. Og på længere sigt vil jobcentrene tage algoritmer i brug i deres
overvågning. Så vil billedet af dig formes af de data, der er samlet fra din brug af sociale
medier, optagelser af dig i bussen, indberetninger fra dine børns institutioner og familiens
sundhedsdata.
Store Søster mener det sikkert i den sidste ende godt. Derfor kan vi håbe, det ikke er
forgæves at sige til hende: Kære Store Søster, la' nu' vær'. Hjælp os med at binde snørebånd,
fylde køleskabet eller få en bolig, hvis det er det, vi ikke kan. Men lad være med at udsætte os for tvang og kontrol. Sæt os fri, også hvis vi er fattige og udsatte.
Poul Struve Nielsen, redaktør

HUS FORBI ER EN REGISTRERET SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED
OM HUS FORBI Hus Forbi udkom første gang i 1996 og sælges af hjemløse
og tidligere hjemløse eller andre socialt udsatte mennesker. Avisen sætter
fokus på udsatte mennesker og fattigdomsproblemer. Formålet er at nedbryde
fordomme om marginaliserede grupper både via indholdet af Hus Forbi og i
mødet med sælgeren. Hus Forbis sælgere er alle udstyret med et id-kort udstedt
af Hus Forbis sekretariat. Salget af Hus Forbi fungerer for sælgerne som et
alternativ til tiggeri og eventuel kriminalitet. Indholdet i Hus Forbi produceres
primært af professionelle freelancere, fotografer og illustratorer.
Hus Forbi er medlem af det internationale netværk af gadeaviser, INSP.

vi støtter hus forbi
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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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To vilde liv mødtes i en container uden for Chistiania. Hus Forbi-sælger Juliane (tv) og Henriette Karlsen, som har udgivet bogen
'Ama'r Halshug – et systembarns rå fortælling'. Det blev blandt andet til en snak om anbringelser og statsministerens nytårstale.

Algoritmer i jagt på udsatte familier
Kunstig intelligens kan måske i fremtiden bruges til at vurdere, om kommuner skal tage folks
børn. Risikoen er, at det alene vil ramme socialt
udsatte, lyder kritikken.

14 Klumpen i maven
For 72-årige Esther Langsted blev børnehjemmet det mindste af to onder.
Men traumerne fra barndommen ramte hende
alligevel mange år senere

det koster

"Jeg ved ikke, hvordan
man spiller hjemløs,
men jeg ved, hvordan
man spiller et menneske
Katinka Petersen, som spiller Ginger i tv-serien
'Når støvet har lagt sig'.

Side 16

22 Fattigfolk på Jens Vejmands tid
Hus Forbi-sælger Dirk Semey snakker
med læge og forfatter Preben Brandt om
hans seneste bog 'Fattigsteder'

24 Martin flytter i bolig
Hvis man har viljen og styrken, kan man
godt komme op igen, mener Martin, som
har solgt Hus Forbi for at spare op til
indskuddet til en lejlighed.

9.000 kroner årligt at få sit firmalogo med. send en mail til redaktion@husforbi.dk
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portugalmodel
i odense

Sparekniv rammer herberg

af Signe Laursen

København fjerner millionbevilling til Kollegiet Gl. Køge Landevej

I Portugal har man mindsket
antallet af misbrugere ved at
tilbyde folk, som bliver taget
med stoffer på lommen, en
samtale med fagfolk i stedet
for bøde eller fængselsstraf.
Rådmand for Beskæftigelses- og Socialområdet i
Odense, Brian Dybro (SF), har
ladet sig inspirere og tager nu
initiativ til et forslag om en
'Odense-version' af den portugisiske model:
- Hvis politiet træffer nogle
med illegale stoffer på sig,
vil jeg gerne, at politiet får
mulighed for – i samarbejde
med kommunen – at indbyde
vedkommende til en samtale
med en gruppe af fagfolk, der
kan rådgive og informere
vedkommende om rettigheder
og behandlingsmuligheder, hvis
der er et behov.
Rådmanden understreger,
at initiativet ikke indebærer
tvang eller afvigelser fra at udstede bøder, som den portugisiske model, da det ville kræve
en lovændring.
Tanken er, at modellen skal
forebygge og fange problemer,
inden de risikerer at vokse sig
store for personer, der er i berøring med illegale stoffer.
Leder og medstifter af
Gadejuristen, Nanna W. Gotfredsen, der skal være med til
at drøfte, hvordan forslaget
kan blive ført ud i praksis,
bifalder initiativet:
- Det er et innovativt,
skadesreducerende forslag.
Men det kræver et samarbejde
fra politiets side. Ellers kan
politiet ødelægge initiativet på
et splitsekund.
Om Fyns Politi er det, er
endnu uvist. Men i en mail til
Hus Forbi skriver chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj fra Fyns
Politi, at 'forsøget og modellen
lyder interessant, og at Fyns
Politi nu vil undersøge perspektiverne i det nærmere'.
I slutningen af februar samles
Brian Dybro med en række
fagfolk for at drøfte, hvordan
initiativet i praksis kan udføres
i Odense Kommune. ❙
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af Julie Roland Jensen
Kollegiet Gl. Køge Landevej har
de seneste fire år modtaget en årlig ekstrabevilling på 3,2 millioner
kroner (inklusive statsrefusion) for
at løfte kvaliteten af herbergets arbejde med at huse og rehabilitere
hjemløse og socialt udsatte. Fra 1.
januar 2020 har Københavns Kommune valgt at skrotte bevillingen.
Det vil forårsage væsentlige
forringelser af herbergets arbejde,
fortæller forstander Nikolaj Olsen:
- Man går fra at have syv-otte
kontaktbeboere per person, til at
have 13-14. Og det betyder selvfølgelig, at man får meget mere travlt,
og at der bliver mindre kontakt til
beboerne. Helt overordnet bliver
det meget mere brandslukning,
end det bliver et ordentligt socialpædagogisk stykke arbejde, som
vi har lavet tidligere, siger han til
Hus Forbi.
Personalet er reduceret fra ni
til fire kontaktpersoner til de 74
herbergbeboere. Det betyder, at

sikkerheden og trygheden bliver
dårligere for både medarbejdere
og beboere, og at der er mindre tid
til rehabilitering. I yderste konsekvens lades hjemløse borgere i
stikken, selvom der reelt er ledige
værelser på herberget.
- De sidste tre-fire år har vi haft
omkring 100 procent belægning
hvert år. Og nu kan jeg godt forestille mig, at vi kommer ned på en
93-94 procent, fordi vi simpelthen
ikke kan nå at fylde værelserne op,
da vi ikke har personaleressourcerne til det. Altså vil der komme
til at stå værelser ledige i længere
tid, mens der er en masse ude i
samfundet, som har brug for værelser, fortæller Nikolaj Olsen.

Behov for akut hjælp
Beboerrådsformand Herman Paulsen på Kollegiet Gl. Køge Landevej
fortæller, at herberget har en 'fantastisk' stor betydning for de mennesker, der bor der, og som bliver
hjulpet videre. Men allerede nu begynder beboerne at kunne mærke

Hjælp til anbragte unge
Bikubenfonden efterlyser kommuner, som vil være
med til at nytænke indsatsen
af Peter Andersen
At blive anbragt er hårdt for de
fleste børn. Men det kan være
mindst lige så hårdt at skulle ud at
stå på egne ben, når man fylder 18
år, og anbringelsen ophører.
Det dokumenterede Bikubenfonden og Socialt Udviklingscenter
(SUS) sidste år i undersøgelsen 'Ung
mellem anbringelse og eget hjem'.
Den viser, at manglende netværk
og mangelfuld kommunal støtte gør
overgangen svær og er blandt forklaringerne på, at mange tidligere
anbragte ender som hjemløse.
Nu søger Bikubenfonden efter
tre-fem kommuner, som vil være
med til at nytænke indsatsen overfor anbragte unge.
- Vi søger efter borgmestre og
kommunaldirektører, der har tårnhøje ambitioner på området, og
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som brænder for at være med til
at skabe forandring for de unge i
deres egen kommune og samtidig
være med til at nyskabe hele området, siger direktør i Bikubenfonden,
Søren Kaare-Andersen.
Fonden har afsat 30 millioner
kroner til projektet, som er blevet
døbt 'Min vej hjem' og får Dansk
Design Center som tovholder. Og
de idéer, der udvikles, skal først og
fremmest tage udgangspunkt i de
unges behov.
- Vi vil sikre, at samfundet ikke
slipper de unge, før de har egen
bolig, er i job eller uddannelse, har
netværk og kan mestre de praktiske aspekter af at bo hjemmefra,
siger Søren Kaare-Andersen. ❙
Læs mere om anbringelser i både fortiden og nutiden fra side 10

konsekvenserne af besparelserne,
særligt af det beskårede personale, som er afgørende for beboernes
udvikling:
- Man plejer at kunne sidde og
spise aftensmad med personalet, få
en hyggelig sludder eller bede om
hjælp. Det kan man ikke mere, nu
er man nærmest nødt til at bestille
tid hos dem. På den måde er det jo
helt forfærdeligt. De folk, der er
her, har brug for hjælp her og nu,
fortæller Herman Paulsen.
Både Herman Paulsen og Nikolaj Olsen sætter spørgsmålstegn ved Københavns Kommunes
fordeling af bevillinger til byens
botilbud for socialt udsatte. Trods
Kollegiet Gl. Køge Landevejs position som Københavns næststørste
herberg (Hillerødgade er det største med 88 pladser), har herberget
det laveste driftsbudget sammenlignet med samtlige andre af Københavns botilbud ifølge tal fra
Københavns Kommune. ❙

Zoneforbud
forhandles
Regeringen sættes nu under
pres fra dens støttepartier,
som vil have sat en stopper
for, at politiet jagter hjemløse.
Siden reglerne for de såkaldte utryghedsskabende
lejre blev indført i april 2017,
har politiet givet 550 bøder.
Der lægges ifølge et udspil,
som DR Nyheder er i besiddelse af, op til at ændre reglerne, så kun lejre 'af permanent karakter' er forbudt.
Hvad zoneforbuddet angår, skal politiet kunne give
en advarsel i stedet for at udvise hjemløse fra en hel kommune. ❙

Socialpolitikken skal ud af satspuljens skygge
De udsattes viden skal bruges, mener den nye formand for Rådet for Socialt Udsatte
af Poul Struve Nielsen
Vibe Klarup er ny formand for Rådet for
Socialt Udsatte. Hun er i det daglige direktør
i Hjem til Alle alliancen og afløser tidligere
minister Jann Sjursen på posten. Han trak
sig på baggrund af interne konflikter i rådet,
hvorefter alle medlemmerne stillede deres
mandat til rådighed.
Nu er der udnævnt et nyt råd med en
formand, som ikke har været en del af det
tidligere. Vibe Klarup ser spændende perspektiver for den socialpolitiske udvikling de
kommende år, fordi satspuljen er nedlagt.
- Vi har en fornyet mulighed for at
reformulere socialpolitikken. I mange år har
socialpolitikken ligget under for andre politikområder. Beskæftigelses- og sundhedspolitikken har fyldt mere. Nu er der en anledning
til at fremme socialpolitikken, som længe har
været parkeret med tildelingen af bevillinger

til satspuljen. Nu kan den ikke gemmes væk
dér længere, så nu kommer det lange seje
træk med at formulere en ny politik, mener
Vibe Klarup.
Hun tror, at både Rådet for Socialt Udsatte og de lokale udsatteråd i kommunerne
vil komme til at spille en større rolle i udformningen af socialpolitikken. Som noget nyt vil
der blive nedsat to paneler, som skal sikre,
at rådet favner bredere. Det ene panel skal
bestå af brugere, mens det andet bliver et
landspanel med repræsentanter fra de lokale
udsatteråd, der er nedsat i kommunerne.
- Det er en voldsom styrkelse. Det er ikke
kun få stemmer, der skal fylde i debatten. Vi
skal have alle med og brugere fra hele landet,
siger Vibe Klarup.
Rådet for Socialt Udsatte har i øvrigt fået
to år til at komme med et nyt kommissorium
for sit eget virke – herunder at sikre en stærkere stemme til de udsatte. ❙

de nye medlemmer af
rådet for socialt udsatte
❙ Vibe Klarup, direktør for Hjem til Alle alliancen
(formand)

❙ David Adrian Pedersen, formand for De Anbragtes
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙

Vilkår (næstformand)
Kira West, forstander for Reden København og
formand for Region Hovedstadens Udsatteråd
Majbrit Berlau, næstformand i Fagbevægelsens
Hovedorganisation (FH)
Heinz Wolf, chefkonsulent og leder af varmestue i
Kirkens Korshær
Cliff Kaltoft, sekretariatschef for Landsforeningen af
VæreSteder (LVS)
Nina Brünés, faglig konsulent for Region Hovedstadens
socialsygeplejerskeordning
Christina Strauss, formand for SAND – de hjemløses
landsorganisation
Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og
Beskæftigelse i Aarhus Kommune
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"Det er et hårdt
slag for ens
økonomi. Det
rammer en del
Hus Forbi-sælgere,
men det rammer
også den ganske
danske befolkning.
Og det er det, jeg
vil slå et slag for.

Christiansborg fik usædvanligt besøg
Da DOT truede med lukning af mimrekortet, slog Hus Forbi-sælger René alarm,
så det gav genlyd helt ind i Folketinget
af Julie Roland Jensen
foto: Mette Kramer Kristensen
Folketinget bliver ikke overrendt
af mennesker som René Skovgaard, som er Hus Forbi-sælger
og førtidspensionist. Det fortæller Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested, der i januar
overværede Renés politiske debut
på Christiansborg, hvor han leverede en bemærkelsesværdig forsvarstale for det omdiskuterede
'mimrekort'.
René bliver ramt økonomisk,
hvis Sjællands trafikselskaber
(DOT) udfaser pensionistkortet,
det såkaldte mimrekort, som de i
januar meddelte, at de ville. Det

skulle være led i en harmonisering
af rejserabatterne, som ville give
billigere rejser til cirka 150.000
pensionister, mens det ville blive
dyrere for 60.000 – i nogle tilfælde
med 400 procent. René befinder
sig i sidstnævnte kategori, hvorfor han greb knoglen og fik fat i
Transportudvalgets sekretariat.
- Det er et hårdt slag for ens
økonomi. Det rammer en del Hus
Forbi-sælgere, men det rammer også den ganske danske befolkning.
Og det er det, jeg vil slå et slag for,
fortæller René.

Et tiltrængt indspark
Sekretariatet kvitterede med en
invitation til foretræde for Trans-

portudvalget, hvor René fik mulighed for at tale sin sag. Henning
Hyllested oplevede Renés optræden som et tiltrængt indspark og
kalder hans bidrag for 'velforberedt og helt uvurderligt':
- Dem, vi normalt har besøg af,
er jo typisk lobbyister og borgmestre og folk, der er vant til at
færdes på de bonede gulve, så også
på den måde var det jo en ren fornøjelse at have René på besøg. Det
er vigtigt, at sådan nogle som ham
– hjemløse, socialt udsatte og så
videre – gør sig gældende i vores
samfund, at de tager ordet og også
møder op inde i Folketinget.
Allerede inden Renés foretræde havde DOT trukket forsla-

get om afskaffelse af mimrekortet
tilbage på grund af massiv kritik.
Men ifølge Henning Hyllested har
det stor betydning for udfaldet af
DOT's kommende plan for pensionisttaksterne, at presset på politikerne fortsætter.
- René er en del af det pres, når
han sådan møder op i Transportudvalget. Så nu gælder det om –
for René og alle mulige andre – at
holde gryden i kog og opretholde
det pres. Og derfor er det vigtigt,
at man i sin omgangskreds bliver ved med at gøre opmærksom
på problemet og bliver ved med at
henvende sig til DOT og til politikerne, siger Henning Hyllested. ❙

foto: Mette Kramer Kristensen

Hør Pernilles historie
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Har du købt Hus Forbis kalender, kan bruge din smartphone til at se
og høre Pernille fortælle om sit yndlingssted. I fotoet og den mus, Adam O.
har tegnet, gemmer sig små koder, og ved at føre telefonen henover
kan du downloade korte videoer.
De resterende kalenderopslag vil blive aktive, som året skrider frem.

sådan gør du
1. Download app'en genARate via App Store eller Google Play Butik
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

Algoritmer i jagt på udsatte familier
Kunstig intelligens kan måske i fremtiden bruges til at vurdere, om kommuner skal tage folks børn
af Signe Laursen
Kunstig intelligens udfører
handlinger for os på telefonen og
viser os, hvilke hjemmesider vi
skal klikke på. Den er for mange
helt ubevidst blevet en kompagnon i flere af hverdagens gøremål.
Men kan disse algoritmer også
være med til at bestemme, om et
barn skal tvangsfjernes?
Det forskes der i på professionshøjskolen VIA University College i Aarhus med støtte fra TrygFondens Børneforskningscenter.
Her har man udviklet et statistisk
redskab, der på baggrund af data
fra kommunerne skal hjælpe sagsbehandlere til at vurdere risikoen,
når der sker en underretning om
et barn.
I den offentlige sektor får
kunstig intelligens mere og mere
opmærksomhed. Kunstig intelligens kan overskue en ubegrænset
mængde viden. Men hvis algoritmen ikke er kodet rigtigt eller er
fodret med fejlagtige data, bliver
resultatet derefter.
- Mange af de familier, der har

penge, kommer aldrig ind i systemet. De går på privatskole, til
private læger og betaler sig fra det.
Det rammer den enlige mor, der
i forvejen har det svært, indvandrerbørnene, deres forældre og de
lavere sociale klasser, som allerede nu har mistillid til samfundet,
siger indehaveren af virksomheden Socialforsvaret, Puk Sabber,
som rådgiver udsatte mennesker i
Danmark.

De sociale mønstre forstærkes
I USA bruger flere og flere fængsler kunstig intelligens til at vurdere, hvem der skal prøveløslades. Systemet baserer afgørelserne
på forhistoriske data, hvilket både
betyder en voldsom overrepræsentation af sorte mennesker i
fængslerne og en procentuelt større risiko for at falde igennem.
Derfor vil systemet være tilbageholdende med at prøveløslade
nogle personer på baggrund af
deres hudfarve, forklarer Preben
Mejer, der forsker i fremtidens IT
og teknologiske udvikling.
- Der er en stor risiko for, at en

algoritme bidrager yderligere til
det sociale mønster i forhold til,
hvilken gruppe af personer systemet har fokus på, og hvilke personer der går under radaren, siger
Preben Mejer.
Gitte Sommer Harrits er forsknings- og udviklingschef på VIA
University College og leder af pilotprojektet. Hun understreger, at
det alene er tænkt som sparring
til sagsbehandleren.
- Det er ikke intentionen,
at algoritmen skal bruges til at
træffe automatiske beslutninger
alene, siger hun.
Debattør, journalist og foredragsholder Anders Kjærulff,
der blandt andet har stået bag
radioprogrammet 'Aflyttet' på

Radio24Syv, giver dog ikke meget
for, at algoritmen bliver kaldt 'et
værktøj' og ikke 'en automatisering'.
- Cheferne har adgang til samme værktøj, og derfor vil indsatsen, sagsbehandleren udarbejder,
blive vurderet op imod risikovurderingen fra algoritmen. Balladen
opstår især, hvis noget går galt, og
sagsbehandleren ikke har fulgt algoritmens risikovurdering. Så kan
vedkommende altid blive spurgt:
'Hvorfor har du ikke gjort det?'.
- Meget hurtigt kan situationen udvikle sig til, at man fratager sagsbehandlere deres mulighed for individuelt skøn, fordi
algoritmen bliver eksperten, siger
Anders Kjærulff. ❙

'Beslutningsstøtten' er navnet på det statistiske redskab, som VIA
University College har udviklet i samarbejde med TrygFondens Børneforskningscenter i et forsøgsprojekt siden 2017. Algoritmen skal på
baggrund af indsamlet data fra tidligere underretningssager hjælpe
sagsbehandlere til at vurdere barnets risiko for mistrivsel på en skala fra 1
til 10, hvis kommunen modtager en underretning. Beslutningsstøtten er
indtil videre blevet afprøvet i cirka 200 underretningssager i Hjørring og
Silkeborg Kommune.

Teknologi spænder ben for retsfølelsen
Der mangler et lovgrundlag for brug af algoritmer, siger kritiker
af Signe Laursen
Vi kan ikke se algoritmerne, og
vi har svært ved at forklare, hvordan de fungerer.
Måske er det ligegyldigt, hvis
algoritmen skal finde den bedste
opskrift på nettet eller vejrudsigten for i morgen. Men hvis algoritmen kan afgøre, om dit barn bliver
fjernet eller ej, er det altafgørende
for retsfølelsen, at sagsbehandleren
kan forklare præcist, hvad der sker.
Og omgøre resultatet, hvis teknologien skulle vise sig at tage fejl.
Det mener debattør, journalist og foredragsholder Anders
Kjærulff, der blandt andet har
stået bag radioprogrammet 'Aflyttet' på Radio24Syv.
- Vi mangler et lovgrundlag,

der blandt andet siger, at instansen skal kunne forklare præcist,
hvordan algoritmen fungerer,
fordi det ellers går ud over den
enkeltes retsfølelse, siger han.

Tilliden er det vigtigste
I arbejdet med udsatte, sårbare familier er tillid en afgørende faktor for en positiv udvikling. Tilliden skabes ifølge socialrådgiveren
Puk Sabber gennem relationer, empati og forståelse for den enkeltes
behov.
- Det skaber langt mere tillid,
når du taler med et menneske og
kigger vedkommende i øjnene.
Det er relationsarbejdet, der gør
forskellen, siger Puk Sabber.
Hun frygter, at automatiseringer i et system, som mange i for-

vejen har lidt – eller ingen – tillid
til, vil få store konsekvenser:
- Robottilgangen til mennesker er altødelæggende for tilliden
til samfundet og velfærdssystemet, fordi man ikke kan stole på
noget, man ikke forstår. De, der
har brug for hjælp, tør ikke søge
hjælp hos kommunen, fordi de
ikke har tillid til systemet. De vil
gemme sig.
Værktøjer som 'Beslutningsstøtten' risikerer ifølge Anders
Kjærulff at reducere mennesker
til tandhjul i en maskine.
- Alle algoritmer arbejder med
gennemsnit, men vi er individer,
og derfor er en automatisering af
borgerbehandling virkelig problematisk.
Han frygter, at redskabet vil

"Alle algoritmer
arbejder med gennemsnit,
men vi er individer, og
derfor er en automatisering af borgerbehandling
virkelig problematisk.
IT-debattør Anders Kjærulff
få sagsbehandlere til at læne sig
op ad teknologien.
- Hvis det sker, fratager man
instanser og sagsbehandlere ansvaret for beslutningerne. Det er
ekstremt dehumaniserende og
ødelæggende for tilliden til retssystemet, fordi der ikke bliver
noget sted at gå hen, siger Anders
Kjærulff. ❙
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fjendtlige byrum
af Kaitlin Jock, INSP
foto: INSP
Politiske tiltag rettet mod hjemløshed har været et vigtigt element i byer over hele verden i
årtier. Også selvom de politiske
tiltag tydeligvis ikke har handlet om at hjælpe, men om at fortrænge mennesker fra det offentlige rum.
Fjendtlig arkitektur er kendt
verden over og har forskellige udtryk. Nogle steder er den skadelig
og rettet mod hjemløse, som allerede udgør en marginaliseret gruppe.
Den begrænser adgangen til det
offentlige rum for mennesker, der
har brug for et sted at sove eller
hvile i løbet af dagen.
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Der er mange eksempler på
fjendtlig arkitektur i de store,
amerikanske byer. I den store boghandel Strand i New York City er
der et ikonisk fortelt foran butiksfacaden. Der blev der sprøjtet vand
på mennesker, som søgte husly og
sov under teltet.
I begyndelsen af 2018 blev
en hjemløselejr i en anden amerikansk by fuld af mænd, kvinder og børn ryddet af politiet og
erstattet af 18 cykelstativer. I et
område, hvor folk ikke ofte cykler. En 7-Eleven butik i Portland
blev kendt ved at udsende en høj,
alarmlignende lyd udenfor butikken med det formål at holde mennesker fra at opholde sig dér.
Tony Bernal fra en af hjemløse-
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organisationerne i Portland arbejder med at få hjemløse mennesker
i boliger. Han siger om byplanlægningen i byen:
- Den fjendtlige arkitektur
har forværret den moralske krise
i vores samfund og dermed også
medvirket til at øge manglen på
boliger. Alt for ofte lader vi bare
mennesker, som er hjemløse, gå for
lud og koldt vand, uden at der er
noget sted i byen, hvor de kan få
et hvil og føle sig sikre.
Hjemløse i mange byer i USA
vil hellere overnatte i det offentlige rum end på herberger. Varmestuer og væresteder er heller ikke
altid til rådighed, og alligevel sørger man med fjendtlig arkitektur
for, at det døgnet rundt er umuligt

at finde et sted at få lidt ro på.
San Francisco indførte 'tissetæt' maling flere steder i byen UV-behandlet maling, der tvinger
urinen til at hoppe tilbage på den,
der tisser. Det er designet til at
afskrække offentlig vandladning,
som i nogle tilfælde kan være den
eneste mulighed for hjemløse.
Der er tilfælde, hvor protester
mod fjendtlig arkitektur har hjulpet. Da der blev installeret antihjemløse pigge i Montréal, var
protesterne så voldsomme, at byen
fjernede dem næsten øjeblikkeligt. ❙

foto: Mette Kramer Kristensen

DARK DESIGN
Hus Forbis kampagne om
det, som vi på godt dansk har
kaldt Dark Design, har skabt
masser af debat herhjemme.
Kampagnen blev gennemført
i februar i forbindelse med
hjemløseavisernes internationale sælgeruge, som den
internationale sammenslutning
af hjemløseaviser, INSP, står
bag. På engelsk kaldes det også
'hostile architecture' (fjendtlig arkitektur), og fænomenet
kendes især fra USA. Så her er
en opfølgning med en artikel om forholdene i det store
udland, og om hvad man kan
gøre i dansk lokalpolitik for at
forbedre forholdene for udsatte
i byens rum.

foto: Mette Kramer Kristensen

ikke nemt at skabe
plads til alle
af Poul Struve Nielsen

foto: Julie Roland Jensen

Rådmand for Sociale Forhold
og Beskæftigelse i Aarhus, Kristian Würtz, siger ærligt, at han
ikke er helt sikker på, om Aarhus
er det gode eksempel eller ej, når
det gælder om at skabe plads til
hjemløse og socialt udsatte i byens rum.
- Det er nemmere sagt end
gjort, erkender han.
Men han har arbejdet for det i
mange år. Først som rådmand for
Teknik og Miljø, og altså nu som
den politisk ansvarlige for socialområdet i Aarhus.
- Det vigtigste er, at man bredt
politisk forpligter sig på, at der
skal være plads til alle. Dernæst
er det helt afgørende, at man på
tværs af ansvarsområder har en
fælles opmærksomhed på det. Jeg
synes, at noget af det stærkeste, vi
har gjort, har været i forbindelse
med udviklingen af sydhavnsområdet, hvor det fra starten har været en klar præmis, at der skulle
være plads til de socialt udsatte.
Sydhavnen er et område, som

tidligere lå slumagtigt og ildelugtende ved siden af et slagteri
og steder for socialt udsatte. Den
centrale beliggenhed på havnen
har nu gjort området attraktivt for
andre, men byrådet fastholder, at
der fortsat skal være plads til de
socialt udsatte grupper.
I andre tilfælde er Aarhus
Kommune blevet mødt med protester fra naboer i forbindelse med
anlæg af hellesteder for udsatte.
- Med hensyn til borgerprotester har det afgørende været at få
fastslået det princip, at der skal
være plads til alle. Hvis man har et
bredt politisk flertal for, at det skal
lykkes, kan der godt komme nogle
uskønne kapitler i den proces, men
til sidst vil det lykkes at lave noget, siger rådmanden.
Han tilføjer, at det stadig kan
være svært at tilrettelægge, hvordan de socialt udsatte tænkes ind i
byplanlægningen fra start.
- Vi er kommet langt. Nu er der
bred opbakning til princippet – før
kunne der politisk være stemning
for, at de bare skulle væk. ❙
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Henriette Karlsen blev anbragt for sent og forkert.
Hus Forbis Juliane interviewer forfatteren bag
'Ama'r Halshug – et systembarns rå fortælling'

jeg vil ikke
have, folk
synes, jeg
er sej
interview: Juliane
fotos: Mette Kramer Kristensen
tekst: Peter Andersen

V

ilde Liv står der med
graffiti-bogstaver på
containeren, som er
placeret ved en bagindgang til Christiania. Det var her, Henriette Karlsen for første gang blev taget
alvorligt og fandt ud af, at hendes erfaringer fra en kaotisk og voldelig opvækst kunne bruges til at hjælpe unge,
der har haft lignende oplevelser. Hun
blev trukket ind af en pædagog, som
troede på hende.
- Det er et tilbud i Københavns
Kommune, hvor børn på og omkring
Christiania har mulighed for at få noget
voksenkontakt, noget mad og noget
gratis boksetræning. Man erfarede, at
mange af samfundet Danmarks børn,
som ikke havde det godt, søgte ind på
Christiania, for der kunne man bare
være sig selv og skulle ikke forholde
sig til så mange voksnes indblanding,
siger Henriette.
Hun fortæller, at det er den tredje
skurvogn på stedet. De to første blev
brændt ned, så nu har man valgt at
bygge den ind i en container.
Det er aldrig blevet opklaret, hvem
der satte ild på.

10

- En del af arbejdet som socialarbejder er, at du kan få en på skrinet af en
14-årig, eller at din arbejdsplads kan
blive sat i flammer, fordi der er én, der
synes, man er blevet pisset på. Da jeg
selv var systembarn, og når pædagogerne eller kommunemenneskerne
gjorde noget, jeg syntes var stik imod
aftalen, blev jeg sindssygt provokeret,
og jeg har raseret mange ting i ren og
skær frustration. Så i bund og grund
kan jeg godt forstå, at et sted, som ligger her og har den målgruppe, ikke kan
køre hele vejen igennem, uden der sker
noget.
Henriette har brugt halvandet år
på at skrive bogen 'Ama'r Halshug – et
systembarns rå fortælling'. En bog, Hus
Forbi-sælger Juliane kun var et enkelt
døgn om at læse, selv om hun har Atlas
på halvandet år at tage sig af.
Henriette er også blevet mor – til
Elvira på tre år – og hun og Juliane har
en del til fælles: De rendte begge væk
hjemmefra, de har begge søgt friheden
på Christiania og været i kontakt med
Vilde Liv, de har begge haft et langt
samliv med 'systemet', og de har begge
hørt statsminister Mette Frederiksens nytårstale, som et eller andet sted
handler om dem selv.
Her bringer vi uddrag fra deres
samtale, som kan høres i længere form
som podcast.
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Om ansvaret
- Jeg vil ikke have, at
folk synes, jeg er sej. I
min verden gør jeg det,
vi alle burde gøre. Børn
er vores alles ansvar,
samfundets børn. Jeg
vil have, at dit barn klarer sig lige så godt som
mit eget barn. Hvis vi
ser nogle børn, der ikke
har det godt, handler
det om at reagere.
- I dag, hvis du har
en bekymring for et
barn, så sætter du dig
ved din computer. Du
kender intet til forældrene, du kender intet
til barnet, du har lige
observeret noget på fem
minutter. Så skriver du
en anonym indberetning, for du vil i hvert
fald ikke lægge navn
til. Hvis jeg er bekymret for et barn, vil jeg da
aldrig skjule mit navn.
Vi er faktisk med til at
tvangsfjerne de forkerte
børn.
Det er ganske systemagtigt, at ingen snakker med de børn. Jeg har
kendt til flere sager, hvor
der er skrevet op og ned
og observeret på, men
egne udtalelser mangler.
- Sådan har det også
været i min sag. Hele
vejen igennem har jeg
råbt og skreget om, at
der sker de her ting.
Min mor har sågar siddet nede på kommunen
og sagt 'min mand slår
min datter'. Det bliver så til et tilbud om
at komme i dialog mod
vold, men dagen før vi
skal starte det forløb,
ringer min mor og siger,
at 'jeg synes, familiens
udvikling er rigtig god,
så vi ser ikke behov for
at gå igennem det forløb'. Og så siger kommunen 'det er fint'.
- I vælger at høre på
hende, som har været
med til at smadre mig
som barn. Det er hende,
I har brugt som informationskilde.
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Om løgnene
- Jeg fortalte historier om, at min
mor havde kræft, og hvorfor fortæller en 12-årig åbent, at hendes mor
har kræft? Der er sgu nok et eller andet bag, og for mig var det et råb om
hjælp for at få omsorg. Jeg glemmer
aldrig de dage, før min løgn blev
bustet. Alle kom hen til mig, 'har du
det godt, har du sovet godt i nat?' Jeg
håbede, den løgn ville vare for evigt,
men så kom sandheden frem, så blev
jeg kaldt løgner og blev jagtet af alle
skolens elever.
- Børn ved ikke, hvordan de skal
agere, og hvis de har prøvet at råbe
nogle systemer op, som ikke har gjort
andet end at lukke øjnene, hvordan
skal de så nogensinde stole på, at de
møder et voksent menneske, som ser
dem for det, de indeholder?
Du bliver kigget mærkeligt på.
- Min barndomsveninde siger det:
Jeg var hende den underlige, der løj.
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Jeg havde også en periode, hvor jeg
flashede mine patter nede i skolegården. Det var skudt i hovedet, men jeg
fik opmærksomhed. Om de grinede ad
mig var lige meget.
Det værste er egentlig ikke at få tæsk
eller blive slået ned. Det allerværste,
man kan udsætte andre mennesker for,
er at ignorere dem.
- Er du sindssyg; jeg ville hellere
blive gennembanket. Men at få at
vide, at du var dum, at du ikke ville
blive til noget, at du var et lyvebarn,
at du aldrig ville blive en del af samfundet, at du aldrig ville kunne tage
en uddannelse. Den er der stadig på
mine sorte dage.
- Folk skal ikke tro, jeg bare sidder
og hygger og har fået det liv, jeg har
drømt om. Det har jeg ikke. Jeg har
stadig mareridt. Jeg har stadig nætter, hvor jeg ligger lysvågen, fordi jeg
ikke tør lægge mig til at sove.

Om anbringelsen
- Da jeg endelig blev anbragt efter så
mange år, på Ertodeto for 'de uanbringelige børn': Der var ingen pædagoger om aftenen, natten og weekenderne. De gik hjem fredag klokken to, og
de kom først igen mandag klokken ni.
Der stod alle steder i min sag: Hun får
det dårligt om natten, hun er bange
for mørket, hun er bange for nætterne. Hvorfor bruge så mange ressourcer på at lave de her faglige vurderinger, når man lukker øjnene for dem i
sidste ende?
Kommer man fra en baggrund, hvor
der ikke har været en stabil voksen, som
man er blevet lovet, er det jo indiskutabelt frygteligt, at der ikke er nogen.
- Jeg har et meget specielt forhold til julen. Da jeg bliver anbragt på
Ertodeto, sidder jeg som 16-årig helt
alene juleaften og spiser spegepølsemadder med remoulade og ristede løg.
Så valgte jeg at gå en tur rundt på de
der villaveje i Vanløse, hold kæft det
skulle jeg ikke have gjort. Så kunne
jeg stå og glo ind på familierne, der
dansede om juletræet. Jeg har aldrig
følt mig så alene, så uelsket og så 'intet værd'.
- Hvis jeg arbejdede sådan et sted
og vidste, at der sad en 16-årig pige
helt alene: Hun var kommet hjem til
min familie, havde fået gaver på lige
fod, jeg havde fodret hende som en
foie gras, indtil hun faldt i søvn. Jeg
forstår det ikke. Hvis du arbejder med
mennesker, skal du gøre det med hjertet.

Om anerkendelsen
Jeg ville ønske, din sag var enestående, og at din bog var det vildeste
og grimmeste, jeg har læst. Det er
den ikke. For mit vedkommende er
det helt rart, at nogen har beskrevet det, jeg kender til.
- Vi har udviklet en tendens
til, at vi ikke vil se og høre det,
der gør ondt. Da jeg var med i
'Brændte Børn' (på TV2, red.),
var der flere, der skrev: Kæmperespekt for at du står frem,
men jeg kommer ikke til at se dit

program, fordi det kommer til at
gøre for ondt. Og mit svar er: Så
gem den respekt til noget andet.
Din bog bekræfter, at man faktisk eksisterer. Du kan forstå, hvad
det her liv handler om. Du kan se
det på afstand, hvis der kommer
en 14-årig gående…
- De kan ikke bilde mig ind,
at de har det godt. Du skal være
faglært for at blive ansat i de
stillinger. Men sådan en som mig
er sat ud af spillet, fordi jeg bare
har en mentoruddannelse og har

suget stoffer i stedet for at tage
en studentereksamen.
- Man må ikke glemme de
kompetencer, vi tidligere udsatte
har. Det er os fucked up mennesker, der sidder med de største
gaver. Jeg bliver hyret nu som
lærer ude på Metropol. Jeg kan
ikke selv komme ind på uddannelsen, men jeg må gerne stå og
lære de nyuddannede socialrådgivere, hvordan de skal gøre. Og
så får jeg penge for det oven i
købet.

Om familien
Hvornår blev du selv opmærksom på, at det ikke er normalt, det
her?
- Når det havde været weekend. Mandag morgen spørger læreren: Har I haft en god
weekend? Har I været i Zoologisk Have, har I været i Tivoli?
Der er ikke en lærer noget sted,
der spørger: Har I fået bank i
weekenden? Den der ensomme
følelse, at sidde og tænke: Jeg
fik på skuffen, men jeg lukker
lige røven.
- Man skal ikke være så
nervøs for at spørge ind til de
her børn. Jeg tror, at var der en
lærer, der havde sat sig ned over
for mig og sagt: Henriette, jeg
synes der er et eller med dig…
Ja, eller spurgt direkte. Hvis
du formulerer det tabubelagt, så
overvejer folk, hvordan de skal
svare, og det gør små mennesker
altså også.
- Især hvis de lever sammen
med en manipulerende mor,
som har total kontrol. Min mor
fik manipuleret mig til at gøre
min far meget dårligere, end
han var, for det var hendes redning. Hvis hun kunne få mig til
at sige, at min far er alkoholiker,
kom jeg i hvert fald ikke hjem
til ham.
- At min mor har stået og set
en anden mand banke mig som
11-årig, imens min barndomsveninde sad derinde. Som min
barndomsveninde har sagt 20 år
efter: Det, jeg stadig kan have
drømme om, er ikke den måde,
din stedfar gjorde det på, men
den kolde måde, din mor bare
stod og gloede på. Alligevel har
jeg haft et sygt forhold til hende
og haft et behov for at beskytte
hende, selv om hun var roden til
alt det onde.

HENRIETTE KARLSEN
er i dag formand for
sin egen forening, De
Stærke Børn, hvor børn
og unge kan få voksenkontakt og mad, de selv
har været med til at lave.
I samme regi åbnes snart
en social tøjbutik i Helsingør, hvor udsatte
kan få udleveret gratis
tøj.
Hvis man vil vide mere
om Henriettes voldelige
opvækst, hendes flugt
hjemmefra og den voldtægt, hun blev udsat
for, da hun var anbragt,
må man købe eller låne
'Ama'r Halshug'.
Den udkom sidste år på
Politikens Forlag og er
netop blevet indlæst som
lydbog af Henriette selv.

Om nytårstalen
Mette Frederiksen havde i sin nytårstale ret stort fokus på anbragte
børn. Det har du kommenteret på
Facebook. Du er ikke ligefrem begejstret.
- Først reagerede jeg lidt ved,
at 'der er håb i de ord, der kommer ud'. Men når man har en
indsigt i miljøerne, som jeg har,
bliver man lidt frustreret. Jeg er
helt enig med hende i, at der skal
ske noget for de her børn. Og at
vi har været rigtig dårlige til at
passe på udsatte børn og unge i
rigtig mange år. Men hun har en
bekymrende indstilling og løsninger.
- Jeg mener ikke, vi skal anbringe flere børn. Jeg mener, vi
skal kigge på den måde, vi anbringer børnene på. På kontrollerne, på udvalgene og på de
sociale tilsyn. Vi har fem sociale
tilsyn til at kontrollere alle anbringelser i Danmark. To af dem
har kontrol over hele Sjælland.
Det er mange.
- Det virker også strategisk,
at man har valgt at invitere 'de
gode, anbragte børn' op på Marienborg til juleklip. Var jeg blevet inviteret dengang, havde jeg
kunnet give hende et indblik i en
anden anbringelsesverden.

Jeg kender også én, som er blevet fjernet hjemmefra, har været
på fire opholdssteder og er endt
med at blive voldtaget af en pædagog.
- Som jeg ser det, er det de
forkerte børn, man anbringer.
Der har været sager, hvor forældrene har taget sagen i retten, og hvor børnene er blevet
hjembragt igen. Det er et kæmpe
overgreb på børn at blive anbragt, om det er frivilligt eller
med tvang. Jeg havde det forfærdeligt derhjemme, men ude
på Ertodeto lå jeg som en lille
pige og græd efter min mor, for
hjemme var der i det mindste
nogen. Ensomheden overdøver
alt.
Jeg hørte en pædagog på et
opholdssted sige til et barn: Du kan
det samme som alle de andre, men
det bliver sværere for dig, og du
kommer til at slås mere for det. Det
er ligesom den der 80'er-graffiti:
Du har ikke en chance – tag den!
- Mit motto har altid været:
Gud giver de hårdeste kampe til
sine stærkeste soldater. Jeg er på
ingen måde troende, men det har
fået mig igennem. Alle jer, der
sidder med et lorteliv, I sidder
med de største gaver. Og I kan
klare den.

Man kan også høre et
længere uddrag af samtalen mellem Juliane og
Henriette som podcast.

HUS FORBIS
PODCASTS
ER DANMARKS
NYE TALERADIO
OG LAVET MED
OG AF SÆLGERNE.
FIND DEM PÅ
HUSFORBI.DK
ELLER HVOR DU
ELLERS
FINDER PODCASTS.
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klumpen i maven
For 72-årige Esther Langsted blev børnehjemmet det mindste af to onder.
Men traumerne fra barndommen ramte hende alligevel mange år senere

af Peter Rathmann
foto: Heidi Lundsgaard

E

sther Langsted er
blevet 72 år. Hun
kan stadig huske
klumpen i maven
fra den grå januardag i 1959, da hendes stedmor meddeler, at hun skal
flytte på børnehjem.
Esther bliver hentet i skolen af
to mænd, hun ikke kender. De er
fra børneværnet. Det er skamfuldt, så Esther kigger ned, men
mærker sine klassekammeraters
blikke. Hun får ikke mulighed for
at sige farvel. Mændene anbringer
Esther på bagsædet af en Volvo og
kører til børnehjemmet Møllebakken i Sdr. Højrup ved Ringe. De
taler ikke til hende under turen.
- Jeg husker, at jeg kiggede ud

"Jeg husker,
at jeg kiggede ud ad
bagruden og så alt
det forsvinde bag
mig, som jeg havde
kendt.
ad bagruden og så alt det forsvinde bag mig, som jeg havde kendt,
fortæller hun på klingende fynsk.
Børnehjemmet er et chok for
den 12-årige pige. Hun ankommer frygteligt sulten og tager to
stykker brød med margarine fra
et stålfad:
- Straks fik jeg at vide, at der
kun var ét stykke til hver. Frøken
Jensen sagde, at jeg skulle i bad
og fulgte mig. Jeg havde aldrig
prøvet et badekar, kun en gruekedel. Jeg skulle klæde mig af; det
var krænkende. Bagefter var alt
mit tøj skiftet ud med børnehjemmets slidte tøj, og min identitet
skyllet ud med badevandet.
Senere sidder hun på trappen
til sovesalen og græder. Frøken

14

Jensen vil have hende til at holde
op og gå ind til de andre børn.
- Jeg kunne ikke holde op,
men så bøjede hun sig ned over
mig og lagde en hånd på min skulder. Så lidt skulle der til. Frøken
Jensen viste mig et skab, som
skulle være mit til legetøj. Jeg
havde ikke legetøj, kun min skoletaske og pennalhus, men jeg elskede det skab.

En dejlig, stille pige
Møllebakken styres af kvinder.
Den skrappeste frøken kan godt
finde på at hive drengene i ørerne. Fysisk vold forekommer ellers
ikke, men heller ikke kærlig kontakt.
- Til ansættelsessamtalen fik
kokkepigerne at vide, at de ikke
måtte tage os på skødet eller have
anden fysisk kontakt, fordi det
ville få os til at savne vores mor
og far. Jeg fik mad, tøj og en cykel, men ingen kærlighed. Vi fik
aldrig at vide, at vi var elsket, og
at det ikke var vores skyld, vi var
kommet på børnehjem.
Esther gør, hvad der bliver
sagt, og får ros for sin ordentlighed. Et skudsmål lyder: 'Esther er
en dejlig, stille pige, som ikke gør
væsen af sig'.
- Jeg var sky og genert og

Jeg vidste intet om verden udenfor,
siger Esther
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rakte aldrig hånden op. I dag kan
jeg se, at jeg mistede meget af mig
selv ved at dukke mig og rette
ind.
Drengene og pigerne fra Møllebakken skal cykle hver deres
vej til skole for at undgå, hvad der
kan ske kønnene imellem uden
opsyn.
- Det var ikke velset for en
pige at interessere sig for drenge. Det hjalp heller ikke på min
selvtillid, at jeg var sent udvik-

"Børnehjemsbørn vil
bare væk, men de
ved ikke hvorhen.
let i forhold til de andre piger. Jeg
turde slet ikke være sammen med
drengene.

Gudsbenådet naiv
I klassen er der en usagt grænse
mellem børnene fra Møllebakken
og de andre:
- Vi måtte ikke komme hjem
til dem, og de måtte ikke komme på børnehjemmet. De delte
fødselsdagsinvitationer ud i det
skjulte, men vi vidste godt, at vi
ikke skulle med. Det gjorde ondt.
En dag bliver klumpen for stor.
Esther vil stikke af og gemmer sig
på en hylde i viktualierummet på
Møllebakken. Hun falder i søvn
og bliver fundet af politiet:
- Børnehjemsbørn vil bare
væk, men de ved ikke hvorhen.
Jeg blev sendt i seng uden aftensmad og uden et ord. Ingen spurgte
om mine bevæggrunde.
Esther er med egne ord 'gudsbenådet naiv', da hun efter 8.
klasse forlader Møllebakken for at
tjene på en nærliggende gård.
- Jeg anede intet om verden
udenfor. Jeg ville gerne være ligesom de andre piger, når de fortalte
om, at de havde fået strutkjole og
gik til rock'n'roll. Jeg sagde, at det

gjorde jeg også, men det var kun
en drøm.

Det mindste af to onder
Før børnehjemmet er hendes
barndom præget af uro, angst,
skoleskift, flytninger, skænderier
og slåskampe.
- Mor forlod os, da jeg var fire
år. Hun blev husbestyrerinde for
en mand, som ikke havde råd til
os tre søskende. Min far giftede
sig igen, men stedmor var ikke
god ved os; hun og far bankede
os. Min storesøster blev anbragt
på en åndssvageinstitution i Brejninge ved Vejle. Vores stedmor
betragtede hende som evnesvag,
så væk med hende.
Savnet af moderen er enormt
og nærer klumpen i maven. Stedmoderen slår børnene med en
tæppebanker, og en dag slår hun
lillebror i ryggen med en spade.
Faderen slår både Esther, lillebror
og stedmor og kaster rundt med
porcelæn i raserianfald.
- Stemningen kunne skifte fra
det ene øjeblik til det andet. Siden blev min far og stedmor skilt.
Det var grunden til, at jeg kom på
børnehjem.
Kan man sige, at børnehjemmet
var det mindste af to onder?
- Det er rigtigt. Men jeg ville
helst have haft en mor og far, som
elskede mig for den, jeg var. Jeg
længtes sådan efter forældre, som
bare var normale.

En psykose
Vi sidder i Esthers hyggelige lejlighed i Odense og spiser hjemmebagt kage, mens hun fortæller om
de voksne år.
Hun bliver gift, får børn og
uddanner sig til pædagog. Men
en dag – Esther er først i 30'erne
– eksploderer klumpen. Hun forvilder sig ind i et fremmed sommerhus og forbrænder hånden i
en pejseild.
- Det var nok et udtryk for, at
jeg længtes efter lys og varme,

men reelt var det en psykose. I
de følgende år blev jeg indlagt
mange gange, spændt fast på
lukkede afdelinger og stopfyldt med sløvende medicin.
- Psykosen skyldtes givetvis ubearbejdede traumer fra
barndommen, som jeg tilmed
havde fået ny indsigt i via
pædagoguddannelsen. Alting
flimrede for mig, min indre
struktur gik i stykker.
- Jeg var rædselsslagen for,
at sygdommen også ville skade
mine børn og forhindre mig i
at tage vare på dem. Jeg var
hallucineret på syn og hørelse.
Det var gyseligt, forfærdeligt
og modbydeligt. Jeg var meget
ensom, for ingen vidste rigtigt,
hvad der foregik inden i mig
- og jeg vidste det heller ikke
selv, husker hun.
Esther fik kæmpet sig fri af
traumerne, og i dag har hun et
kærligt forhold til sine børn og
sin eksmand. Hun er folkepensionist og elsker at danse
argentinsk tango. Hun er også
kunstmaler, forfatter til to bøger og foredragsholder.
I august sidste år var Esther
blandt de inviterede i statsminister Mette Frederiksens
embedsbolig Marienborg. Her
fik hun og andre tidligere børnehjemsbørn en undskyldning
for statens manglende tilsyn med deres opvækst og de
svigt, de blev udsat for.
Dagen på Marienborg var
en befrielse og 'en af de bedste
dage i mit liv', fortæller Esther.
- Det var som at blive omfavnet af en kærlig hånd og få
sig selv tilbage. Ligesom dengang frøken Jensen lagde hånden på min skulder. Jeg kunne
mærke den lille pige, som jeg
var på børnehjemmet.
- Klumpen i maven vil altid
være der. Det tog så lang tid at
acceptere den, men den tager
ikke magten fra mig som før.
Det er en god, fin og kærlig
klump. ❙
Esther Birgit Thordis Langsted er
forfatter til 'Alle gode gaver' om
en børnehjempiges erindringer
og 'Stellas Stemme', som er en
selvbiografisk roman. Bøgerne er
udgivet på forlaget Ravnerock i
henholdsvis 2010 og 2012.
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katinka er
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k

josefine
For tre år siden blev Hus
Forbis Josefine interviewet
af en af forfatterne bag den
aktuelle tv-serie 'Når støvet
har lagt sig'. Nu kan hun se
'sig selv' på skærmen i skikkelse af hjemløse Ginger,
som er en af seriens otte
hovedpersoner. Josefine
kan i dag kalde sig 'tidligere
hjemløs' og er i færd med at
færdiggøre en HF. Men
dengang var hun som
Ginger, og hun har mødt
Katinka Lærke Petersen,
som spiller rollen i tv-serien
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K

af Josefine Skjødt
foto: Helga C. Theilgaard

atinka Lærke Petersen spiller hjemløs
kvinde i den nye søndagsserie på DR1 'Når
støvet har lagt sig'.
Hendes karakter Ginger er bygget ud fra
interview med mennesker, som selv har
været hjemløse.
Jeg er en af dem.
Det gav et sus i maven, da jeg så
andet afsnit. I en scene søger Ginger og
hendes ven Elliot ned i kælderen på et
hospital og finder et hav af plastikdækkede senge. De lægger sig sammen i
en af dem for at få lidt søvn, men efter
kort tid kommer en portør og jager dem
væk.
Det er præcis, som jeg fortalte den
ene af seriens manuskriptforfattere
Dorte W. Høgh for tre år siden. Eneste forskel er, at jeg var alene dernede
i kælderen. Og som det første fortæller
jeg Katinka, at hendes rolle blandt andet er skabt af min historie.

18
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Det er lidt sjovt. Jeg har faktisk snakket med Dorte, der har lavet tv-serien.
Jeg skulle interviewe dig. For tre år siden
interviewede hun mig.
- Nej, er det rigtigt?
Vi gik sammen i tre timer, og jeg kan
huske, at Dorte forargede mig lidt. Hun
spurgte 'hvorfor arbejder du ikke i en Emmerys eller et eller andet?'
Jeg blev paf; det var lidt groft spurgt.
På det tidspunkt kunne jeg ikke regne ud,
at hun nok bare prøvede at stille nogle
provokerende spørgsmål.
- Det kan jeg godt forstå, at du syntes, var lidt flabet.
Men da jeg hørte, at jeg skulle interviewe dig, tænkte jeg: Mon det er den
samme serie? Så jeg gik ind og googlede,
og det er det så. Jeg synes, det er vildt
grineren.
- De har fortalt mig, at de har lavet
forarbejdet til min karakter ud fra interviews, de har haft. Så kan man som
skuespiller selv vælge til og fra.
Er det dig, der har valgt, at hun skulle
være temperamentsfuld?
- Det er meget skrevet, teksten. Men
jeg tager mig selv med i roller, og jeg er
selv også rimeligt temperamentsfuld.

Så det er ikke noget, der ligger langt fra
mig. På den måde er det en meget god
rolle for mig.

Dokumentarfilm gjorde indtryk
Hvad har du gjort for at indleve dig i rollen?
- Lige da jeg fik rollen, tænkte jeg:
Nu skal jeg ud at lave en masse research. Først var jeg ude at snakke med
Projekt Udenfor og forberedte en masse
spørgsmål, primært om hvordan kvinder havde det. Jeg gik ud fra, at det må
være hårdere at være kvinde på gaden
i forhold til overgreb – man må føle sig
mere utryg, tænkte jeg. Det var megafedt, de ville mødes, men jeg følte lidt,
at jeg ikke fik noget at vide, som jeg
ikke selv vidste.
- Så gik jeg hjem og så den dokumentar, som hedder '52 dage som hjemløs'. Den gjorde stort indtryk på mig.
Det er en hjertegribende fortælling om
en familiefar, som forlader sit spædbarn
og sin kone og tager ud og lever på gaden i 52 dage.
Det er også en vild beslutning.
- Det er en helt vild beslutning. Det
ville jeg aldrig kunne. Men den solida-

"Du er ikke hjemløs,
du er en ung kvinde, der tilfældigvis
desværre har været hjemløs.
Det har været vigtigt for mig,
for jeg ved ikke, hvordan man spiller
hjemløs, men jeg ved, hvordan man
spiller et menneske.
Katinka Lærke Petersen

ligt, at vi er i en by, hvor der
kun er lejligheder til de rige.
Jeg er på dagpenge. Nu har jeg
haft den her serie. Og selv med
den indtjening kunne jeg ikke
bo alene i den lejlighed, jeg bor
i nu. Og den er 'billig'. Den koster 'kun' syv et halvt tusind.
Der er jo ingen normale mennesker, der har råd til at bo i den
her by. Så hvordan skal én på
kontanthjælp have råd til det?
Dér kunne jeg godt mærke dit
temperament.

- Ja, den situation har jeg
selv stået i uden nogensinde at
have været hjemløs. Jeg måtte
hjem til min mor i en alder af
24. Hun bor i Rørvig 100 kilometer væk. Så jeg har aldrig
været hjemløs, men jeg har været boligløs. Og den frustration, at man ikke har et helle. Et
trygt sted, hvor jeg kan lukke
min dør.
Så hvis du ikke havde haft din
mor, kunne du godt have været
en ung hjemløs?

ritet og medmenneskelighed, der
er i den dokumentar. Han møder de
her skæbner, som ikke har noget,
men som alligevel vælger at dele
det, de har, med ham. Det synes jeg
er dybt rørende, og det har jeg taget med videre.
- Jeg har selvfølgelig googlet mig frem til en masse, men jeg
kom hurtigt frem til, at karakteren
ikke skulle være bygget på fakta.
Det skulle ikke være 'jeg spiller en
hjemløs'. Det definerer ikke dig, at
du er hjemløs, det er, hvad du føler
og drømmer om og mærker, hvordan du er overfor dine medmennesker.
- Du er ikke hjemløs, du er en
ung kvinde, der tilfældigvis desværre har været hjemløs. Det har
været vigtigt for mig, for jeg ved
ikke, hvordan man spiller hjemløs,
men jeg ved, hvordan man spiller et
menneske.
Så du har virkelig tænkt det igennem.
- Er du sindssyg, jeg har ikke
tænkt på andet det sidste år! Hver
dag har den karakter kørt inde i
hovedet på mig.

En bolig burde være en menneskeret
Har det forandret dit forhold til hjemløshed?
- Jeg har da klart fået meget
mere empati og forståelse for det.
Hver gang jeg går forbi et menneske, der er på gaden, så har jeg det
sådan: Det burde være en menneskeret for alle at have en bolig.
Alle mennesker fortjener tag over
hovedet.
- Og så er det fandme mærke-
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- Det kunne jeg faktisk måske godt.

Svigtet af systemet
Katinka fortæller, Ginger ikke
er misbruger, men måske er på
vej til at blive alkoholiker. Hun
drikker, fordi det er så tilgængeligt i miljøet.
- Hun er ikke helt ude på
kanten endnu. Det er det, som
er spændende ved hende. Hun
er hverken det ene eller det andet, hun er et menneske. Hun
har en bedste ven, som er heroinmisbruger, som hedder Elliot.
De hjælper hinanden.
Det er dér, hun finder støtte?
- Ja, selv om han er helt ude
på heroin, er han det kærligste,
varmeste menneske. Og jeg tror
faktisk, at Elliots karakter godt
kunne være lavet over en person i '52 dage som hjemløs', en
heroinmisbruger, han møder.
Der, hvor de står på toilettet?

20

- Ja, han fixer. Han er ung,
men totalt hærget. Han er så
sød. Jeg tror, Elliot er bygget ud
fra ham.
Hvordan kender de hinanden,
Ginger og Elliot?
- Det gør de fra gaden. Og
det er totalt aseksuelt. Der er
ingen romance. De har bare hinandens ryg. Han er så gennemsyret god. Og han er ikke temperamentsfuld som hende. Men
samtidig er han helt væk og har
ligesom opgivet håbet for sig
selv – om nogensinde at skulle
komme op på hesten igen.
- Men han har ikke opgivet
håbet for hende. Der er nogen,
der tror på hende og skubber
hende i den rigtige retning.
Her bliver Katinka lidt kryptisk, for der er grænser for, hvor
meget hun må afsløre om tvserien.
- Ginger har selv noget, hun
kæmper for, noget der er vig-
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"Det er præcis,
som jeg fortalte den
ene af seriens
manuskriptforfattere
Dorte W. Høgh
for tre år siden.
Eneste forskel er,
at jeg var alene
dernede
i kælderen.
Josefine Skjødt

tigere end alt andet. Og for at få
det til at lykkes, er hun nødt til at
klare sig. Samtidig er hun super
selvdestruktiv, hun drikker, har et
stort temperament. Hun føler, at
hele samfundet har svigtet hende,
hun har ingen tillid til systemet.
- I afsnit to møder man hende
på Borgerservice. Hun har aftalt
med sin sagsbehandler, nu kommer
der en lejlighed, så går hun derop.
Så er sagsbehandleren blevet sygemeldt og har ikke lagt nogen note.
Ginger bliver virkelig frustreret,
det var det eneste, hun klyngede
sig til, og så sidder der én, som ikke ved en skid om det. Hun bliver
igen svigtet at systemet.
- Når vi møder hende første
gang, har hun sovet hos venner på
sofaer. Men i den scene kan man
godt mærke, at den ikke går længere nu. Hun har lavet en aftale
med kommunen om, at hun skal
have en bolig. Men det kan kommunen ikke leve op til alligevel.

Hun har ligesom dig været inde og
ude af systemet flere gange, haft en
bolig og mistet den. Hun kender gaden. Hun kender miljøet og har fået
nogle bekendtskaber derude.

Fedt ikke at skulle spille lækker
Søgte du lige den rolle?
- Nej, jeg fik en mail fra en caster. Jeg blev færdig på skuespillerskolen for halvandet år siden, og jeg
havde ikke noget arbejde. Jeg sad
hjemme hos min mor i Rørvig, lå på
sofaen, var svært deprimeret. Det
er en skuespillers lod ikke at vide,
hvornår det næste job kommer.
- Så fik jeg en mail, om jeg
havde lyst til at komme til casting
på den her karakter. Først var det
'oh my God, fedt, fedt, fedt'. Og så
bagefter 'nej, det kommer alligevel
ikke til at ske. Der er 100 til den casting, og hvad er chancen for, at jeg
får den?'.
- Så læste jeg scenen, som foregår på borgerservice. Og jeg havde
lige en måned forinden været på
borgerservice, hvor jeg var blevet
så pissevred. Jeg havde stået i kø
i 20 minutter. Da det endelig blev
min tur, fortalte hun mig, at jeg
skulle have haft et stykke papir
med. Det var der ingen, der havde fortalt mig. Jeg har ventet 20
minutter, og så kommer jeg ingen
vegne.
- Da jeg læste den scene og karakteren, blev jeg sådan: Den rolle
skal jeg bare have. Og så øvede jeg
og øvede jeg.
- Mit temperament har hjulpet mig. Og så har det været fedt
at spille en kvinderolle, som ikke
er pæn og lækker og høflig. Jeg har
fået lov til at spille på alle følelsestangenter. Hun er ikke bare temperamentsfuld og vred, hun er også
sindssygt følsom og har så megen
kærlighed og er også en kvinde.
Som alle mennesker er hun sammensat af alle mulige ting, og det
synes jeg virkelig, jeg får lov til at
vise.
Tror du, dine erfaringer har hjulpet dig?
- Alle oplevelser i hele mit liv
har hjulpet mig til at spille den rolle. Alle de oplevelser og nederlag,
jeg har haft, har givet mig styrke
og viden om mig selv, og hvordan
jeg vælger at være. ❙

Simon Bennebjerg som Elliot og Katinka Lærke Petersen som Ginger i en scene fra 'Når støvet har lagt sig'.
Serien begyndte 2. februar og fortsætter marts måned ud. Foto: DR

"... det været fedt at spille en kvinderolle,
som ikke er pæn og lækker og høflig.
Jeg har fået lov til at spille på alle
følelsestangenter.
Katinka Lærke Petersen

Drømmen
om at blive skuespiller
Katinka Lærke Petersen er uddannet fra Den
Danske Scenekunstskole i Odense i sommeren
2018, og hjemløse Ginger i 'Når støvet har lagt
sig' er hendes første store rolle. Optagelserne varede fra november 2018 til oktober sidste år.
Allerede da hun var otte år, vidste hun, at
hun ville være skuespiller.
- Først ville jeg være bolsjekoger i Sommerland Sjælland, jeg er sygeligt besat af slik. Så ville jeg være dyrepasser, men så blev jeg angrebet
af en abe, så 'det skal jeg ikke'. Så meldte jeg mig
til en aktivitet i sommerferien med en teatergruppe, og så var jeg hooked. Og jeg var megaheldig, at Odense ville have mig.
Josefine fortæller, at hun for to år siden
søgte ind som skuespiller og nåede anden runde
på skolerne i både København og Aarhus. Hun
kom dog ikke videre til den tredje og afgørende
prøve.
- Mit liv er væltet lidt det sidste år, så jeg har
ikke søgt ind igen. Nu fylder jeg 27 og er bange
for, at jeg er for gammel, siger Josefine.

Den påstand verfer Katinka af:
- Der er lige kommet én ind, der er 30, og jeg
har en holdkammerat, der var 32, da vi blev færdige. Hvis det er det, du drømmer om, skal du gå
efter det. Du har også så meget i bagagen, så det
må ikke være svært for dig at sætte dig ind i at
have empati for andre mennesker.
For fire år siden var Josefine med i forestillingen 'Hjem svære hjem' på teatret Edison. Her
fortalte hjemløse deres personlige historier.
- Vi arbejdede sindssygt meget, og jeg har
aldrig sovet så godt. Men når man laver noget,
man kan lide, så føles det jo ikke som arbejde.
Jeg har lidt sceneskræk, men får et kæmpe adrenalinsus. De bedste stoffer, jeg har taget, er at
stå på en scene, fortæller hun.
Katinka har det lidt på samme måde:
- Alting er hårdt, hvis man gør det hårdt.
Men alle de dage, hvor man filmer, de gør det
hele værd. ❙
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fattigfolk på
jens vejmands tid
Hus Forbi-sælger Dirk Semey snakker med læge og forfatter Preben
Brandt om hans seneste bog 'Fattigsteder'
af Poul Struve Nielsen
foto: Caroline Wedsted Olsen

B

unken af knuste sten
i hjørnet af gården
kunne være knust af
Jens Vejmand. Gitteret på toppen af muren er der ikke for
at hindre ubudne gæster i at komme ind, men for at hindre folk i at
kravle ud.
Det ligner et fængsel, men det
er det ikke. Det er en gammel fattiggård for mennesker, der ikke
kunne forsørge sig selv. På den
side af muren, hvor pigtråden fastholdt beboerne, boede de uværdigt
trængende: Spritterne, bumserne
og dem, der havde været løse på
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tråden. I beboelsen uden for boede
de værdigt trængende, enkefruerne og de handicappede.
Den gamle fattiggård ligger den
dag i dag i Svendborg, fordi den
er omdannet til Danmarks Forsorgsmuseum. Stedet er også rammen om en af ni fortællinger, der
optræder i bogen 'Fattigsteder' af
Preben Brandt, læge, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte
og stifter af organisationen Projekt
Udenfor.
Hus Forbi-sælger Dirk har sat
Preben Brandt stævne i den gamle
fattiggård efter at have læst bogen. Heri fortælles for eksempel
også om Nygaard Skole i Midtjylland, hvor børnene fra den nærliggende Ørre Fattigkoloni gik i skole.
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Dirk fortæller, at han har et særligt
kendskab til skolen.
Min far var billedkunstner. Han
flyttede ind på Nygaard Skole i 1968.
Jeg var et biprodukt af et dysfunktionelt forhold. Mine forældre gik fra
hinanden i 1966, jeg kom på børnehjem i Holbæk i 1967. Men jeg er
kommet på besøg hos min far i skolen.
Din bog er vigtig. Jeg ved af erfaring, at dem, der har boet i disse
institutionshuse, de bliver formet for
livet af dem. Nogle har formet deres
liv til noget bedre, andre vedbliver at
være institutionsbørn med den indbyggede passivitet i sig.
- Folk bliver ikke bare formet
af personalet. Det er også hele måden at tale til folk på og den måde,

bygningerne er indrettet på, tilføjer Preben Brandt.
- Man kunne kalde Mændenes
Hjem i Lille Istedgade for nutidens
Pjaltenborg. Alt dér er selvfølgelig
nutidigt. Men sådan en kæmpestor
klods med så mange mennesker er
ikke den rigtige hjælp. Det gælder også Hillerødgade og Sundholm. Spræng det hele i luften og
byg nogle små enheder, hvor der
kun kan være 15 mennesker, siger
Preben, som selv har arbejdet som
psykiater på Sundholm.

Pjaltenborg
For de ikke indforståede: Mændenes Hjem er et herberg for hjemløse på Vesterbro, Hillerødgade er et
herberg på Nørrebro, og Sundholm

er et herbergs- og aktivitetscenter på Amager. Der er
også store herberger andre steder i landet.
Pjaltenborg er et af fattigstederne i Prebens bog,
og det lå i det centrale København nær Kongens Have.
Navnet står stadig på bygningen.

'Husets berømmelse kom sig af,
at det som privat logihus gav nattely under de mest kummerlige forhold til byens
mest elendige skabninger; en flok sølle,
pjaltede og forarmede personer, der ikke
havde midler til og mulighed for noget
bedre, endsige at have deres eget hjem.
Dem, vi i vore dage kalder hjemløse,
tiggere og socialt udstødte. Det gav huset
dets øgenavn i folkelige kredse:
Pjaltenborg. Citat fra bogen
Preben Brandt skriver også om Ladegården – 'en arbejds- og tvangsarbejdsanstalt med forskellige beskæftigelsesmuligheder for de op mod 1.000 lemmer,
den kunne huse' – som lå på Frederiksberg.
Du skriver om det værdimæssige grundlag dengang
og i dag.
- Før ville man sige, at du gjorde arbejdet af et
godt hjerte. I dag vil du blive bedt om at beskrive metoden. Det er blevet lidt mere koldt.
Preben nævner igen den skole, hvor Dirks far flyttede ind i 1968. Datidens lærer Jensen er beskrevet
meget positivt, selv om tidligere tiders lærere ofte er
beskrevet som onde, der favoriserer det rigere borgerskabs børn. Han spørger Dirk, som klarede sig godt i
skolen og kom i realklassen, selv om han var institutionsbarn:
- Betyder det en forskel for et barn at møde en lærer, der er interesseret?
Hvis dem, der har haft det dårligt, alligevel har klaret
sig godt senere i livet, er det fordi, de har mødt en god
lærer. Hvis de møder den forkerte, kan det gå helt galt.

lægehjælp, da det ikke voksede ordentligt
sammen.
Er der ellers personer i bogen, du har særlig sympati for?
- Der er en kvinde, jeg har forelsket mig
i, men som jeg ikke kan få. En vildt fascinerende kvinde, men hun er død for mange år
siden. Det er Maren Olesdatter, som er med
i historien om Stagstedstenen. Jeg er forelsket i hende, fordi hun i et mandsdomineret
samfund er den, der styrer det hele og har
styr på deres hus og deres tyvekoster og
ved, hvad der er værd at stjæle. Hun samler
det hele ind og sender de andre til Aalborg
for at sælge tyvekosterne.
- Midt i al fattigdommen ser jeg hende
som en stor stærk, rødhåret og handlekraftig kvinde. Jeg har prøvet at finde hendes

gravsted, men det kan jeg ikke, fortæller
Preben Brandt.
I bogen opsummerer han historien om
Stagstedstenen med ordene: 'Fire af beboerne fra egnens fattighus, som bar navnet
Stagsted Hedehus, blev på det grusomste
tævet ihjel af syv ellers respektable mænd
fra sognet.'
Maren Olesdatters obduktionserklæring
sætter grusomheden i selvtægten i perspektiv: 'Venstre Skulder knust og slået i
mange stykker. Venstre Overarm splintret,
saa Knoglerne blottet. Venstre Laar knust;
i Musklen et dybt Saar, der naar helt ind til
Benet; Læg og Skinneben knust. I venstre
side Brud af fem Ribben, hvoraf det ene er
trængt ind og har saaret Lungen.' ❙

'FATTIGSTEDER' er skrevet af Preben Brandt og fortæller ni historier om samfundets fattige
og udstødte i slutningen af 1800-tallet med udgangspunkt i datidens fattiggårde og anstalter:
Sønderho Fattiggård på Fanø, Pjaltenborg i København, Stagstedstenen, Svendborg Fattiggård, Tordenkalven, Børnehjemmet af 1870 i København, Ørre Fattigkoloni nord for Herning og
Skovvang, som ligger ved Holstebro og i dag rummer Danmarks ældste forsorgshjem.

Tordenkalven
Det fører samtalen videre til et gæt fra Dirk på Prebens egen yndlingshistorie i bogen.
Jeg tror, det er den om Tordenkalven, den vanskabte
mand, som vandrede rundt overalt i Himmerland. Han
bærer sit hjem i sine klæder. Han bygger hus i sig selv.
Det er noget andet end at gå rundt med en brugt Odderbarnevogn.
- Ja, det er det. Han foretager et valg på grund af
nogle realiteter – han faldt af den skide hest og blev
handicappet, men han vælger også sin frihed.
Jeg har gået blandt vagabonder. Det er frihed under
ansvar. Men du har først og fremmest ansvar for dig selv
og ingen andre.
- Det er ikke lutter lagkage, det fører også sorg og
sult med sig, siger Preben.
Han er ikke den eneste, der har skrevet om Tordenkalven. Det har også nobelprisvinderen Johannes
V. Jensen i novellesamlingen 'Himmerlandshistorier'.
Som fattig dreng blev Tordenkalven sendt ud at tigge.
Han tjente ved flere gårde, indtil han faldt af hesten
og brækkede benet og blev handicappet af mangel på

Preben Brandt er dr. med., speciallæge i psykiatri, stifter af Projekt Udenfor
og tidligere socialoverlæge.
Dirk Semey er tjener, Hus Forbi-sælger, lejlighedsvis skribent til Hus Forbi,
og vagabond og hjemløs gennem mange år.
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martin flytter i bolig
HUS FORBI-SÆLGER: Hvis man har viljen og styrken, kan man godt komme op igen
Interview og foto:
Caroline Wedsted Olsen
tekst: Birgitte Ellemann Höegh

H

us Forbi-salget har hjulpet Martin Olsen med
at spare op til et indskud til en lejlighed.
Han har solgt aviser uafbrudt.
På opslagstavlen på hans værelse på Kirkens Korshærs herberg i Odense hænger fire fotokopierede fotografier af en lille
pige på godt et år. Hun sidder i en
flyverdragt og lyser op på skødet
af en julemand og på et andet billede i en seng i sparkedragt. Det
er Martins datter, og han fortæller, at hun har været en væsentlig
inspiration til, at han har fået lagt
penge til side til indskuddet til
lejligheden og den første måneds
husleje.
Han møder Caroline, som selv
har solgt Hus Forbi og været uden

bolig, til en snak om at tage skridtet og flytte i eget hjem.
Martin Olsens værelse er som
værelser på herberger og forsorgshjem er flest. Der er to skabe,
et køleskab, en bred træseng, et
kakkelbord med en lænestol og et
tv på væggen – foruden den her
opslagstavle med billeder af hans
datter sat oven på tags fra de tidligere lejere. 'Respekt' og 'Ingen
fest uden hest' står der blandt
andet. På gulvet ligger en betydelig stak aviser ved siden af et par
mudrede Hus Forbi-støvler.
Nå, men goddag, og hyggeligt at
vi måtte kigge forbi. Kunne du have
lyst til at fortælle lidt om dig selv,
spørger Caroline indledningsvis.
- Jo… jeg er 39 år og hjemløs
for anden gang. Første gang var
for seks-syv år siden i Aarhus og
nu her, fordi mig og konen er gået
fra hinanden. Derudover har jeg
så en lille datter på knap et år.

"Det har været
surt og svært,
fordi jeg har været
omgivet af andre
mennesker, der
måske ikke har haft
samme fokus. Men
så har jeg tænkt:
'Nej, min datter…'.
Nu har jeg ikke
noget misbrug, men
nogle gange har jeg
brugt lidt mere og
har så måttet bruge
lidt mindre de
næste dage.

Hvordan er det så at være her?
- Jeg er glad for at være her,
for her kan jeg låse min dør og få
lidt privatliv, men jeg vil selvfølgelig gerne se at komme ud i min
egen lejlighed. Det kommer så også til at ske om halvanden måned.
Det er flot klaret. Hvad har motivationen været?
- Ja, men motivationen er jo,
at jeg har en datter, som jeg gerne
vil have på weekend og ja, så har
jeg den holdning, at man bliver
nødt til at holde sig oppe, selvom
livet går én imod.

Tro, vilje og styrke
Mens han har stået og solgt i
Odenses gågader, har hans datter konstant været præsent i hans
tanker. Det har drejet sig om hurtigst muligt at få fat i en lejlighed, så han kunne komme til at
se hende hjemme hos sig selv og
for sig selv. Indtil videre har han

"Det er ikke
nogen
udfordring for
mig at få betalt
huslejen, jeg kan
sagtens sætte
tæring efter
næring. Nu er
jeg så ved at
spare sammen
til møbler – godt
nok fra Jysk.
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Tandfeen
måttet tage hjem til sin ekskone i
Fredericia tre gange om ugen for at
være sammen med datteren.
- Det her var helt sikkert ikke
lykkedes for mig så hurtigt, hvis
jeg ikke solgte Hus Forbi. Så var der
måske gået et halvt til et helt år. Så
det er jeg meget taknemmelig for,
for min datter betyder ALT.
Det er altså flot, at du har kunnet
lade pengene ligge. Det er jo ikke det,
man har lyst til.
- Det har været surt og svært,
fordi jeg har været omgivet af andre mennesker, der måske ikke har
haft samme fokus. Men så har jeg
tænkt: 'Nej, min datter…'. Nu har
jeg ikke noget misbrug, men nogle
gange har jeg brugt lidt mere og har
så måttet bruge lidt mindre de næste dage.
Har du oplevet noget, der har gjort
stort indtryk på dig i den tid, du har
solgt aviser?
- Man ser jo mange skæbner,
hvor man får ondt i sjælen, når man
hører deres historier. Det er også
derfor, jeg står frem, for jeg gerne
fortælle, at det godt kan lade sig
gøre at komme op igen, hvis man
kommer rimeligt langt ned.
Lidt inspiration!
- Ja, hvis man har viljen og styrken, så kan man godt. Og troen!
Spændende … Hvordan startede
du egentlig med at sælge Hus Forbi?
- Jeg startede med at blive hjemløs i Aarhus, samlede lidt flasker,
boede på natvarmestuen og kom
nede på Værestedet. Her hørte jeg
om Hus Forbi og tænkte: Det kan jo
ikke skade at prøve!

En hverdag op at køre
Skal vi ikke snakke lidt mere om den
lejlighed, du har fået i Fredericia. Det
bliver spændende. Hvordan forholdt
det sig?
- Jeg fandt den på Boligportalen
hos en privat udlejer, og så tog jeg
ud og så den og slog til og fik lejekontrakten.
Den kan jeg næsten bedømme, at
du glæder dig til:
- Ja, særligt til at få min datter
på weekend. Det er ikke den mest
perfekte lejlighed. Køkkenet er lidt
lille, og det er en kælderlejlighed.
Men nu kan hun komme til mig.
Har du nogle andre forventninger

til at komme i lejlighed?
- Ikke andet end, at jeg skal have
en hverdag op at køre med min datter. Tidligere har jeg haft noget vikararbejde og fast arbejde. Det vil
jeg helt sikkert gerne have igen. Jeg
vil gerne klare mig selv. Der ligger
mange store lagre i oplandet, så der
skulle gerne være nogle muligheder.
Har du nogen skrupler?
- Nææ. Men jeg skal jo ikke lave
den samme fejl som sidst, hvor jeg
flyttede ind hos min ekskone, der
stod på lejekontrakten. Nu fokuserer jeg i al fald på lejekontrakten,
så jeg har nogle rettigheder. Det er
ikke nogen udfordring for mig at
få betalt huslejen, jeg kan sagtens
sætte tæring efter næring. Nu er jeg
så ved at spare sammen til møbler godt nok fra Jysk.
Men det er stadig helt nye møbler.
Hvordan går det med det?
- Det går fint, jeg er lidt over
halvvejs og skal jo stort set have
alt, fordi jeg var så flink-dum at sige, at moren måtte beholde det hele.
Hun havde trods alt min datter.

Sikkerhedsnet
Er der nogen, der har hjulpet dig igennem alt det her?
- Nej, det er min egen vilje. Jeg
har mine forældre, jeg snakker med
en gang imellem, men de har ikke
haft mulighed for at hjælpe mig …
og så kommer man altså ret langt
med et smil og godt humør og lader
ikke kunderne mærke, at man er for
nedtrykt over sin situation.
Fortæller du kunderne om din situation?
- Dem, der spørger ind, fortæller
jeg det selvfølgelig til, men udadtil er det bedre at vise, at man er
glad. Jeg har det også sådan, at når
jeg kommer ud i en lejlighed, så er
der andre, der har mere brug for at
sælge aviser end mig. Så vil jeg ikke
tage pladserne fra dem. Men det er
meget rart at have det som et sikkerhedsnet.
Sådan har jeg det også. Det er
cirka halvandet år siden, jeg har solgt,
men det er godt at vide, at den mulighed er der, hvis det kommer til at se
lidt skidt ud. Men held og lykke…
- Tak. Tiden går bare lidt langsomt, når man sidder her og keder
sig. ❙

– 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.
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Man starter med at rydde alt det,
ingen har vedkendt sig ejerskabet af. Sunkne både og alt det, der
er dumpet i vandet. Den del vil
formentlig gå i gang midt i marts
med en indhegning af området,
fortæller områdechef i Kystdirektoratet, Hans Erik Cutoi-Toft.
Anden del handler om en lille
gruppe beboere, som fastholder
deres ret til at blive boende, og
som har anlagt en retssag mod
staten. De vil få lov til at blive boende, indtil der er faldet en dom,
oplyser Hans Erik Cutoi-Toft.
- Det kommer til at ske i respekt for dem, der har henvendt
sig til os og vedkendt sig ejerskabet af deres både. Præcis hvordan, det skal foregå i praksis, ved
vi ikke, men det skal vi nok finde
en løsning på, siger han.
Både uden kendt ejer vil blive
fragtet til en plads i Københavns
Sydhavn, hvor de vil ligge en tid,
så eventuelle ejere får mulighed
for at gøre krav på dem.
Samlet ventes oprydningen
at koste 26 millioner kroner. Ved
Hus Forbis deadline var der endnu ikke fundet en entreprenør til
at stå for arbejdet. Opgaven har
været i udbud, men det har været
nødvendigt at gennemføre et genudbud, fordi de første ansøgere
ikke levede op til alle formkrav,
oplyser Hans Erik Cutoi-Toft. ❙

nu ryddes pirathavnen
Sunkne både og andet storskrald fjernes, men retssag sikrer,
at de faste beboere kan blive boende indtil videre
af Peter Andersen
foto: Mette Kramer Kristensen
Pirathavnen, Fredens Havn eller
Erdkehlgraven. Kært bosted har
mange navne, men nu er der lagt
en foreløbig plan for en rydning

af området mellem Christiania og
Holmen, som i de sidste 10-15 år
har været et flydende hjem for et
varierende antal mennesker. Men
som også er blevet brugt som losseplads af folk uden tilknytning til
området.

For et år siden indgik den daværende regering en aftale med
Københavns Kommune om en
oprydning. Og nu er Kystdirektoratet, der har ansvar for området,
klar med en foreløbig plan.
- Oprydningen bliver todelt.

Hus Forbi-sælger redder trafikken
Forhindrede bybus i Aarhus i at køre galt

Der er renoveringsarbejde i gang
af bygningen, som huser SuperBrugsen på Vesterbro Torv i Aarhus. Det forvirrer åbenbart nogle trafikanter. Heldigvis står Hus
Forbi-sælger Kenny foran SuperBrugsen på hjørnet, og han evner
at multitaske.
En læser, Mette Guldager, så en
bus 2A dreje ind forbi SuperBrugsen. Hun fortæller, at bussen er
drejet en gang for tidligt og kører
ind foran Superbrugsen, hvor der
er opstillet nogle betonpiller i forbindelse med renoveringsarbejdet.
Kenny springer ud og slår på siden
af bussen, mens han pifter og råber
for at få chaufførens opmærksom-
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hed, så han kan standse bussen og
undgå at ramme betonpillerne. Det
lykkes Kenny at få bussens passagerer til at reagere, så chaufføren
får bremset bussen. Den holder nu
og kan ikke komme hverken frem
eller tilbage på grund af bilerne,
der er kommet bagfra, og betonen,
der truer forude.
Men den klarer Kenny. Han
hopper hurtigt ud på gaden og får
standset trafikken. Han får signaleret til de biler, der kommer
bagfra, at de skal bakke, dirigerer med den ene hånd, mens han
holder et Hus Forbi i den anden
hånd. På den måde får han guidet
den uheldige bus tilbage på vejen,
uden yderligere skrammer.
- Jeg siger til ham: 'Det der
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foto: Mette Guldager

af Poul Struve Nielsen

Hus Forbi-læser Mette Guldager
har fotograferet Hus Forbi-sælger
Kenny, som dirigerer bussen tilbage
på sporet med den ene hånd, mens
han står med et Hus Forbi, der er til
salg, i den anden hånd.

er bare god stil', fortæller Mette
Guldager, som er imponeret over
Kennys svar.
- Vi skal jo hjælpe hinanden,
siger han.
Mette Guldager konkluderer,
at Kenny var medvirkende til, at
Midttrafik ikke fik en stor skade
i deres bus, at trafikken på Vesterbro Torv ikke blev standset i
myldretiden, og at indgangen til
SuperBrugsen ikke blev blokeret
af en bus.
Ifølge Aarhus Stiftstidende
var Kenny i øvrigt på pletten igen
dagen efter, da en lastbil lavede
samme fejl som bussen. Igen hindrede han chaufføren i at køre
galt og fik dirigeret trafikken, så
alle kunne komme videre. ❙

nikolaj brie petersens
verden
foto: Omar Ingerslev

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

FREDEN I MIT SIND

Det er mørkt
Og du venter måske på
At det bliver sommer
Jeg er ligeglad med årstiden
Jeg venter på at freden kommer
Du tror måske jeg fabler om freden globalt
Det gør jeg ikke
Skønt angsten for krige rundt omkring
Må siges at være ganske normalt
Jeg taler om freden i mit indre
For krigen i mit sind
Mig konstant forhindrer
Når bomberne springer
Er mit synsfelt begrænset til min næsetip
Og verden omkring mig
Er et dårligt trip
Har man et bad trip
Kan man kun vente på det går over
Og man kunne tro
Det hjælper hvis jeg sover
Men krig er krig
I bund og grund noget skidt
Og lige som du tror du bliver reddet af søvnen
Så bliver drømmen til mareridt
Freden er symboliseret med en hvid due
Og jeg har kun set sorte fugle
I denne uge
De sidder og skriger
I træernes øverste grene
Jeg har svært ved at være positiv
Og holde mine tanker rene
Selv en lille uskyldig tanke
Forvrides og bliver beskidt
Trangen til at stikke af vokser
Hvis man ku' se sit snit
Men det kan jeg ikke
Jeg er blind
Og jeg tæller sekunder
Imens jeg venter på
Freden i mit sind

'Imellem' er titlen på dette værk af Nikolaj Brie Petersen.

DAMPKOGT MAD

Imellem nogle sorte huller
Der sidder jeg og tegner
På ruden til den lille vagtstue
Kan man høre at det regner
Jeg er ude igen
Var egentlig ikke inde så længe
Men en patients tidsperspektiv er et andet
For man bliver hurtigt træt
Af dampkogt mad og hospital senge
Jeg er okay jeg tænker ikke at jeg er i nød
Desuden var madrassen derinde for blød
Jeg er ikke syg på den rigtige måde
Hmm forkert skizofren
En sjælden sort
Godt det samme jeg har brug for fedt
Og jeg elsker at ligge hårdt
Portishead synger i mine højttalere
Den der det er så synd for mig
Skulle det aldrig blive værre
Kærlig hilsen Nikolaj
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foto: INSP

"Jeg

tilbragte h ver

aften på værtsh us,
og jeg in dså
langso mt, at jeg
var alko ho liker.

Lars Sjöberg (74), Faktum

Mit 25-årige jeg
Mange hjemløseaviser
har holdt 20 års jubilæum, nogle få har fejret
25 års jubilæum. Hus
Forbi runder de 25 til
næste år, i 2021. Det
varmer vi op til i år med
denne serie, hvor sælgere fra hjemløseaviser i
hele verden hver måned
skriver en hilsen til deres
eget 25-årige jeg.
I denne måned er vi i
Göteborg, hvor
Lars Sjöberg sælger
Faktum, som i øvrigt
fylder 20 år i 2021.
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Da jeg blev 25 år, indså jeg, at jeg aldrig
ville få min magistergrad. Det var i de tidlige 1970'ere og jeg studerede til lærer. Jeg
bestod fem semestre, men klarede ikke det
sjette. Jeg tilbragte hver aften på værtshus, og jeg indså langsomt, at jeg var alkoholiker.
Jeg har stærkt nedsat syn, men det
havde jeg svært ved at indrømme. I stedet
blev jeg vagabond. Jeg kom på offentlig
forsørgelse, men arbejdede en smule, så jeg
var i stand til at rejse. Jeg følte mig fri.
På mine rejser til Middelhavet mødte
jeg mennesker på værtshuse og bistroer,
korte og overfladiske bekendtskaber, hvor
mit handicap ikke betød noget. Jeg kunne
glemme følelsen af at være utilstrækkelig.
Jeg levede en slags dobbeltliv; ingen vidste
noget om mit dårlige syn.
Men jeg drak, selvfølgelig.
I Sverige på den tid kunne du få sociale
tilskud, når du bad om det – uden kontrol.
Myndighederne var rige og brugte penge.
De betalte endda for tre års psykoanalyse,
og det hjalp mig – blandt andet til at indse,
at jeg havde et handicap.

Til mit 25-årige jeg ville jeg sige: Som
barn troede du på Jesus – nu har du vendt
ryggen til ham. Men han venter på, at du
kommer tilbage, så vær ikke bekymret.
Jeg blev frelst, da jeg var 56 år gammel. Jeg troede, jeg havde gjort op med
Jesus i 70'erne, men det havde jeg ikke. Da
jeg blev frelst, havde jeg været hjemløs i
fire år, og jeg magtede det ikke længere.
Jeg var så langt nede, man kan komme.
I dag deler jeg gratis bibler ud, når jeg
ikke sælger Faktum.
Jeg kan ikke fortælle unge mennesker
i dag noget, når alting bevæger sig mod en
katastrofe: Klimaet, krige, sygdomme, der
spredes. Jeg forstår, at Greta-bevægelsen
vil gøre godt. Jeg forstår også, at FN, paven og de globale bevægelser vil skabe en
verden uden fattigdom, sygdom, miljønedbrydning og forurening. Men for mig er
det et optimistisk Utopia.
Jeg vil gerne sprede håb til både
25-årige og andre. Og det er håbet og glæden, jeg finder ved at tro på Gud. ❙

| mindeord |
HUS FORBI-SÆLGER BIANCO ER DØD

foto: Mette Kramer Kristensen

Han var musikalsk og spillede både bas, guitar og trommer.
Han elskede musik og sagde, at det for ham var den bedste måde at komme af med
sine følelser på. Det var en
slags terapi for ham.
Bianco blev født i 1976
i Nanortalik i Grønland.
Som ung kom han ud
at sejle med fragtbåden
'Anders Olsen' fra Tasiusag.
Han kom til skade med
sin ene fod og mistede sit
underben, da han var på
båden, kun 18 år gammel.
Han blev indlagt første gang på sygehuset i Nanortalik.
Bagefter indlagt i København.
Bianco efterlader sig tre børn, som blev boende hos
deres mor i Grønland, da han tog til Danmark for 15 år
siden. Selvom han levede et liv på kanten af samfundet,
siden han var stor dreng, prøvede han at undgå at gøre
familien bekymret. Selvom han ofte var svær at komme i
kontakt med, fordi han hyppigt mistede sin mobiltelefon.
Det er ingen hemmelighed, at han ikke holdt sig tilbage
med de våde varer. Og han røg mindst to pakker smøger
om dagen.
Æret være hans minde, Hus Forbi

havde en værdi for ham at sidde på en
arbejdsplads sådan lidt for sig selv. Sådan
var det også, når han solgte Hus Forbi. Han
værdsatte den menneskelige kontakt, men
samtalen var måske ikke så lang. Alligevel
var det berigende for ham. Men han var et
nonverbalt menneske, som levede af og i
fællesskabet på sin egen måde.
Der var en begivenhed i Johns liv, som
gjorde, at han røg ud af det borgerlige
tandhjul. Han boede i en garage i en årrække, hvorefter han kom til Møltrup. Han
beholdt sin garage i Herning, hvor han også
somme tider overnattede, når han havde
solgt Hus Forbi, og det var blevet sent.
På Møltrup isolerede han sig ikke på
værelset. Han sad oftest ude i dagligstuen.
En af hans dæmoner var en dårlig samvittighed over et eller andet, der var sket i
hans liv. Han gik rundt med et behov for at
sige undskyld og blive tilgivet. Til sidst fik
han tilgivelse. Da turde han dø. Der faldt
ro over ham, og han døde i fred for sine
dæmoner. De var forsvundet.
Æret være hans minde, Hus Forbi

HUS FORBI-SÆLGER
JOHN SCHMIDT ER DØD
John solgte i sine sidste år Hus Forbi i
Herning. Noget var gået skævt i livet, og
derfor endte han som hjemløs. Han døde
som en af Møltrups sønner, som beboer på
optagelseshjemmet Møltrup i Vildbjerg.
I sit tidligere liv var John chauffør. Han
kørte ud med traktorer og plæneklippere.
Han kørte ud med olie til husstandene og
havde masser af kundekontakt. Han har
også arbejdet i Sverige.
Når han var hjemme, var madlavning en
hobby.
John var ikke ligesom alle andre. Han
holdt mennesker på afstand. Men det

klip ud og hæng op der hvor du køber dit hus forbi

KÆRE KØBER

TAK FOR DIN STØTTE
HUSK AT FÅ FREMVIST

SÆLGERKORT INDEN DU
KØBER HUS FORBI
Få en snak med din
Hus Forbi-sælger
En lovlig sælger
kan altid rimelig

HUS FORBI
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Nytårskur
for folk & fæ
af Peter Andersen
foto: Mette Kramer Kristensen
For to år siden var hønen Putte med til nytårskur for hjemløse på Københavns Rådhus. Og nu
har overborgmester Frank Jensen og folkene
omkring ham fundet ud af, at der modsat
tidligere også skal være plads til de hjemløses
firbenede venner ved den årlige tradition.
Den invitation havde mange taget imod ved
nytårskuren i januar, som var mere velbesøgt
end normalt. Og foruden hunde deltog også en
enkelt kat, hvilket Frank Jensen ikke undlod at
bemærke, da han bød velkommen.
På det store foto hilser overborgmesteren
på Hus Forbi-sælger Pjuske, hendes gråstribede
følgesvend Marve og hendes kollega Lasse. Og
på det lille foto er det Molly, der nyder livet i
Hus Forbi-sælger Kims favn.
Så vidt Hus Forbi erfarer, var det dog kun
tobenede skabninger, der tog for sig af rådhuspandekagerne.
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| off-line |

VIL DU VINDE

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

SEND LØSNINGER på mail til:
xord@husforbi.dk
eller med post til:
Hus Forbi, Jernbane Allé 68, 2720 Vanløse
senest den 5. april
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? |

Jeg holder misbruget nede ved at sælge aviser
Hus Forbi-sælger Dan fra Aalborg fortæller sin historie

3

spørgsmål

hvad fik du at spise
til aftensmad i går?
- Frikadeller, sovs, kartofler og
rødkål. Jeg købte bare en af de dér
Steff-Houlberg-frostpakker og smed
i ovnen. Jeg kan ellers godt lide at
lave mad, men ikke kun til mig selv.

hvad holder du af
at foretage dig?
- Hvis jeg kan komme ud og gøre en
forskel et sted, så har jeg det godt.
Da jeg lavede radio i Aarhus, var det
noget med at komme ud til udsatte,
psykisk syge og på væresteder. Flere
i omgangskredsen i Aalborg kommer
også og snakker med mig, hvis der
er et problem, fordi de synes, jeg har
nogle gode holdninger til forskellige
ting.

hvem betyder mest
for dig?

fortalt til
Birgitte Ellemann Höegh
foto: Mette Kramer Kristensen

I

dag er jeg på Parasollen. Her
køber jeg aviser og får et
måltid mad. Min hukommelse har det med at smutte. Mit
misbrug hedder alkohol og hash,
men når jeg er ude at sælge, rører
jeg ingenting. Så møder jeg nogle
mennesker og sidder ikke bare og
skal bedøve mig selv. Det holder
mit misbrug nede, så jeg kan have
det lidt godt.
Jeg startede med at sælge aviser for cirka fire år siden, da jeg
boede på Svenstrupgård (et forsorgshjem, red.). Det er nu ikke et
særlig rart sted. Hvis man ikke er
misbruger, så ender man med at
blive det. Folk må sidde og tage
deres lort på værelserne, uden at
der bliver gjort noget ved det, andet end at politiet kommer ud og
laver ransagninger.
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"Der er nogen,
der ser ned på
Hus Forbi-sælgere.
De tror, man går og
drikker sig i hegnet
hele tiden, men det
gør man jo ikke.
Man prøver bare
at overleve.

Jeg har i hvert fald været i
misbrug i 30 år og har også været
i behandling og hjemløs. Nu bor
jeg i en privat lejlighed, der ikke
er ret god. Der er et kosteskab
som wc og bad, så jeg er nødt til
at have døren åben for at kunne
tage bad. Det er det rene galimatias. Jeg prøver på at søge noget
andet, men det er svært.
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Hvis jeg vil søge lejlighed i en
offentlig boligadministration, har
jeg ladet mig fortælle, at jeg skal
lade være med at tage Hus Forbiuniformen på, for så får jeg ikke
noget. Der er nogen, der ser ned
på Hus Forbi-sælgere. De tror,
man går og drikker sig i hegnet
hele tiden, men det gør man jo ikke. Man prøver bare at overleve.
Midt i 8. klasse gik jeg ud af
skolen og fik arbejde på en maskinfabrik. En dag stod min mor i
køkkenet og fortalte, at de skulle
skilles. Jeg valgte at blive hos
min far for at holde hånden under
ham, fordi han var alkoholiker.
Derefter har jeg ikke haft særlig
megen kontakt til familien. Det
havde nok også noget at sige, at
jeg har været en bandit i gamle
dage. Min mor har haft værtshus,
hvor jeg kom som barn, så jeg er
nærmest vokset op med det.
Igennem livet har jeg haft
mange småjobs: På havnen i Hor-

- Min datter, der er gift og har to
børn. Jeg fik forældremyndigheden,
da hun var et år, så hun har boet
mere eller mindre hos mig altid. Da
jeg blev gift første gang, havde vi
problemer, og så kontaktede jeg
kommunen, og hun kom på børnehjem, hvor jeg besøgte hende mere
eller mindre hver dag. Kommunen
har haft svært ved at hjælpe os, så
jeg er noget stolt af, at hun alligevel
har klaret sig.

sens og Aarhus, jeg har været ude
at isolere huse, og på et tidspunkt
lavede jeg radio i Aarhus, men jeg
har aldrig kunnet holde fast i et
job ret længe. Det kan vel have
noget at gøre med, at en psykiater
på et behandlingscenter fandt ud
af, at jeg lider af ADHD. Det kunne de ikke forstå, at der ikke var
blevet taget hånd om for mange år
siden. ❙
Hver måned spørger vi en
sælger, hvad det betyder for
ham/hende at sælge Hus Forbi.

