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T-SHIRT, UNDERBUKSER OG
STRØMPESOKKER
Der var én, der ville stjæle mine
aviser. Det var et syn, da jeg løb
rundt efter ham i underbukser,
strømpesokker og t-shirt med en
kost, fortæller Hus Forbi-sælger
Gammel Smølf.

HOUSING FIRST PÅ FINSK

Politikere har talt om ’den finske
model’. I en reportage fra Finland
tyder det ikke på, at deres metode
til at bekæmpe hjemløshed vil være
til gavn for danske hjemløse.

KOMMUNAL KOVENDING I
KØBENHAVN
I en sag om overgangsydelse til
en hjemløs har Københavns
Kommune efter medieomtale
nu givet ham medhold.
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Hold op med at fable om finske modeller
I et nyhedsprogram på tv, hvor en forsker mente, at man kun kunne komme
vold blandt hjemløse til livs ved at afskaffe hjemløsheden, var der et kort klip
med Københavns socialborgmester Mia Nyegaard (R), hvor hun sagde: ’Både
i kommunen og i landet er der rigtig mange ting, vi kunne blive bedre til, hvis
vi gerne vil af med hjemløshed. Vi kan se, det er lykkedes i Finland ved at have
en national strategi for det.’
Der er flere aktører på hjemløseområdet, som har talt for at bruge ’den finske
model’ i Danmark. Lidt underligt taget i betragtning, at Hus Forbi allerede i
2019 bragte en artikel om hjemløshed i de nordiske lande. Det fremgik klart, at
Finland i mange år har tacklet problemet dårligt. Nu har de så færre hjemløse
end i Danmark, men nogen mirakelkur er der ikke tale om. Der er stadig mange
hjemløse, og de danske og finske tal er i øvrigt ikke sammenlignelige. Der er
intet, der peger i retning af, at vi skal indføre nogen finsk model i Danmark. Det
viser Hus Forbis reportager fra Finland i denne måned klart.
Både den finske model og den danske hjemløsestrategi, som blev lanceret i
2007, bygger på en tilgang, der kaldes Housing First. Den går ud på først at
give folk en bolig og derefter hjælpe dem med de sociale problemer, de har.
Strategien blev i sin tid vedtaget med et meget bredt politisk flertal, og det er
stadig den danske strategi.
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Reportagen fra Finland tyder på, at finnerne i stor skala har begået samme fejl,
som Københavns Kommune gjorde i mindre omfang, da vores hjemløsestrategi
var ung og uprøvet. Her tog man en gruppe hjemløse fra det samme gademiljø
og med de samme sociale problemer og anbragte dem i en klynge sammen
i et socialt boligbyggeri. Det gik snart i opløsning, og flere af de nyslåede
beboere flygtede nærmest tilbage til gaden fra de små lejligheder, for nu
boede de jo midt i alt det, de ville væk fra.
Kommunerne har forvaltet strategien med skiftende succes, og det er nok en
fejl, at man fra starten har stillet det op, som om der er en modsætning mellem
Housing First og den hjælp, man kan få på forsorgshjem og herberger. For det
er ikke et spørgsmål om, at man skal gøre det ene eller det andet. Hjemløsheden er en dynamisk størrelse, som skal bekæmpes på flere måder.
Når socialborgmesteren i København taler for en udenlandsk model, som
næppe bringer noget nyt, skal det nok ses i forlængelse af kommunernes og
statens ønske om at slippe for udgifterne til forsorgshjem, som er socialpædagogiske tilbud med professionelle medarbejdere, hvor en plads koster det
offentlige lige så meget som en plads på et plejehjem.
Vejen frem er ikke at spare på forsorgshjem, som hjælper den hjemløse med at
komme ovenpå og siden finde den rette boligform. Desuden bør der jo følge
lige så meget hjælp med i en Housing First-tildelt bolig, som man tilbydes
på et forsorgshjem. Så sørg hellere for, at der er pladser nok på herberger
og forsorgshjem, så folk ikke som i dag må nøjes med madrasser på gulvet i
natvarmestuer.
I stedet for at fable om finske modeller burde regeringen lave et ordentligt
analysearbejde og se på, hvad der fører til hjemløshed. Da Mette Frederiksen
i sin tid som beskæftigelsesminister sænkede ungeydelsen, steg antallet af
unge hjemløse markant. Beskæftigelses- og boligpolitikken er direkte medvirkende til at skabe store sociale problemer, herunder hjemløshed. Der er mange
andre faktorer, men se ikke mod Finland. Se indad!

Poul Struve Nielsen, redaktør
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ET HJEM
ER DER, HVOR
DU HØRER TIL
foto: dennis morton

Der er faldet dom i retssagen om
Fredens Havn. Esben Banke har fået
en bøde på 5.000 kroner og et påbud
om at flytte sine både inden 1. oktober.
Men han anker dommen med henvisning
til den europæiske menneskerettighedskonvention.
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JEG LEVER
I EN LØGN
Tatu har været hjemløs og bor
nu i en housing unit i Helsinki,
Finland. Her har han fået en
lille lejlighed i en bygning med
andre, som også har været
hjemløse.
- Jeg lever i en løgn, og det gør
mig ked af det. Jeg blev lovet,
det eneste, jeg virkelig havde
brug for: Tryghed. Men det var
ikke sandt, siger han.

Version A
50x19mm

REDEN I GADEN
Hus Forbis hold, som følger Reden et døgn, er i denne måned
med medarbejderne på opsøgende arbejde i Istedgade.

Almene kvalitetsboliger
www.domea.dk
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Teknisk hjemløs
Via Kirkens Korshær i
Aarhus har vi modtaget
denne artikel fra en af
varmestuens brugere.
Mogens Paw er en af de
’hjemløse i eget hjem’,
som coronakrisen har
været ekstra hård ved

I disse coronatider har jeg gået frustreret rundt på må og få. Jeg har savnet
kontakt, varme og et sted at høre til.
Jeg plejer at komme på byens varmestuer. Det er dejligt og
hyggeligt at opholde sig dér, men den har været helt gal. Uanset hvor man
er gået hen, har de sagt:
’Beklager. Her er for mange, og du er ikke hjemløs.’
Nej, det er jeg måske ikke, men jeg er teknisk hjemløs. Jeg er bare én af de
mange, som har drevet hvileløst omkring. Jeg har savnet et fællesskab, og
det har drevet mig til vanvid. Men skidt med mig, jeg kan jo bare tage hjem
til ensomheden.
Mine mindreværdskomplekser har floreret, og jeg har været bange for, at
det er mig, den er gal med. Men det er coronaspøgelset, som stikker sit
frygtelige ansigt frem. Personalet, som passer deres del af jobbet, har gjort
det godt – hurra for dem. De kom til at føles afmålende, men det er deres
arbejde.
Hvad er vigtigst? Regler eller hjertes varme? Kommunen eller de udsatte?
’Sammen hver for sig’, men tv med fællessang eller andre
programmer, der bliver alternativer til den isolerede verden, føles mindre
nærværende, end de har til formål.
Normen bliver pludselig ’afstand’ fremfor ’tæt på hinanden’. For mit vedkommende har denne virkelighed sat dybe spor og tanker i gang, og det har
udfordret mig under landets nedlukning.
Jeg frygter, at Fanden har flere frygtelige kort i ærmet, som
ingen har kunnet forudse eller forberede sig på. At virkeligheden bliver
uberegnelig, og at vi må lukke landet ned igen. Og at den afvisning, udsatte
og teknisk hjemløse som jeg har oplevet, vil blive det rene vand i sammenligning.

af Mogens Paw
foto: Simon Jeppesen
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SOCIALT BEREDSKAB
EFTERLYSES
Hjælpeorganisationer er klar
med anbefalinger i kølvandet
på coronanedlukningen

af Peter Andersen

Danmark mangler et socialt
beredskab, som kan træde i kraft,
hvis det igen bliver nødvendigt at
lukke landet helt eller delvist ned.
Det mener Gadejuristen, hjemløseorganisationen SAND og Brugernes
Akademi.
Behovet er blevet yderligere aktualiseret, efter smittetallene begyndte
at stige i september, og nogle af
coronarestriktionerne på ny blev
strammet.
De tre organisationer har spurgt
162 hjemløse, stofbrugere og andre
gadefolk om deres forhold under
nedlukningen, og Mogens Paws
beretning, som kan læses på forrige
side, ligger fint i tråd med svarene i
undersøgelsen.
De har derpå listet en række anbefalinger til et socialt beredskab,
som kan træde i kraft, hvis der
skal strammes yderligere op, eller
samfundet ligefrem skal lukkes
helt ned igen. Og det er alt lige fra
hygiejnepakker til hjemløse med sprit,

mundbind og engangshandsker over hjælp til stofbrugere, der rammes af et
tørlagt marked, til en kortlægning af åbningstider i væresteder og natherberger.
Efter nedlukningen 11. marts var Hus Forbi hurtig til at tage over, hvor den
offentlige indsats ikke slog til: En aftale med Danhostel sikrede gadesovere
tag over hovedet, der blev uddelt tusindvis af gavekort til supermarkederne, og
sælgerne kunne – og kan fortsat – få dækket deres udgifter til medicin. Det er
bare ikke nok, mener Hus Forbis sekretariatschef Rasmus Wexøe Kristensen:
- Det hjælper jo ikke, at regeringen siger, at værestederne er en ’kritisk
funktion’ og skal holdes åbne, når det så viser sig, at mange af dem er lukket
alligevel eller har begrænset adgang. Det, vi oplevede som det altoverskyggende problem, var usikkerheden. ’Hvor kan jeg finde et sted at sove, hvor kan
jeg få noget at spise, hvor må jeg opholde mig?’ Derfor skal vi have et socialt
beredskab, så de enkelte kommuner præcist ved, hvad de har at rette sig efter,
siger han.
Udvalgte resultater af undersøgelsen:
- 80 procent af de adspurgte oplyser, at væresteder, centre og andre sociale
tilbud, de plejer at bruge, har været lukket helt eller delvist
- 87 procent oplevede, at de var ensomme under nedlukningen – og næsten
halvdelen oplevede perioden som meget ensom
- Næsten hver anden oplyser, at de har fået mindre at spise, end de plejer
- Blandt stofbrugerne oplyser to tredjedele, at de havde svært ved at skaffe
stof nok under nedlukningen
- Knap to tredjedele har været bekymret for at blive smittet, og hver femte
oplyser, at de ikke har haft tilstrækkelig mulighed for håndvask eller afspritning.

Hus Forbi betaler sælgernes udgifter til receptmedicin resten af 2020

GRATIS MEDICIN
HELE ÅRET
af Peter Andersen

oktober 2020

Siden begyndelsen af april har Hus
Forbis sælgere haft mulighed for at få
dækket deres udgifter til receptpligtig
medicin. Det var en af flere beslutninger, Hus Forbis bestyrelse traf
for at holde hånden under sælgerne,
efter coronaepidemien havde lukket
samfundet ned. Men selv om tingene
er blevet mere normale, og avissalget
er kommet tilbage på niveau med
sidste år, har bestyrelsen valgt at
fortsætte tilbuddet året ud.
- Det er en god måde at hjælpe på,
for det er de allermest udsatte, der
har fået glæde af ordningen. Derfor
har vi også valgt at forlænge den,
selv om mange coronarestriktioner
nu er droppet. Sælgernes sundhed
betyder meget for os, og måske
burde vi have fundet på det for længe
siden. Det gjorde vi så ikke, så noget

Det burde ikke være
sådan nogle som os,
der betaler socialt
udsattes medicin.
Så det vil jeg da
opfordre politikerne
til at kigge på, når de
skal evaluere indsatsen
under coronakrisen.
Simon Nielsen, Hus Forbis formand

godt er der da kommet ud af coronaepidemien, siger Hus Forbis formand,
Simon Nielsen.
Han oplyser, at ordningen er blevet
billigere end forudset. Et sted mellem
100 og 200 sælgere er hver måned
gået ind på et af landets apoteker,
hvor de har vist deres sælgerkort og
dermed fået udleveret deres medicin
gratis. Apotekerne har så sendt
regningen videre til Hus Forbi, og det
har været beløb fra under 10 til over
3.000 kroner.
- For nogle af vores sælgere gør det
en kæmpeforskel. Men det burde
ikke være sådan nogle som os, der
betaler socialt udsattes medicin. Så
det vil jeg da opfordre politikerne
til at kigge på, når de skal evaluere
indsatsen under coronakrisen, siger
Hus Forbis formand.
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HUS FORBI-SÆLGER UDSTILLER

NU MÅ HJEMLØSE
IKKE SOVE PÅ
GADEN
af Poul Struve Nielsen

Hus Forbi-sælger Anita Steen Svensson udstiller i oktober
i Valby Kulturhus.

HUSK
30 KRONER

Kære læser. Bare for en sikkerheds skyld,
så du ikke tror, der er sket en fejl:
Du har betalt 30 kroner for denne avis,
og det er den rigtige pris.
Eller som Hus Forbis Tonny Rimsmed siger:
Tre gange ti, det kan vi li’.
Tak for at læse avisen.

Lejr eller ej: Du får en bøde, hvis du
er hjemløs og sover på gaden. Det er
beskeden fra Københavns byret til to
hjemløse, der har overnattet i en port
på Strøget i København.
I retten erkendte de tiltalte at have
sovet i porten. Men da formålet med
ordensbekendtgørelsen ikke er at
straffe hjemløse, der overnatter i
en port, regnede de med at blive
frifundet.
Retten fandt imidlertid, at de tiltalte
ved at sove i åbningen, som er 8-10
meter dyb afsluttet med et gitter til
en baggård, havde taget ophold i
en port, hvor de ikke havde noget
ærinde. Derfor blev de dømt skyldige
i at have overtrådt ordensbekendtgørelsen, og de fik hver en bøde på
1.000 kroner.
Hvis de tiltalte kan trække den til de
kolde vinterdage, kan bøden veksles
til en uge inden døre. Forvandlingsstraffen er nemlig fængsel i seks
dage.
Hjemløse må så bare konstatere, at
deres livsstil er ulovlig i den danske
hovedstad.

Støt de mest udsatte
- vi samler flasker og skaber jobs

Lad os hente dine tomme returflasker
Ring/sms til 3132 0055 eller 2843 3000 eller send en mail til hello@pantforpant.dk
Vi afhenter kun i hovedstadsområdet, men du kan altid støtte via MobilePay 202555.
”Et job hos Pant-for-Pant vil betyde,
at jeg har noget at stå op til om morgenen”
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ODENSE EFTERLYSER
SOCIALT EXITPROGRAM
Der mangler ikke penge, men
bureaukratiet spænder ben
af Poul Struve Nielsen
illustration: Maja Fox

Brian Dybro (SF), som er rådmand
for sociale forhold og beskæftigelse
i Odense, prøver at få social- og
indenrigsminister Astrid Krag i tale.
Han ønsker et socialt exitprogram
for at hjælpe ofrene for banderne,
som fører sig særligt brutalt frem i
Odense.
Rådmanden beder ikke om penge,
men han har brug for at få fjernet en
række benspænd i lovgivningen, så
Odense Kommune kan hjælpe ofre
for banderne til at starte på en frisk i
en anden kommune.
- Vi skal hjælpe nogle vildt udsatte

Dybest set koster det ikke
mange penge, men der
er så mange benspænd i
lovgivningen, at det er
begrænset, hvor meget
vi kan hjælpe.
Brian Dybro (SF), rådmand for sociale forhold og beskæftigelse i Odense

mennesker, som er kommet i bandekriminelles kløer. Vi skal stå skulder ved
skulder med de socialt udsatte og hjemløse, siger Brian Dybro.
I sidste måned beskrev Hus Forbi, hvordan udsatte fra Odense har oplevet
at blive gennembanket, truet på livet, tvunget til at sælge stoffer, stjæle, være
sexarbejdere eller betale dummebøder. Isabella Mittelstein fra Projekt Husvild
har gemt en pige, som var indespærret og blev voldtaget, fordi hendes kæreste
skyldte for et gram kokain. Hun fortæller også, at organisationen nu har hjulpet i
alt 51 mennesker ud af Odense.
- Vi har hjulpet én, som ikke er Odense-borger, og det er svært at have en
dialog med forskellige kommuner, siger hun.
Brian Dybro håber på opbakning fra Christiansborg til et exitprogram, hvor
ofre for bandevold får en risikovurdering efter nogle kriterier, der sikrer, at alle
behandles ens, og at de udsatte, som flytter til en anden kommune, får en handleplan. Han understreger, at han ikke er ude med hatten og bede om penge.
- Handleplanen skal beskrive, hvad der skal ske med hensyn til bolig, social
hjælp, misbrugsbehandling og andet. Den kommune, som vedkommende
kommer fra, skal stadig have ansvaret for at handle og betale udgifterne i op til
seks år, foreslår vi. De seks år er det, der gælder førtidspensionister. Dybest set
koster det ikke mange penge, men der er så mange benspænd i lovgivningen,
at det er begrænset, hvor meget vi kan hjælpe, siger Brian Dybro.
SF’s socialordfører Trine Torp håber, det vil lykkes at løse problemerne med
hensyn til afregninger mellem kommunerne og anvisning af boliger.
- Folk skal kunne få hjælp til at starte forfra et andet sted med de komplekse
problemer, de nu har, siger hun.
Social- og indenrigsminister Astrid Krag kalder det 'helt uacceptabelt', at kriminelle på den måde jagter de svageste i samfundet.
- Jeg ved, at Fyns Politi gør meget på dette område og er i dialog med
kommunen. Jeg vil nu sammen med organisationerne på området og borgmester Peter Rahbæk Juel drøfte, hvad vi derudover kan stille op for at
sikre, at mennesker, der i forvejen har store udfordringer at slås med, ikke bliver
et mål for bandemedlemmers brutale adfærd, siger hun.
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KOMMUNAL KOVENDING
I KØBENHAVN
Efter omtale i Hus Forbi har
kommunen alligevel valgt at
tildele Allan Birk kontanthjælp
af Peter Andersen

Siden Hus Forbi i august første gang skrev om Allan Birks sag, har han ikke
undladt at gøre omverdenen opmærksom på, at han var blevet uretfærdigt
behandlet. Det er blandt andet foregået foran trappen til Christiansborg, hvor
han har solgt aviser og fortalt politikere og andre med ærinde på Borgen, at
hjemløse er nogen, man tramper på.
Men i begyndelsen af september fik Allan så en glædelig meddelelse: Efter i
to omgange at have afvist hans ansøgning om kontanthjælp, har Københavns
Kommune erkendt, at Allan blev uretfærdigt behandlet: Han har fået kontanthjælp med tilbagevirkende kraft fra 16. december sidste år: Den dag, han
forsøgte at melde sig ind i systemet efter i 25 år at have levet ’fra hånden til
munden,’ som han selv siger.

Det er ret uhørt, at Københavns Kommune af
egen drift genoptager en sag i stedet for at vente
på Ankestyrelsen. Jeg er overbevist om, at det
skyldes omtalen af Allans sag i Hus Forbi
og andre medier.
Ask Svejstrup, sekretariatsleder i de hjemløses landsorganisation, SAND

Hidtil har han modtaget den lave overgangsydelse, fordi han ikke har kunnet
overbevise kommunen om, at han har opholdt sig i Danmark i ni ud af de sidste
ti år. Forskellen udgør 5.187 kroner per måned, som Allan nu venter på at få
efterbetalt.
- Jeg er glad, for nu kan jeg måske få et sted at bo. I første omgang er jeg
blevet skrevet op til et værelse, men målet er at få min egen bolig. Det er helt
udelukket, mens man er på overgangsydelse, siger Allan, som siden december
har overnattet skiftevis på gaden, på herberg og i et kolonihavehus, han fik
mulighed for at låne, da coronakrisen satte ind.
Kommunens beskæftigelsesforvaltning skriver i et brev til Allan:
’Vi har gennemgået din sag i forbindelse med, at du har sendt journaludskrifter fra læge sygehuse samt vidneerklæringer. Vi vurderer derfor, at du
har ret til kontanthjælp…’

Tidligere afviste kommunen hans
dokumentation og argumenter, selv
om han eksempelvis i en årrække har
fået sendt medicin mod sukkersyge.
Derfor havde Allan klaget til Ankestyrelsen, som imidlertid ikke har nået at
behandle hans sag før kommunens
kovending.
- Det er ret uhørt, at Københavns
Kommune af egen drift genoptager
en sag i stedet for at vente på Ankestyrelsen. Jeg er overbevist om, at
det skyldes omtalen af Allans sag i
Hus Forbi og andre medier. Det er et
mønster, vi har set før, siger Ask Svejstrup, som er sekretariatsleder i de
hjemløses landsorganisation, SAND.
Var sagen blevet behandlet i Ankestyrelsen, var udfaldet givet blevet
det samme. Styrelsen meddelte før
sommerferien – efter et indgreb
fra Folketingets Ombudsmand – at
den vil lempe dokumentationskravet
og lægge større vægt på en samlet
vurdering frem for konkrete, digitale
beviser.
Københavns beskæftigelsesborgmester Cecilie Lonning-Skovgaard
(V) har ingen kommentarer med
henvisning til, at der er tale om en
enkeltsag.
Ankestyrelsen ventes i november at
sende en såkaldt principmeddelelse til
kommunerne om de nye retningslinjer.
Samtidig har styrelsen genoptaget
sager om cirka 50 personer, der
tidligere har fået deres klage afvist.

Bliv støttemedlem i Hus Forbi
Abonnement, inklusive
støttemedlemskab
Få avisen leveret til døren hver
måned, og bliv samtidig støttemedlem
af Foreningen Hus Forbi.
Et støttemedlem har ikke stemmeret
på generalforsamlingen.
Et abonnement med støttemedlemskab koster 600 kroner om året.
Forsendelse er inkluderet i prisen.

Abonnement, inklusive støttemedlemskab og donation
Her får du avisen leveret til døren hver måned.
Du bliver også støttemedlem af Foreningen Hus Forbi.
Et støttemedlem har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
Derudover støtter du foreningens aktiviteter med 200 kroner.
Donationen på 200 kroner er fradragsberettiget og vil derfor
blive indberettet til SKAT, hvis du angiver dit cpr-nummer i tekstlinjen på indbetalingen.
Et abonnement med støttemedlemskab og donation koster
800 kroner om året. Forsendelse er inkluderet i prisen.

Institutionsabonnement,
inklusive støttemedlemskab
Et institutionsabonnement (virksomheder,
biblioteker med mere) med ti eksemplarer af
hvert nummer koster 3.000 kroner om året.
Man bliver samtidig støttemedlem af
Foreningen Hus Forbi. Som støttemedlem har
man ikke stemmeret på generalforsamlingen.
Forsendelse er inkluderet i prisen.

Hvis du ønsker at bestille et abonnement, bedes du sende en mail til abonnement@husforbi.dk
HUSK at angive navn, adresse, postnummer og by.
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nalist og redaktør undskylde for. Det
er ene og alene mit ansvar, hvad der
står i avisen. Det er min dømmekraft, der har svigtet.
Jeg hører masser af røverhistorier
hver dag i et miljø, hvor fantasierne
blomstrer, og fortællingerne er
gribende og sætter mange følelser i
gang. Men mange års erfaring og en
veludviklet sans for at skelne mellem
fantasi og virkelighed plejer at
hjælpe med at sortere og redigere
indholdet i Hus Forbi. Vi bestræber

os på hver måned at give vores
sælgere og læserne et produkt, som
er personligt, men retvisende.
Temaet, hvor Thomas’ historie
indgik, fortalte nogle rigtige og
vigtige ting om hjemløse i Grønland
og om hjemløse grønlændere i
Danmark. Jeg håber ikke, den ene
forkerte oplysning skygger for disse
vigtige emner.
Men kære læser og køber: Endnu
engang undskyld. Jeg beder jer
have forståelse og respekt for, at

DEMENTI
Hus Forbi bragte i august en artikel
om Hus Forbi-sælger Thomas West,
som fortæller om sin kræftsygdom
og tankerne om sin død. Thomas
har siden fortalt, at han ikke har
kræft.
Det er glædeligt, at Thomas’
helbred er godt. Jeg kan ikke ønske,
at et medmenneske skal være
dødeligt sygt. Men det er selvfølgelig beklageligt, at Hus Forbi har
bragt en artikel, der ikke er sand.
Det vil jeg gerne som både jour-

Hus Forbi-miljøet er befolket med
mennesker, der har slået nogle
skævere i livet og begået nogle fejl.
Også jeg.

Fred og kærlighed
til jer alle
Poul Struve Nielsen,
ansvarshavende redaktør

LUDOMANI:

Udsatte er i r
MANGE LUDOMANER
ER OGSÅ MISBRUGERE
ELLER PSYKISK SYGE

af Peter Andersen
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Thomas Wests historie er langt
fra enestående. Fire ud af ti, som
selv henvender sig hos Forskningsklinikken for Ludomani i Aarhus
for at få behandling, har i forvejen
psykiske lidelser eller har et
misbrug af alkohol eller stoffer.
- Vi har haft samarbejde med Kriminalforsorgen, hvor vi screenede
fanger i åbne og lukkede fængsler
i Østjylland. 69 procent af de
indsatte, der havde problemer
med ludomani, havde også svære
psykiske diagnoser, siger Thomas
Marcussen, som er psykolog og
leder af klinikken.
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THOMAS HAR SPILLET PENGENE OP
Hus Forbi-sælger er ludoman
og fik et tilbagefald

Hus Forbi-sælger Thomas West
har modtaget et større beløb
fra private, som støttede ham i
den tro, at han havde kræft. Det
beklager og undskylder han.
- Jeg undskylder til alle dem, jeg
har snydt og bedraget og løjet
for og fortalt, at jeg havde kræft.
Det har jeg ikke. Jeg har meldt
mig selv til politiet, og jeg vil gøre

alt for at betale så meget som
muligt tilbage, siger Thomas.
Thomas fortæller, at han har
spillet pengene op. Han har brugt
dem på at spille for mindre beløb
ad gangen. Thomas har tidligere
åbent – også i Hus Forbi – fortalt
om, at han har kæmpet med et
misbrug af alkohol, hash og spil.
- Udover kontante beløb indbetalt

på min konto har jeg fået noget
materiel og personlig hjælp fra
venlige mennesker, som jeg
er ked af at have svigtet, siger
Thomas.
Han er sammen med sin hund
Thyra og har nu søgt behandling
for ludomani.

risikogruppe
Han mener, at ludomani bør regnes
med, når man taler om dobbeltdiagnoser.
- Skadevirkningerne af ludomani er
sammenlignelige med afhængighed
af alkohol og stoffer. Der er også
den lighed, at behandlingen af
både misbrug og ludomani typisk
foregår udenfor det offentlige
system. Dermed kommer man ofte
til at stå mellem to stole og bliver
ikke ordentligt udredt, siger Thomas
Marcussen.
Forskningsklinikken for Ludomani
er tilknyttet Universitetshospitalet i Aarhus. Ifølge Thomas

Marcussen er socialt udsatte ofte
i risikogruppen. Pengespil udløser
hormonet dopamin, der dulmer
svære symptomer som angst,
depression og smerte. Ludomanien
bliver en reaktion på dybereliggende problemer, og det er mindst
lige så svært at holde op, som det
er at stoppe med alkohol og stoffer.
- Når det handler om misbrugere og
psykisk syge, er det ekstra kompliceret. Vi vil typisk ikke kunne give
dem behandling her, men vi kan
uddanne og rådgive fagpersoner
og give dem nogle værktøjer. Det
handler om at iværksætte en hånd-

holdt indsats, der skal rettes mod omgivelserne, så de pågældende får
noget meningsfyldt at tage sig til. Noget, de ofte vil have svært ved at gøre
selv, siger han.
Undersøgelser fra både Danmark, England og Sverige viser, at der faktisk
er færre end tidligere, der gambler. Det er en reaktion på det massive
opbud af spilreklamer på nettet og i tv, som flertallet simpelthen er blevet
træt af. Men spilindustrien vokser alligevel, og forklaringen er enkel: De, der
spiller, bruger endnu flere penge.
Psykisk syge og misbrugere er ofte lette ofre for reklamerne, oplyser
Thomas Marcussen. Alligevel går han ikke ind for et isoleret dansk forbud
mod spilreklamer:
- Reklamerne spiller en rolle, men der er mange andre ting, der trigger det.
Vi skal op på EU-niveau, hvis et forbud skal være seriøst. Hvis du lukker
ned for de udbydere, der har licens i Danmark, står der en stor industri klar
på den anden side af grænsen. Det bliver et slag i luften, og reklamerne
skal nok komme ud til folk alligevel.
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JEG LEVER
I EN LØGN
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Tatu bor i en housing unit i
Helsinki sammen med andre
tidligere hjemløse. Men selv om
han er blevet hjulpet, ville han
helst bo et sted, som ikke er
øremærket til socialt udsatte
af Josefine Skjødt
foto: Laura Oja

De har stået i kø med roser til finnerne: Politikere fra et bredt spektrum i
Folketinget, Rådet for Socialt Udsatte og eksperter med indsigt i hjemløseforhold. Det normalt grundige netmedie Zetland erklærede i en overskrift i
december sidste år, at ’Finland har næsten afskaffet hjemløshed’, og i august i
år bemærkede Københavns socialborgmester Mia Nyegaard (R) i TV Avisen, at
det er lykkedes at få bugt med hjemløsheden i Finland.
Til det er der bare at sige: ’Rolig nu, Mulle!’
Den seneste hjemløsetælling fra 2019 viser altså, at der i Finland er cirka
5.000 hjemløse. Det er færre end de 6.400 i Danmark, også i forhold til befolkningstallet, men afskaffet hjemløshed har finnerne så langt fra.
Desuden er den finske hjemløsestatistik opgjort på en anden måde, end man
gør i Norge, Sverige og Danmark.
I Danmark står forsknings- og analysecentret VIVE for optællingen, og det
foregår på samme måde i hele landet. I Finland sendes et undersøgelsesskema

ud til kommunerne, som bruger
forskellige metoder til at indsamle
oplysningerne. Det betyder større
usikkerhed, men selvfølgelig er det
relevant at undersøge udviklingen i
et land, der er gået fra over 18.000
hjemløse i 1987 til nu 5.000.
Hus Forbis Josefine Skjødt, som
selv er tidligere gadehjemløs, har
været med på en studietur i Finland
arrangeret af herberget Overførstergården. Og som man kan læse i
hendes artikler, er den finske model
ikke et columbusæg.

Tatu har været hjemløs i flere
omgange og bor nu i en housing unit
i Helsinki, Finland. Her har han fået
en lille lejlighed med en tilhørende
lejekontrakt. I en bygning med andre,
som også har været hjemløse.
Vi sidder på en tømmerflåde liggende
ud fra den lille ø, hvor Tatu er i
arbejdspraktik som kok. Omgivet af
skov og træhuse kan udsatte komme
herud på den stof- og alkoholfrie ø,
hvor de kan nyde stilheden.
Trods lønnen kun er ni euro for en
hel dages arbejde, er Tatu glad for at
være på øen. Det er nemlig ikke altid
så nemt at bo i en housing unit.
I starten var han meget glad for at
bo der. De hjalp både med papirarbejde, et socialt liv og en lejekontrakt.
Han fik en indkomst og kom med i et
projekt, hvor de kom på spilcafé eller
ud at spise.
- Jeg følte mig i live, siger Tatu.
I den housing unit, hvor Tatu bor, må
der hverken indtages alkohol eller
stoffer. De regler bliver desværre
brudt på daglig basis, og der er ingen
konsekvenser.

dårlige mennesker, siger han.
Tatu fandt en kæreste, som var stofbruger, og da det ikke gik, blev han
hjemløs igen. Så han pakkede bilen
og rejste til Helsinki. Dér flyttede
han ind i sin brors stue, begyndte at
komme i kirken, hvor broren er præst,
og fik et job som opvasker, hvor han
spiste resterne fra gæsternes tallerkener.
Efter lidt tid fik han et værelse i et
hippie-fællesskab. Men i slutningen
af hver måned fik han at vide, om
han kunne blive en måned mere, så
det føltes aldrig helt som et hjem.
Derudover blev han mobbet på daglig
basis, udviklede angst, og efter kort
tid blev han smidt ud.
- Jeg havde intet job, ingen venner og
ikke noget at tage mig til. Jeg rejste
rundt og boede på sofaer hos venner.
Tatu prøvede et andet hippiebofællesskab og tænkte ’det her er en ny
start’. Men som det første fik han
en joint stukket i hånden, og fra det
øjeblik boede han i en konstant lyd
af psykedelisk musik. Han ville gerne
have en eller anden struktur i sit liv,

- Jeg lever i en løgn, og det gør mig
ked af det. Jeg blev lovet det eneste,
jeg virkelig havde brug for: Tryghed.
Men det var ikke sandt.
På stoffer i Spanien
I fire år har han forsøgt at komme
tilbage til en normalisering af livet;
hele tiden med et ønske om at være
en del af samfundet. Med arbejde, et
hjem og ikke mindst et socialt liv.
Han boede i Spanien sammen med
sin kone og deres lille barn. Konen
valgte at tilslutte sig en narkobande,
og så blev Tatu hurtigt til den, de
testede stofferne på. De måtte
forlade deres hjem, og dér stod
de så, uden penge, uden tag over
hovedet og midt i en skilsmisse.
For tre år siden formåede Tatu at
komme tilbage til Finland til en by i
den nordlige del af landet, hvor han
havde boet, inden han tog til Spanien.
Det er også i den by, han har oplevet
allermest had.
- Når du er alene, så tager du
nærmest hvem som helst. Jeg tog de
mennesker, jeg kunne få, og de var

Tatu ønsker sig
en lejlighed, som
ikke er øremærket
til udsatte; et sted han
kan føle sig tryg.
oktober 2020
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Det er svært at stole på
nogen, efter at ens
tillid er blevet svigtet
så mange gange.
og så betød det egentlig ikke så
meget, at strukturen handlede om
stoffer.
At lære at leve igen
Til sidst fik Tatu dog nok og lyst til
at tage sit eget liv. Han flippede helt
ud i bofællesskabet og kom på et
psykiatrisk hospital. Men for ham var
det ikke den psykiatriske hjælp, der
gjorde forskellen.
- Det var Gud, der reddede mig. Gud
tog min depression væk.
Broren og kirken havde bedt for ham,
og som dug for solen forsvandt hans
depression, fortæller han.
- Men jeg havde stadig brug for at
lære at leve igen, og det har jeg fået
hjælp med på det sted, jeg bor nu.
Tatu ønsker sig en lejlighed, som ikke
er øremærket til udsatte; et sted han
kan føle sig tryg. Han vil også gerne
have et arbejde, som man ’får rigtige
penge for’.
Selvom han er blevet hjulpet til at få
et socialt liv, hvor man tager ud og
oplever byen, vil han ikke have venner
fra det sted, han bor.
- Det er svært at stole på nogen, efter
at ens tillid er blevet svigtet så mange
gange, siger han.
Det er vigtig for Tatu at omgive sig
med mennesker, som vil være en del
af samfundet ligesom ham selv. Og
som ikke har et stofforbrug eller en
kriminel tilværelse.
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HOUSING FIRST PÅ FINSK
af Josefine Skjødt

At omdanne herberger
til boliger ser flot ud i
hjemløsestatistikken,
men løser ikke de
bagvedliggende problemer

Boligblokkene er store og grå. Her
bor socialt udsatte side om side og
under institutionaliserede forhold.
Hele områder med udsatte på hvert
gadehjørne og en intens stemning,
som aldrig bliver forløst. Ude foran
værestedet ligger pakker med
sprøjter, som er ubrugte og spredt ud
over fortorvet. De er udleveret gratis
til stofbrugere. Dette er en housing
unit eller ’kategoriboliger’, som man
også kalder dem.
Finland har nedbragt antallet af
hjemløse. Det er i disse housing
units, de tidligere hjemløse bor. De
ligner herberger, bare med mindre
støtte. Og man kalder ikke beboerne
for ’hjemløse’.
- Her bor mennesker med massive
sociale problemer, men nu med
lejekontrakt. Det ligner mit værelse
på forsorgshjemmet Saxenhøj, der
er nærmest ingen forskel. Man er
ikke mindre udsat, bare fordi man
ikke er med i statistikken, siger Jonas
Laursen, som er næstformand i de
hjemløses organisation i Danmark,
SAND.
Det er ikke tilfældigt, at Jonas
kommer til at tænke på sit værelse
på forsorgshjemmet, for faktisk er
en stor del af boligerne tidligere
herberger og ældreboliger, som er
omdannet til housing units.
Med en lejekontrakt er det sværere at
blive smidt ud. Men et hjem handler
om mere end en lejekontrakt.
Umuligt at stoppe misbrug
Spørgsmålet er, om Danmark skal
gøre, som de har gjort i Finland. Jeg
har kontaktet Lars Benjaminsen,
seniorforsker fra forsknings- og
analysecentret VIVE, som har været
med til at udvikle brugen af Housing
First i den danske hjemløsestrategi.
Han kan ikke udtale sig om de finske
housing units, men udtaler sig om
kategoriboliger generelt.
- Tanken bag Housing First er, at
man får en bolig i et almindeligt
boligbyggeri, hvor man får den støtte,
man har brug for. Det giver et stort
potentiale for at blive inkluderet i det
omkringliggende samfund. At samle
folk i kategoriboliger, hvor der kun
bor socialt udsatte borgere, kan give
konflikter og problemer – eksem-

At samle folk i kategoriboliger, hvor der kun bor
socialt udsatte borgere,
kan give konflikter og
problemer - eksempelvis
at borgeren fastholdes i
misbrug.
Lars Benjaminsen, seniorforsker fra forsknings- og analysecentret VIVE

pelvis at borgeren fastholdes i misbrug. Det kan modvirke recovery-effekten og
social inklusion, siger Lars Benjaminsen.
Det bekræfter en medarbejder på et af de housing units, jeg var ude at se.
- Det er nærmest umuligt at stoppe sit misbrug, når man bor her, siger medarbejderen, som ønsker at være anonym.
Ask Svejstrup, som er sekretariatsleder i SAND, synes, det er omsonst at
omdanne herbergerne til boliger.
- I Danmark har vi fokus på, hvad der skal til for at få folk videre. Vi finder ud
af, hvad folk har brug for, inden de bliver sendt videre. Det kan et ophold på et
herberg være med til, så de hjemløse ikke kastes rundt i løsninger, hvor de skal
starte forfra igen og igen. Vi skal ikke gøre herberger til boliger, vi skal bygge
flere boliger, siger Ask Svejstrup.
Bedste service til laveste pris
Der er stor forskel på kvaliteten af de forskellige housing units i Finland. Nogle
steder bor over 100 mennesker, andre steder bor 20 mennesker i en boligblok.
Men i de housing units, hvor der er mest social støtte, skal man vente mere
end to år på at få en plads. Servicekontrakten i den finske Housing First-model
udbydes hvert fjerde år af dem, som betaler for den: Staten og kommunerne.
Formålet er at få den bedste service til den laveste pris. Bivirkningen er, at
ingen kan føle sig sikre, hverken hjemløse eller medarbejdere. Alle medarbejdere kan udskiftes, hvis udbuddet vindes af en ny aktør, og det er en frygt
blandt beboerne, fortæller en medarbejder i Vva Ry, som er det finske svar på
SAND.
Næste udbud er i 2021. Her vægtes prisen 75 procent og kvaliteten 25
procent. Men kvaliteten måles eksempelvis på, om der er en spisestue, en
sauna eller et tekøkken på værelset. Og det betyder reelt ingenting, for det har
samtlige housing units.
Hjemløseorganisationen Vva Ry bekræfter overfor Hus Forbi, at prisen er
altafgørende. Desuden vil udbud af sociale ydelser altid føre til pakkeløsninger,
påpeger Ask Svejstrup fra SAND med baggrund i de danske erfaringer med at
lade private firmaer stå for aktiveringen af ledige.
- Når man beskriver et tilbud til en gruppe borgere overfor en kommune med
henblik på at indgå en kontrakt, kan man kun beskrive standardløsninger. Det
går ud over kvaliteten i tilbuddet, fordi man ikke vurderer det individuelt. Loven
siger faktisk også, at tilbud skal være tilpasset den enkeltes behov, siger han.
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Gammel Smølf har levet et råt og kaotisk liv. Nu vil han gerne have mere fred og ro

T-shirt,
underbukser
og strømpesokker
foto: Helga C. Theilgaard
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Jeg er jo glad for at
sælge den avis i stedet for
at bare stå der og bumse.
Og man føler sig også
mere værdig, når man
står og sælger Hus Forbi.
af Helga C. Theilgaard og Poul Struve Nielsen
foto: Helga C. Theilgaard

Nu har caféen skiftet navn og ejer, men i flere år husede Café Hacienda i
Ørstedparken i København en særlig nattevagt. Nemlig Hus Forbi-sælgeren
Gammel Smølf og hans daværende kæreste.
- Vi sov i den udendørs bar, og jeg lånte nøgle til toilettet. Ejerne var fantastisk
søde. Jeg har også lånt penge af dem, fortæller René, som i det daglige ikke
kaldes andet end Gammel Smølf.
I dag hedder caféen ’Flindt og Ørsted’, og Gammel Smølf sover ikke længere
på gaden. Han er kommet indenfor og bor på tredje år i en lejlighed i
Sydhavnen, som han deler med sin kone. De har også levet på gaden sammen.
- Jeg har også sovet mange timer alene. Men det er altid rart at have en makker
ved siden af, så vi kan holde øje med hinanden. Hvis makkeren går kold, kan
jeg holde mig vågen. Jeg er blevet rullet mange gange, siger han.
Gammel Smølf har også hunden Beauty, som har været en god makker. Men
han har oplevet, at folk har stjålet hans Hus Forbi-aviser og hans penge.
- Jeg har heldigvis aldrig fået tærsk eller oplevet at blive sat ild til. Men en
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gang i starten, før jeg fik Beauty, var
der én, der ville stjæle mine aviser,
da jeg sov i Ørstedsparken. Han
skulle ikke stjæle fra mig. Det kan
jeg heller forstå, han gør. Så jeg tog
en kost og jagtede ham ud på Nørre
Farimagsgade. Det har været noget
af et syn, da jeg løb rundt efter ham
i underbukser, strømpesokker og
t-shirt med en kost.
Ulykkelig skilsmisse
Gammel Smølf fik job som flaskedreng, da han var seks år. Han fik
tæsk af sin mor, da han kom hjem og
fortalte det, men det betød, at han
kunne forkæle sine fem søskende
med slik og skabe lidt lys i deres liv.
For druk og tæsk var en del af den
daglige menu.
Som niårig blev han tvangsfjernet
til Vestjylland og kom i pleje hos en
kriminalbetjent og hans kone, som i
forvejen havde to børn. Han blev pot

og pande med plejefaren, Jørgen, fik
nye venner i skolen og begyndte at
falde til. Men efter tre år blev Jørgen
skilt fra sin kone, og han kunne ikke få
lov til at blive hos sin plejefar, selvom
de forsøgte af alle kræfter.
Det blev for meget for Gammel Smølf.
Han gik amok i skolen og tævede en
dreng, der var tre år ældre end ham.
Videre til en ny plejefamilie, men årene
derefter var præget af skoleskift og
begyndende kriminalitet. Han flyttede
til Esbjerg som 17-årig og kom til sidst
i lære som VVS-montør, men nåede
kun at være der i fem måneder: I et
forsøg på at gribe sin mesters søn,
der faldt ned fra et tag, flåede han
hele sin højre side i stykker og var
sygemeldt i flere måneder.
Tilbage i hverdagen i Esbjerg blev
han dygtig til at tømme apoteker,
dagligvarebutikker, guldsmede og lave
biltyverier. Fire måneder senere faldt
den første dom: Ti måneder, der siden
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Jeg har heldigvis aldrig fået tærsk
eller oplevet at blive sat ild til. Men
en gang i starten, før jeg fik Beauty,
var der én, der ville stjæle mine
aviser, da jeg sov i Ørstedsparken.

blev hævet til 15, da han forsøgte at
stikke af fra fængslet. Senere fik han
et par voldsdomme, og som 21-årig
røg han i Horsens Statsfængsel.
I over tre år hed han ’René 3038’.
Efter et visit i besøgsrummet blev
kæresten gravid, og Gammel Smølf
vendte fuldstændig rundt. Nu skulle
han bare ud og være far for sin datter.
Hun blev født 21. januar 1992, og det
er det største øjeblik i hans liv, da han
står med hende i sine arme.
Senere fik de et barn mere, men efter
ni år knækkede filmen. Han havde
skiftet et job som kloakmester ud
med ét som flyttemand og begyndte
at arbejde 16 timer i døgnet for ikke
at være hjemme. Han flyttede.
Han fik en ny kæreste og to børn
mere. Men en rodløs juleaftensdag
besluttede han at kvitte sit job og
tage alene til København.
Don Ø
Her mødte han Don Ø, en Hus Forbisælger, der kunne lære ham fiduserne
og vise, hvordan han kunne sove og
leve på gaden.
- Da jeg først blev hjemløs og kom på
gaden, fik jeg godt nok et sælgerkort
til Hus Forbi, men jeg havde jo været
på arbejdsmarkedet for nyligt, så jeg
skammede mig, og der gik den del
tid, før jeg begyndte at sælge aviser.
Jeg samlede flasker, selv om jeg
havde sælgerkort. Jeg fik også job på
Vesterport i frugtboden. Ejeren havde
også en butik i Roskilde, hvor jeg
arbejdede.
Don Ø’s rigtige navn var Daniel
Øhlers.
- Han var FCK-fan, og jeg er jo
Brøndby-fan. Efter at vi er flyttet i

lejlighed, har min kæreste givet mig
sæsonkort til nogle sæsoner. Så kan
hun se 'Familien på Bryggen', mens
jeg er til fodbold. Men Don Ø og jeg
kom godt ud af det sammen alligevel,
fortæller Gammel Smølf.
Daniel Øhlers døde på Amagerbro
i hænderne på nogle hjælpsomme
mennesker. Da de ringede til alarmcentralen, blev der spurgt ’er han
grønlænder?’, og der kom aldrig en
ambulance. En trist sag, der blev
omtalt i mange medier udover Hus
Forbi.
- Jeg har mistet mange af mine
venner, som er yngre end mig. Karina
og Nolsen har gjort ondt. Karina
er lige død. Hende har jeg aldrig

skændtes med. Når jeg kommer i himlen, er der ved at være mange, jeg skal
give et slag i røven med en piberenser, siger Gammel Smølf.
Genoplivet i Hillerød
Og han har været rigtig tæt på. For at komme ud af et misbrug af rygeheroin
tog han en kold tyrker, og i stedet begyndte han at drikke snaps – tre flasker
Rød Aalborg om dagen i ti måneder.
- Jeg døde i Hillerød med 6,89 i promille, men så var der en gammel hjemmeværnsmand, der gik i gang. Jeg vågnede op på Hillerød Sygehus og kom i
afvænning i Nordjylland.
For tre år siden overtog han 65 kvadratmeter i Sydhavnen uden møbler,
gaskomfur eller noget. Indskuddet blev betalt ved salg af Hus Forbi. Nu
drømmer han om at få bevilliget pension, så han kan få fred, psykologhjælp og
styr på sit temperament.
Hvorfor sælger du Hus Forbi?
- Jeg er jo alkoholiker, så de få penge, jeg har tilbage, når jeg har betalt husleje
og børnepenge, det kan sgu ikke dække mit alkoholforbrug. Og så er det
også en rar ting at sidde med en avis, bedre end at sidde og klunse, som jo er
ulovligt.
Hvor sælger du henne?
- Jeg har solgt i mange år inde ved Nørreport, Christianshavn og Rådhuspladsen. Jeg er sådan set ligeglad, jeg stiller mig op og holder min mund.
Hvad betyder Hus Forbi for dig?
- Jeg er jo glad for at sælge den avis i stedet for at bare stå der og bumse. Og
man føler sig også mere værdig, når man står og sælger Hus Forbi. Vi har sgu
en avis, vi kan stå og sælge, og så kan vi jo hjælpe hinanden i foreningen. Det
betyder meget.
Har du nogen sælgertricks?
- Du kan sælge sand i Sahara og sko til skomagerens søn. Jeg kan kigge på en
sky og bede om en skilling til en paraply. Nogle gange har jeg også undret mig
over, at jeg ikke har fået en på skallen. Men jeg har sgu altid klaret det med et
smil. Så stikker man til moderkærligheden, det siger kvinderne.
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Et hjem er der,
hvor du hører
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Beboerne i Fredens Havn tabte
første slag, men har ikke givet op

Der er faldet dom i retssagen om
Fredens Havn.
Esben Banke, der har været hovedpersonen i sagen, har fået en bøde
på 5.000 kroner og et påbud om
at flytte sine både inden 1. oktober.
Ellers kommer det til at koste ham
1.000 kroner om måneden i tvangsbøder. Nogenlunde de samme bøder
er tilfaldet de andre tiltalte, udover en
enkelt.
Men Esben – og størstedelen af de
mennesker, der er blevet dømt med
ham – vil anke dommen.
- Det er fra Peter Broen, siger Esben,
da han har hevet sin knaptelefon
op af lommen for at se, hvorfor den
plinger. Peter Broen er den advokat,
der har kørt deres sag i byretten.
- Nu er den officielt anket, siger
Esben bagefter.
Han sidder på Agnete, den ene af de
i alt tre både, som han ifølge dommen
skal fjerne sammen med den
flydende scene Else og anlægget
Krydset.
Agnete er hans køkken. Her er et
lille komfur og skåle og kasser med
konserves, kaffe og frisk frugt. Esben
selv sidder på et brunt lammeskind
på den ene side og drikker kaffe.
Bag Esben skælder et par fugle
hinanden ud i vandkanten op ad

oktober 2020

HUS FORBI

24. ÅRGANG

21

til

af Line Friis Haastrup
foto: Dennis Morton
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De er blevet misvejledt
af blandt andet Kystdirektoratet.
Jonas Christoffersen, tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder

Tumleren, inden de sætter af og flyver ud over den blå båd. Tumleren er hans
soveværelse. Sammen med Agnete, Else og gæstebåden Trunte, danner de
hans hjem. Her har Esben boet i fjorten år.
En menneskeret
Og netop dét bliver rammen om anken: Kan man straffe folk for at blive boende
i deres hjem, efter der er kommet et påbud om at flytte bådene?
Menneskerettighedskonventionens artikel 8 handler om at have ret til sit eget
hjem. Ifølge retspraksis behøver et hjem hverken have samtalekøkken eller
bryggers – et hjem er det sted, man har et kontinuerligt tilhørsforhold til. Det er
altså underordnet, hvordan sådan et hjem ser ud, og også hvorvidt det hjem er
bygget af mursten, tømmer eller en samling både.
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Og det er også én med forstand på
menneskerettigheder, der nu overtager sagen: advokaten Jonas Christoffersen, tidligere direktør i Institut
for Menneskerettigheder.
Ifølge ham er der tale om en todelt
sag: Den ene handler om, hvorvidt
man kan straffe folk for at bo, hvor
de gør – det er den, der nu er anket
til landsretten.
Den anden, som de endnu har til
gode at tage fat på, handler om,

hvorvidt de kan få lov til at blive i
deres hjem.
- Det er en lidt kompleks sag. De
er blevet misvejledt af blandt andet
Kystdirektoratet. De har ikke reageret
på påbuddet, fordi det står meget
kringlet i formuleringen, at de skulle
have gjort det mindst seks måneder
efter modtagelse, siger Jonas Christoffersen.
Her, hvor Esben bor
- Skal I lige se værkstedet?
Esben hopper uden slinger fra båd
til bræt og videre til Krydsets helt
urokkelige bjælker, uden at gøre sine
uldsokker våde. Det er den form for
dans, man kan, når man ved, hvor
gulvet knirker en sen aften. Den type
stedkendt, man er i eget hjem.
Han hiver døren til sit værksted til side.
Det ligner til forveksling et drivhus, og
i vinduet står der da også en håndfuld
tomatplanter, der nyder godt af solens
genspejling i vandet udenfor.
Men det er mest et værksted. Et
arbejdsbord fylder en god bid af
rummet, og massevis af værktøj
hænger side om side med en kasse
svanefjer og en sort sten i kæde.
Esben tager stenen i kæden og
sætter sig på en stol. Han peger
op i loftet, hvor skelettet af en kajak
hænger.
- Jeg byggede værkstedet for at få et
sted, hvor der var overdækket til dén
der, faktisk. Den var til Di. Hun sagde,
at hun gerne ville ud og sejle på havet
i kajak – og så sagde jeg, at det
skulle jeg da nok kunne arrangere.
Han kører tomlen mod stenen i
læderkæden, mens han snakker.
Fortæller så, at han plejede at gå
med den om halsen for at huske sig
selv på at tage det roligt.
- Man kan ikke løbe med den her.
Den rammer virkelig hårdt, hvis du
forsøger, så den blev en reminder om
at have tid nok til at gå. Til at hjælpe
den gamle dame over vejen, selvom
jeg skulle nå et møde på jobcenteret.
Men lige nu føler han ikke, at han kan
gå med den. Der sker lidt for meget.
Esben lægger forsigtigt stenen på
plads på hylden over sig.

23

SAMMENHOLD
I FREDENS HAVN
af Line Friis Haastrup
foto: Dennis Morton

Di Ponti har i de sidste par
måneder arbejdet som konfliktmægler i Fredens Havn og var
derude den dag, dommen faldt
i Kystdirektoratets sag mod
beboerne

- Hvad fanden er det, du siger om min
mor?
En af havnens beboere farer op, så
hans krus tipper over og triller hen
ad jorden. Foran ham danser den
kvindelige pirat, der driller ham, ud af
rækkevidde – og i sikkerhed bag de
beboere, der allerede er ved at lægge
sig imellem.
- Det er ikke det værd, bliver han lovet
igen og igen, indtil Di Ponti hiver ham
ned at sidde og begraver ham i et
kram.
Det er morgen i Fredens Have, der
ligger på Refshalevej lige over for
Fredens Havn, og følelserne er uden
på tøjet. Under et stort hyldebærtræ
snakker Di lavmælt med fyren. Han
bonner en smøg og tager en dyb
indånding.
- Hun er så pisseprovokerende, siger
han. Smøgen dingler mellem hans
fingre, da han peger på drillepinden,
hende piraten, der fik ham helt op i
det røde felt. Hun rækker bare tunge
og forsætter med det, hun er i gang
med.
I virkeligheden handler det ikke om
nogens mor. Det handler heller ikke
om, hvem der provokerer hvem. Det
handler om det opkald, alle sidder
og venter på, og som skal komme

har det, og så skal den næste i kredsen
gengive, hvad der lige er blevet fortalt.
- Så man mærker, at man bliver hørt.
De fleste her lever en tilværelse, hvor
de er lidt på kanten af samfundet. Lidt
usynlige. Det er vigtigt for dem at føle, at
de bliver set og hørt.

fra deres advokat: Det er i dag, der
falder dom.
Vigtigt at føle sig set
- De er pressede over det med retten,
fortæller Di senere.
- Det er deres hjem. Selvfølgelig
går det dem på. Det har fyldt rigtig
meget for dem, og de er følsomme
mennesker, så det kommer jo til
udtryk.
Di Ponti bor kort fra Fredens Havn,
på Christiania, og er genoprettende konsulent med en bachelor
fra Harvard og en ph.d. i filosofi fra
Københavns Universitet. Di har været
involveret med havnen i mange år,
fordi de var venner med mange af
beboerne derude. Det er de stadig,
men har nu fået en lidt anden opgave
oveni:
- Under første bølge af coronavirussen fik jeg en pulje penge til
mit projekt. Jeg så, at folk vendte sig
mod deres familier i den her epidemi
– men de her mennesker har ikke
nogen familie at henvende sig til.
Di Ponti har i maj og juni, med støtte
fra coronapuljen, holdt ugentlige
rundkredsmøder med beboerne i
havnen. Møderne begynder med, at
man på skift fortæller, hvordan man

Genoprettende retfærdighed
Målet med gruppen er at skabe et
frirum, hvor der er plads til at snakke
om de problemer, der opstår. At
være genoprettende konsulent skal
forstås sådan, at man arbejder ud
fra det, der hedder ’genoprettende
retfærdighed’. Det handler om at finde
løsninger sammen i stedet for at straffe.
Det er samme princip, som når en
gerningsmand og et offer bliver sat ned i
et konfliktråd for at se hinanden i øjnene.
Folk skal forstå hinanden og på den
måde kunne passe på hinanden. Di
fortæller, at det var en overraskelse at se
beboerne troppe op i byretten sammen,
og at de, der er i miljøet omkring havnen,
ventede nede på torvet som moralsk
støtte.
- Dengang jeg startede med at komme
herude, var det meget mere splittet. Der
var ikke noget sammenhold mellem folk,
hver passede lidt sit. Det gjorde mig
vildt glad at se dem holde sammen.
Afgørelsens time
I Fredens Have er fyren kølet ned. Han
takker for smøgen og joker lidt med de
andre. Der bliver delt lakridsrodste fra
kande og håndbajere fra pose.
Advokaten har stadig ikke ringet til dem
med afgørelsen, så de ringer til ham.
Alle tysser på hinanden, mens der lyttes.
Og så nikkes.
- Kan vi få den på engelsk? spørger én,
da der bliver lagt på.
- Nej, dansk først.
Den sidste småsnak forstummer.
- Vi skal være ude til oktober. Derefter
vanker der bøder.
Dunk fra albuer og knytnæver, der
rammer bænken. Ham, der før var ved at
komme op at toppes med den drillende
pirat, gemmer sit ansigt i hænderne.
Hans kammerat lægger armene om ham
bagfra og kinden tungt mod hans hoved.
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På Reden anerkender man altid kvindens historie og handler ud fra den.
Det samme gør vi her i artiklerne. De artikler, der har været bragt i
avisen, kan du læse på vores hjemmeside.
Kvinderne har håndteret coronakrisen virkelig fint og har taget et stort
ansvar for deres egen sikkerhed, fortæller Redens leder Vickie Laursen.
Ved redaktionens slutning var der ingen smittede. Det afspejler,
hvor isoleret kvinderne er i samfundet, og at gaderne har været øde,
så der ikke har været kunder at betjene

af Birgitte Ellemann Höegh
foto: Fryd Frydendahl
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MAJ 8.00-11.00:
Jeg har seks måder at være vred på
JUNI 11.00-11.30:
Jeg har små sår over det hele
JULI 12.00-12.30:
Når man taber linjen i sit liv,
bliver man meget hurtigt socialt fattig
AUGUST 13.00-15.00:
Jeg græder, når jeg ser på min krop
SEPTEMBER 15.00-16.00:
Ugler ser godt om natten
OKTOBER 16.00-18.00:

Reden i gaden
NOVEMBER 18.00-21.00:
Paraderne bliver sænket
DECEMBER 18.00-23.00:
Måske bliver man til den, man er,
eller også går man i stykker,
når man bliver presset
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ET DØGN PÅ REDEN: KL. 16.00-18.00
For første gang i mange år har Reden inviteret en journalist
og fotograf indendørs. Vi har været på vagter over et døgn og
fulgt dagsordenen på et af Københavns vigtigste væresteder
for kvinder, der sælger sex eller tager stoffer. Det er der kommet
otte reportager ud af. I dag er vi med ’Reden i gaden’.

Foran Mændenes Hjem i Istedgade
holder ’Reden i gadens’ Christianiacykel. Laura og Helene står og deler
kaffe ud til dem, der hænger ud netop
her. Tre fyre sidder langs husmuren
og ryger et eller andet fra et stykke
sølvpapir.
- Hej Lisbeth, siger Laura til en kvinde
med en hånd i vejret.
Den er i gips. Hun får en kop kaffe.
Rygtet lyder, at Lisbeth samlede
et kanonslag op nytårsaften og fik
sprunget to fingre af. Selv fortæller
hun, at det var en rørbombe, som hun
ville fjerne. Den var ved at trille ind i
kirken.
Lisbeth skulle have haft fjernet forbindingen i dag, men det blev aflyst,
fortæller hun. Pludselig har hun travlt
og løber over mod Mariakirken - dér
hvor hun sover om natten.
- Vi ses Lisbeth, siger Laura og
noterer mødet på sin blok.
To gange om ugen er de rundt på
kvindernes daglige scene: Stofindtagelsesrummet H17 og Dugnad i
Den Brune Kødby, Mændenes Hjem
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i Lille Istedgade, forbi Hovedbanegården og op og ned ad Istedgade. I vognen
har de drikkevarer, kiks, nudler, bind, nåle, kondomer, cigaretter og naloxone
(modgift til overdosis, red.). Tilbuddet er så vidt muligt forbeholdt kvinderne, så
de uforstyrret kan tale med Redens ansatte.
Det udendørs arbejde har flere sigter. Det ene er at bevare kontakten til de
kvinder, de kender fra Reden. Et andet sigte er at opsøge nye kvinder i miljøet,
som de kan tilbyde at komme indenfor på Reden. Og desuden giver turene
rundt i kvarteret mulighed for at lære kvindernes miljø at kende, så de bedre
kan forstå kvinderne, når de kommer indenfor på Reden.
'Jeg har mødt min store søn på Mændenes Hjem'
Der stinker af urin, og der kommer en fyr ud fra Mændenes Hjem med tatoveringer i hele ansigtet. Han styrer direkte ind på stofindtagelsesrummet.
- Juice er til kvinderne, siger Laura til en fyr, der spørger.
- Nå, men så er jeg en tøsedreng … Anja, der er juice, råber han til sin veninde.
Hus Forbi er stødt på Anja for nogle år siden på Reden i en anden by i landet,
hvor hun fortalte sin livshistorie. Hun sælger ikke længere sex, men er til
gengæld blevet glad for de muligheder, som det sociale frikort giver hende.
- Jeg gør rent på Reden, på H17 og på Mændenes Hjem – og jeg véd, de er
glade for mig. Jeg er stoppet i gaden for to år siden. Jeg var ved at kaste op
af det. Helt konkret. Nu bor jeg i Reden. Jeg flyttede herover, da Peter døde.
Reden her i København er mere åben. Der er ikke så mange regler.
Anja har et heftigt temperament og er én af drengene, har hun tidligere
forklaret mig. Hun kommer let i konflikt med de andre kvinder, så hun holder sig
helst til mændene.
- Og så har jeg mødt min store søn på Mændenes Hjem. Han er blevet stofbruger, siger hun og ser mig direkte i øjnene med en hård streg som mund.
Der står en fyr med en guitar på ryggen og ’fnidrer’ ved en skraldespand.
- Hold op, Finn, råber Anja til ham med en vis myndighed.
- Ja, jeg ved det godt, svarer han, men stopper ikke.
Han kører en finger langs sammenføjningerne på en metalkasse, som stofbrugerne putter nåle ned i, får en kanyle op og undersøger, om der er noget stof
tilbage. Det er der ikke.
En lille relationssamtale
Cigaretterne kan være en god icebreaker. Sådan én giver Helene til en
oprevet foroverbøjet lille kvinde med afbleget pagehår og nogle hårdt optrukne
øjenbryn. Hun vakler op mod Hovedbanegården med en åbenstående lang
frakke. Hun har et langt bredt bælte i den ene hånd og en taske i den anden
– alt imens hun går og leder efter en seddel med et telefonnummer. Hun låner
Redens telefon, får talt med sin ven og får lidt mere ro på. Helene lytter på det,
der optager kvinden her og nu, og således får hun en lidt større forståelse af,
hvad hun står i. Kvinden styrer over mod indgangen til banegården – lidt mere
rankt, lidt mere lige.
Ifølge Helene er nogle af kvinderne i gaden slet ikke vant til at blive mødt med
så meget tålmodighed. Opfører de sig voldsomt nok, er de vant til, at folk
trækker sig fra dem.
- Det gør vi ikke. Vi giver dem halvanden dags karantæne på Reden, hvis det
sker inde hos os, og derefter en dialogsnak, der kan få dem til at åbne op om,
hvorfor de har haft så voldsom en adfærd, så vi kan finde en løsning, siger
Helene på vej over til Dugnad.
Klokken 18.00 er ’Reden i Gaden’ retur.
Helene, Anja og Peter har andre navne, som er redaktionen bekendt.

N
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kvinderne
Vi giver dem
halvanden dags
karantæne
på Reden, hvis
det sker inde
hos os, og
derefter en
dialogsnak, der
kan få dem til
at åbne op om,
hvorfor de har
haft så voldsom
en adfærd, så
vi kan finde en
løsning.
				Helene
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EN PAUSE FRA GADEN
Årets hjemløsekalender handler om at
finde ro. Om at give kroppen og sindet
en pause. Om at holde fri fra den stress,
der følger med, når man lever et liv på
gaden.
Fotojournalist Simon Jeppesen har fået
lov til at komme helt tæt på brugerne af
Værestedet i Aarhus. Og han har fanget
12 af dem, mens de får massage af
Zigne Holm, som er sygeplejerske og
massør.
- De her mennesker lever sådan et
stresset liv, og de har ikke de samme
muligheder som os andre. Dengang jeg
var gadesygeplejerske, mærkede jeg,
at de virkeligt trængte til berøring – en
stund med ro og velvære. Men dengang
havde jeg ikke tid. Det har jeg nu, siger
Zigne Holm.
Værestedets leder, Ove Abildgaard, var
skeptisk til at begynde med. Men paraderne blev hurtigt sænket:
- Hele scenen omkring berøringsmassagen forundrer mig stadigvæk. Jeg
stopper tit op på mine vandringer
igennem Værestedet, når mine øjne
rammer en af vores brugere, der får
massage. Der, synligt for alle, ligger et
menneske, der synes nærmest sovende.
Ofte med et afklaret udtryk i ansigtet og
fuldstændig i kontakt med sig selv. Nogle
med spor af tårer i øjenkrogene. Et andet
menneskes nænsomme berøring har
tydeligvis sat sine spor og vidner om det
sårbare menneskes vanskelige liv.

Kalenderen koster 50 kroner, hvoraf 30 kroner går til sælgeren.
Den kan købes fra 1. oktober, samme sted du køber dit Hus Forbi:
Hos en sælger med gyldigt sælgerkort.

NYT SÆLGERKORT
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Hus Forbi-sælgerne får nyt sælgerkort.
Til november begynder udskiftningen, og der vil gå nogle
måneder, før alle sælgere har fået skiftet kortet ud.
Det er på tide med en opdatering, og desuden skal nogle
oplysninger ændres – blandt andet at avisen nu koster 30 og
ikke 20 kroner, som man har kunnet få den for i mange år.

FOTO: METTE KRAMER KRISTENSEN
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HUS FORBI-SÆLGER KARINA PIHL ER DØD, 43 ÅR
Med Karinas død har gadens folk i
København mistet deres elskede gadesøster. Karina var som en søster for de
fleste, skælmsk og drillende på den gode
måde. Der var ikke ondt skabt i hende.
Men hun havde en hård barndom, levede
med ting, der var onde, var hjemløs og
boede på forsorgshjem, og man kunne
også læse smerten i hendes ansigt. Men
bagved rynkerne, som trak sig sammen i
panden, strømmede også det gode humør
og det smittende lune, som hun delte
gavmildt ud af til omverdenen.
Først og sidst var Karina Hus Forbis helt
fantastiske hundemor. Hun døbte sine
hunde Sif, og de var de meste kærlige og
velopdragne hunde, man kunne tænke
sig. Hvis myten om, at hunde ligner deres
mennesker, er sand, så er hundene bare
et fantastisk vidnesbyrd på, hvilket sødt og
kærligt menneske Karina var.

Den første Sif vidste altid, hvilke pølsevogne den skulle gøre holdt ved, når den
gik med Karina gennem København. Lige
så glad gamle Sif var for pølser, kunne
hunden ikke lide alkohol og stoffer, og det
kom til at præge Karinas liv, for hun ville
gøre alt for sine hunde og holdt op med
at drikke. Det var en stor sorg for Karina,
da Sif I døde, men hun fik en ny Sif. Ved
Karinas bisættelse fortalte præsten om
dengang, Karina fik Sif II.
- Du skal have det som blommen i et
æg, så kan jeg være alt det ulækre hvide
udenom, sagde Karina og omfavnede
hunden.
Hun gjorde, hvad hun kunne, for at andre
kunne føle sig som blommen i et æg.
Hun havde ikke kontakt til sine forældre.
Hun genoptog kontakten til sin mor,
men moderen døde fra hende kort efter.
Moderen efterlod til gengæld hunden
Trold, som nåede at få mange år som
blommen i et æg hos Karina og Sif II.

Om tirsdagen kommer sygeplejersken
Jannie i Hus Forbi. Karina var særligt
knyttet til Jannie. Så tirsdag morgen vidste
man, at Karina var på trapperne, når Sif II
og Trold gjorde deres entre.
De sidste mange år boede Karina i
lejlighed med de to hunde. Hun havde fået
ro omkring sig, et mindre tumultagtigt liv
og mennesker, som holdt af hende.
Som Hus Forbi-sælger holdt Karina til
forskellige steder i København; blandt
andet foran det tidligere posthus i Købmagergade og ved Fona 2000 på Strøget,
hvor der nu er en Elgiganten.
Nu kommer Hus Forbi-folket ikke længere
til at møde deres glade gadesøster i
Københavns gader. Men hun vil altid være
i vore hjerter.

Æret være hendes minde
hus forbi
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HUS FORBI-SÆLGER LENNERT:

DET ER
FÆLLESSKABET,
JEG KOMMER FOR
- Jeg har boet på børnehjem og
ungdomsinstitutioner hele min
barndom og nåede at have tre
lejligheder i mit voksenliv, men
blev sparket ud hver gang. Jeg
havde for mange gæster, blandt
andet fordi jeg var blevet en
del af ungdomshus- og gademiljøet. Fra 2012 har jeg boet
på bosted på Nørrebro for folk
med psykiske problemer, men
regner stærkt med, at jeg snart
skal i egen bolig igen, for jeg har
kontrol over det nu. Der er en
masse bremseklodser, selvom
jeg er parat til det. Man har
bygget en tryghed op, og lige
pludselig er det andet utrygt.
- Jeg startede nok med at sælge
aviser omkring 2008 og kan
bedst lide at sælge aviser, når
der er flow i det. Ellers står jeg
og lægger mærke til, at jeg får
ondt i benene. Jeg er nok den
type Hus Forbi’er, der er bedst
til at hjælpe til i huset.
- I perioder er Hus Forbi det
sted, der holder mig i gang, så

jeg ikke falder igennem og i dvale foran computeren. Jeg gør lidt
rent, hjælper til i køkkenet og får lidt aviser som modydelse. Det er
win-win. Som man nok kan se på billedet, er jeg en lille smule overvægtig. Her får man sund mad, og jeg løber op og ned ad trapperne
og får talt med nogle mennesker. Det er mere fællesskabet end
økonomien, jeg kommer for.
- De gange, jeg har været her før, er jeg gået død i det. Så skal jeg
have en lang pause og finder på noget andet at lave. Det sidste
projekt var at lave mad til de andre på bostedet og skubbe dem i den
rigtige retning – et rehabiliteringsprojekt, er det ikke det, man kalder
det?
- Jeg tog dem med ud at handle, lavede mad med dem og vaskede
op. Men under corona blev det for stort for mig, for pludselig fik vi
madleveringer fra MadOasen og den slags. Der var også mange
af beboerne, der havde svært ved at klare isolationstiden. Vi er jo
en bred vifte af mennesketyper, så jeg måtte også hjælpe dem lidt
privat. Jeg er en meget hjælpsom person, og jeg tager fat, hvor der
er brug for mig. Så nu vil jeg smutte ned i køkkenet og hjælpe med
at lave frokosten.
Hvad interesserer du dig for?
- Lige nu insekter. Hus Forbi ringede og spurgte, om jeg ville være
med til at passe et insekthotel. Det var dét, der fik mig herud i den
her omgang. Det er Dyrenes Beskyttelse og Landsforeningen af
VæreSteder, der står bag projektet. Vi har et ’lille hotel’ i baggården,
hvor vi laver forskellige små landskabskasser – eng, skov og så
videre, som insekterne gerne vil være i. På den måde hjælper vi med
at undgå, at en masse insektarter uddør.

fortalt til Birgitte Ellemann Höegh
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Jeg startede nok med at sælge aviser
omkring 2008 og kan bedst lide at sælge
aviser, når der er flow i det. Ellers står jeg
og lægger mærke til, at jeg får ondt i benene.
Jeg er nok den type Hus Forbi’er, der er bedst
til at hjælpe til i huset.

