SHERIFFEN, RIDDERNE1
OG DEN NYE NASSEPRINS

Hus Forbi fulgte med Fuzzy til
landevejsriddernes årlige træf ved
Tingstedet i Kværndrup.
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De offentlige aktører har forladt
Sammenslutningen af Boformer for
Hjemløse på grund af uenighed om
den fremtidige hjemløsestrategi.

TEMA OM DE 12 TRIN

12-trinsmetoden anklages for at
skade misbrugere mere, end den
gavner. Nye metoder gør op med
dogmet om, at total afholdenhed
altid er målet i en behandling.
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Danmark siden 2009.
En rapport om Housing First-indsatsen i Odense viser, at hjemløse kan
integreres i den eksisterende boligmasse. Det må være vejen frem. Lad
dem blive naboer til hr. og fru Danmark, selv om det nok vil kræve mindst
lige så megen hjælp, som der tilbydes på et forsorgshjem.
Rent teknisk lægger rapporten fra Kraka og Hjem til Alle Alliancen for
stor vægt på en model, der kaldes CTI. Det er den hjælp, der ydes i den
kritiske overgangsfase. Men mange, faktisk de fleste, vil have brug for den
mest omfattende hjælpepakke, som kaldes ACT og er intensiv støtte uden
tidsbegrænsning.
Hjemløshed handler om mere end socialpolitik og boligpolitik. Hjemløshed
er også beskæftigelsespolitik, sundhedspolitik og udlændingepolitik. Hvis
man nedlægger forsorgshjem uden en langt bedre tværpolitisk indsats,
skal man være indstillet på, at antallet af gadesovere vil stige til et par
tusinde.
Langt de fleste hjemløse har problemer socialt, psykisk og med et for
voldsomt indtag af alkohol og stoffer. Lad være at tage modet fra dem
med perspektivløse aktiveringsforløb eller sanktioner, fordi ’det skal
kunne betale sig at arbejde’. Det virker heller ikke at sætte socialt udsatte
på nedsatte ydelser som overgangsydelsen, fordi politikerne skal vise
vælgerne, hvor hårdt de er klar til at slå ned på udlændinge.
Flertallet af hjemløse tager stoffer af den ene eller andet art. Og det vil de
gøre, uanset om de bor på forsorgshjem eller i en lille lejlighed. Ofte er
der tale om selvmedicinering, fordi de ikke kan få den nødvendige hjælp i
psykiatrien, men som det er nu, bliver de kriminaliseret.
Psykiatrien skal blive bedre til at rumme socialt udsatte. Og hvis det skal
lykkes at få halvdelen af beboerne på herberger og forsorgshjem til at flytte
i egen bolig og blive der, kræver det fokus på skadesreduktion i stedet for
straf, når det kommer til måden at behandle stofbrugere på.
Socialpolitikken må ganske enkelt prioriteres højere end de andre nævnte
politikområder. Hvis man så gør et godt og solidt socialt arbejde, så vil
forsorgshjem og herberger blive overflødige og lukke sig selv.
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ROD OG
DOVENSKAB,
LÆNGE LEVE
Lennert Windelboe er blevet
bestyrer af Hus Forbis hotel for
hjemløse insekter, og han interviewer Sebastian Klein, som
ved absurd meget om dyr. Men
som også fortæller, hvordan det
er at vokse op som søn af en
landskendt far.

HUS FORBI ER EN REGISTRERET
SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED
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Det er et solidt gæt, at rapporten ’Sådan stopper vi hjemløshed’ fra tænketanken Kraka og Hjem til Alle Alliancen vil udgøre grundlaget for det hjemløseudspil, regeringen arbejder på. Rapporten anbefaler, at der bygges
billige almene boliger frem til 2030, og at antallet af pladser på herberger
og forsorgshjem halveres i samme periode. Det vil kunne spare samfundet
for årlige udgifter på to milliarder kroner.
Rapporten rummer gode, konkrete forslag, men der er også blinde vinkler.
Det er fint nok at kalkulere med, at der vil blive behov for færre pladser
på forsorgshjem. Men lad være at budgettere med, at pladserne skal
skæres væk. Den første danske hjemløsestrategi fra 2009 havde som mål
at afskaffe hjemløshed. Men der er blevet mange flere hjemløse siden, så
tænk, hvis kommunerne havde budgetteret efter det.
Brug ikke Finland som foregangsland. Som det fremgik af Hus Forbis
reportage i oktober, har man dér bygget herberger om til boligblokke med
små lejligheder og skåret en stor del af den socialpædagogiske indsats
væk. Officielt er antallet af hjemløse mere end halveret, men folk kommer
ikke væk fra de problemer, der er årsag til, at de er blevet hjemløse. Officielt bygger strategien i Finland på Housing First, som den også har gjort i
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FARVEL TIL
EN HUSPOET
Tonny med tilnavnet
Rimsmed var i mange år
fast inventar på Dyrehavsbakken, hvor han
underholdt med sine
hjemmelavede vers,
uanset om folk købte et
Hus Forbi af ham eller ej.
Nu er Tonny død, og vi
skriver hans nekrolog.
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Skal vi nu tilbage til det gamle, hvor vi stort
set ingenting fik? Det er øv, for mange af os
har brug for at tjene penge på en legal måde.
Og der er også mange, som har brug for os.
4
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af Peter Andersen
foto: Anders Bøggild

33 virksomheder på Vesterbro i fælles appel til Folketinget om at gøre det sociale frikort permanent

DET ER SJOVERE,
NÅR MAN FAKTISK
FÅR NOGET FOR DET
Et år mere til det sociale frikort. Det er meldingen fra regeringen og social- og
indenrigsminister Astrid Krag, som derved vil forlænge den igangværende
toårige forsøgsordning efter flere måneders usikkerhed.
- Lad os bare tage et år, men jeg synes, det er for lidt. Jeg synes, det skal være
permanent, siger Michael.
Han er Hus Forbi-sælger og bor på Mændenes Hjem på Vesterbro i
København, hvor han også arbejder som ’frijobber’. Det har han gjort, siden
det sociale frikort blev indført i 2019: To-tre gange om ugen, en-to timer ad
gangen. Og han vil nødig tilbage til tiden før.
- Jeg får 100 kroner i timen for at gøre rent i gården, på trappen eller toiletterne. Førhen fik jeg 15 kroner og en madbillet, og det var lidt ligesom at grine
ad mig. Det er meget sjovere at lave noget for nogen, når man faktisk får noget
for det. Hvis jeg er trist eller træt, kan jeg sige, jeg ikke har lyst. Men jeg laver
næsten alt det, de beder mig om, siger Michael.
Pengene er skattefri og må ikke modregnes i kontanthjælpen. Til gengæld
må den enkelte frijobber højst tjene 20.000 kroner om året, svarende til 200
timers arbejde.
Michael fortæller, at det sociale frikorts fremtid er noget, de har snakket meget
om på Mændenes Hjem, hvor flere beboere er frijobbere:
- Skal vi nu tilbage til det gamle, hvor vi stort set ingenting fik? Det er øv, for
mange af os har brug for at tjene penge på en legal måde. Og der er også
mange, som har brug for os.
Et dødsstød?
Nogle af ’de mange’ har sendt en fælles appel til Christiansborg. 33 virksomheder på Vesterbro opfordrer til at gøre det sociale frikort permanent. Blandt
dem er FødevareBanken, Kaffe Karma, Kødbyens Høker og Baisikeli. De
skriver, at den uændrede forlængelse på et år reelt er det samme som at give
frikortet dødsstødet:
’Der må vi bare sige som forretningsdrivende, at et år hverken gør fra eller til.
Hvis vi skal opbygge forretningskoncepter og et nyt beskæftigelsestiltag, tager
det meget længere. Det ved enhver, der ved bare lidt om erhvervslivet.’
Den store opbakning fra erhvervsdrivende på Vesterbro og omegn kan i høj
grad tilskrives, at Mændenes Hjem, Reden og Brugernes Akademi sidste år gik
sammen om projektet Socialt Frikort Vesterbro. Her hjælper man brugerne med
at ansøge om frikort, og sammen med de indtil nu 95 frijobbere arbejder man
på at udbrede kendskabet til ordningen og få endnu flere virksomheder med.

november 2020

MICHAEL

Kontant afregning
På landsplan er der udstedt cirka 2.400 frikort. Det er færre end håbet, men
det er op til de enkelte kommuner, hvor mange kræfter de vil bruge på det.

Flere steder i landet er der ikke
udstedt et eneste frikort overhovedet.
Der bør stilles krav til alle kommuner
om at gøre en indsats, mener Iben
Nova Rask, som er projektleder i
Socialt Frikort Vesterbro. Hun har
svært ved at se det smarte i en
forlængelse på et år, når alle aktører
mener, at prøveperioden på to år har
været for kort:
- Kendskabet til ordningen er ikke
stort nok. Nogle kommuner klager
for eksempel over, at den er meget
bureaukratisk, men den er ikke mere
bureaukratisk, end man selv gør
den til. Nogle steder skal ansøgere
til samtale på jobcentret først, og
allerede dér er der risiko for, at
de falder fra. Og det er slet ikke
nødvendigt ifølge loven, siger hun.
Iben Nova Rask fremhæver Københavns Kommune som et positivt
eksempel. Her er ordningen
forankret i Socialforvaltningen, som
har en studentermedhjælper til at
tage sig af nye ansøgninger og praktiske problemer to dage om ugen.
Virksomhederne har efterhånden
også lært, at de skal registrere
lønnen til frijobberen som en udgift
i regnskabet i stedet for at køre den
gennem lønsystemet. Og så ellers
udbetale pengene kontant og med
det samme – i hvert fald hvis det står
til Michael:
- Jeg har ikke MobilePay, så jeg får
kontanter, for det ved man, hvad er.
Det snakker alle, dét sprog.

Det sociale frikort kan sikre
en bedre hverdag for socialt
udsatte, og resultaterne er
lovende. Men langt færre er
med, og bureaukratiet tungt.
Derfor vil vi forlænge med et
år før evt. justering og permanentgørelse.
Social- og indenrigsminister
Astrid Krag på Twitter

Et vigtigt skridt for dem, der er
længst fra arbejdsmarkedet, er
at forlænge det sociale frikort –
derfor er vi i Rådet for Socialt
Udsatte glade for, at ministeren
er villig til at gøre det i hvert
fald et år. Næste skridt, håber
vi, kan blive taget i forhandlingerne om et nyt kontanthjælpssystem… Det er helt oplagt at
tænke det sociale frikort med,
når der skal handles på anbefalingerne fra Ydelseskommissionen, og fremtidens ydelsessystem skal defineres.
Vibe Klarup, formand for
Rådet for Socialt Udsatte
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CORONA-RESTRIKTIONER
SKUBBER UDSATTE UD I KULDEN
Leder af Café Parasollen i
Aalborg kalder det ’uværdigt’,
at værestedets gæster skal stå
i kø udenfor, mens de venter
på en ledig plads og et måltid
mad i caféen
Af Julie Roland Jensen

Ude foran Café Parasollen på
Boulevarden i Aalborg står der ofte
en stribe mennesker og venter på
at komme ind i varmen. Det gør
de, fordi værestedet er underlagt
corona-restriktioner, der betyder, at
de kun må lukke 28 mennesker ind
ad gangen.
Søren Jensen, som er daglig leder af
Parasollen, mener ikke, at det er en
holdbar løsning:
- Det giver os problemer lige omkring
middagstid, hvor der kommer rigtig
mange ind og vil spise. Der er vi
nødt til at have en mand i døren, som
sørger for, at når der går én ud, så
kommer der én ind. Så der danner sig
kø udenfor, og det er også okay lige
nu, men hvad med til vinter?
Kø i kulde og snevejr
Parasollen bespiser dagligt op imod
100 mennesker, når der er frokostservering fra klokken 11.30 til 13.30. Det
betyder, at der indimellem står 10-15
mennesker i kø udenfor, fortæller
Søren Jensen.
- Jeg synes, det er problematisk, at vi
efterlader nogle på gaden i det hele

Jeg tror ikke på,
at reglerne ændrer
sig henover de
næste par måneder.
Så jeg synes, vi skal
finde på noget, der
kan gøre det lidt
mere værdigt.
Søren Jensen,
daglig leder Parasollen

taget. Det er uværdigt at skulle stå
derude i kulde og snevejr og vente på
at komme ind og få en frikadelle. Jeg
tror ikke på, at reglerne ændrer sig
henover de næste par måneder. Så
jeg synes, vi skal finde på noget, der
kan gøre det lidt mere værdigt.
Et spørgsmål om fordeling
Også Jonas Jakobsen, regionschef
for Kirkens Korshær i Midt-, Vest- og

Nordjylland, oplever stor tilstrømning
til varmestuen i Søndergade,
der modtager mellem 60 og 110
mennesker om dagen. Varmestuen
kan imidlertid godt håndtere de
mange brugere, fordi den er større,
og fordelingen mere spredt.
- Vi ligger på noget nær det højeste
niveau i antal besøg gennemsnitligt,
som vi nogensinde har haft. Jeg ser
ikke et problem, fordi jeg mener,
vi godt kan rumme et større antal
brugere, end vi gør i dag. Det er
bare et spørgsmål om, at der er
bemanding. Fordi jo flere mennesker
der kommer ind, jo flere har også
behov for at blive mødt og set i
øjnene, siger Jonas Jakobsen.
Aalborg Kommune har ikke været
bekendt med problemstillingen, som
Søren Jensen beskriver på Parasollen, men de er lydhøre og åbne
over for at finde løsninger, fortæller
TinaMaria Larsen, leder i Center for
Sociale Indsatser. Kommunen har
netop bevilget støtte til at udvide
åbningstiderne om lørdagen i Kirkens
Korshærs varmestuer, da det har
været efterspurgt.

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.

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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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.

KALENDEREN ER PÅ
GADEN
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Hjemløsekalenderen for 2021 er i handlen
og kan købes, hvor du plejer at købe
Hus Forbi: Hos en sælger med gyldigt
sælgerkort. Kalenderen sælges på gaden,
men den handler faktisk om at få en pause
fra gaden. Om at finde ro og give kroppen
og sindet en pause.
Fotomodellerne er 12 brugere fra Værestedet i Aarhus, som er ’skudt’, mens
de får massage af Zigne Holm. Hun er
uddannet massør, men har en fortid som
gadesygeplejerske, og i det job kunne hun

NY JAGT PÅ
UBRUGTE PENGE

fornemme, at de hjemløse og gadefolk,
hun kom i kontakt med, trængte til at blive
rørt ved. Dengang var tiden ikke til at give
massage, men nu har hun indgået en fast
aftale med Værestedet. De 12 kalenderfotos er taget af fotojournalist Simon
Jeppesen, og han har, som man vil kunne
se, fået lov at komme helt tæt på.
Kalenderen koster 50 kroner,
hvoraf 30 kroner går til sælgeren.
Den kan købes i november,
december og januar.

SF og de radikale foreslår at gå på
jagt i den nu nedlagte satspulje for
at skaffe penge til socialområdet,
skriver Altinget. De to partier følger
op på et forslag fra Civilsamfundets
Brancheforening, som mener, der bør
afsættes 1,5 milliarder kroner årligt på
finansloven til frivilligt, socialt arbejde,
og at en del af pengene kan hentes
via en oprydning i satspuljen.
En kulegravning i 2014 afslørede, at
satspuljen gemte på 1,6 milliarder
kroner, som var bevilget uden at blive
brugt, og som ikke var ført tilbage.
Satspuljen blev nedlagt i 2019, men
formelt set finansierer den fortsat
700 projekter på blandt andet
socialområdet. Social- og indenrigsminister Astrid Krag skriver i en mail
til Altinget, at hun gerne vil drøfte
forslaget, men advarer mod at tro at
ligger store summer og gemmer sig.
’Siden 2014 er der kommet en helt
anden systematik i opfølgningen på
satspuljemidler,’ skriver ministeren.

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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SAMARBEJDE
SPRÆNGT
af Poul Struve Nielsen

Sammenslutningen af Boformer for
Hjemløse (SBH) er sprængt. Der
er groft sagt tale om en splittelse
mellem offentlige og private aktører.
De offentlige har i stedet dannet
Lederforeningen for Offentlige
Ledere i Hjemløseindsatser.
Den ny lederforening mener ikke,
SBH understøtter Folketingets og
kommunernes strategier mod hjemløshed. Årsagen er SBH’s sammensætning, skriver foreningen i et brev.
De offentlige ledere foreslog helt at
opløse SBH, men det var der ikke
flertal for. I stedet laver de deres

110-boformerne er ved at blive problemet
i stedet for løsningen. Vi kommunale
ledere er enige i, at vi skal have reduceret
antallet af 110-pladser. Vi skal have folk i
egen bolig.
Jakob May, Center for
Forsorg, Aarhus Kommune
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egen forening. En af initiativtagerne
er den nu tidligere formand for SBH,
Jakob May, som er leder af Center for
Forsorg i Aarhus Kommune.
- Når man arbejder for offentlige
penge, skal man forpligte sig på at
arbejde for de politiske dagsordener.
Det er der uenighed om i SBH. Så
kan SBH ikke tegne 110-feltet, siger
han.
’110-feltet’ dækker over, at servicelovens paragraf 110 er grundlag
for at tilbyde pladser på herberger
og forsorgshjem. Kommunerne
skal tilbyde midlertidigt ophold til
hjemløse og personer med særlige
sociale problemer, som ikke kan
opholde sig i egen bolig. Kommu-
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Offentlige og private botilbud
til hjemløse går hver sin vej

nerne betaler halvdelen af udgiften, staten dækker den anden halvdel.
Jakob May mener, at der bør nedlægges 110-pladser. Hjemløse skal i stedet
tilbydes en bolig efter den model, der hedder Housing First. Det kræver, at der
bygges flere boliger.
- Vi mener entydigt, at man på en paragraf 110-institution skal optage, udrede
og afklare – og så skal borgeren videre i teksten. Herberger og forsorgshjem
bør ikke tilbyde rusmiddelbehandling, som det for eksempel er vores opfattelse, at Blå Kors stiller som betingelse, siger Jakob May.
Blå Kors: En del af en vifte
Christian Bjerre, som er generalsekretær i Blå Kors, kalder det faktuelt forkert,
at behandling er en betingelse for at være beboer på Blå Kors’ boformer.
- Vi har ikke rusmiddelbehandling som en del af ophold på paragraf 110. Vi har
enkelte steder, hvor kommunen kan tilkøbe behandling. Det er typisk steder,
hvor man også har beboere under andre paragraffer i serviceloven, og det
er under samme tag. Vi stiller ikke krav om, at folk skal være rusmiddelfri ved
ankomst, men søger at holde vore botilbud rusmiddelfrie.
Han betragter organisationens tilbud som en del af en vifte, og han mener ikke,
Blå Kors arbejder mod regeringens og kommunernes strategi.
- Vi mener tværtimod, vi trækker i den rigtige retning. Vi arbejder sammen med
Socialstyrelsen og kommuner for at udleve Housing First-strategien. Vi har
ingen intentioner om andet end at arbejde sammen, siger han.
Jakob May understreger, at kritikken ikke er rettet mod organisationer, der har
driftsoverenskomster med kommunerne, men private firmaer, som på egen
hånd driver tilbud. Med henvisning til en ny rapport fra Hjem til Alle Alliancen
og tænketanken Kraka siger han:
- 110-boformerne er ved at blive problemet i stedet for løsningen. Vi
kommunale ledere er enige i, at vi skal have reduceret antallet af 110-pladser.
Vi skal have folk i egen bolig. Vi mener, der skal være et akut system i de store
byer til at tage sig af gadehjemløse, selvfølgelig skal der være et beredskab.
Det handler om penge
Sekretariatschef Ask Svejstrup fra de hjemløses landsorganisation SAND
mener, at ledergruppen går kommunernes ærinde og blot ønsker at komme af
med forsorgshjemspladser, der i gennemsnit koster cirka 40.000 kroner om
måneden.
- Man har aldrig haft interesse i at drive de pladser. De er dyre. Hvis folk bor
på gaden, koster de ikke penge. Og hvis man ikke sluser folk ind gennem en
paragraf 110-plads, så risikerer man heller ikke at opdage, hvor dårligt de har
det. For så kan det jo vise sig, at de skal visiteres videre til en endnu dyrere
plads, siger han.
Ask Svejstrup henviser til pladser efter servicelovens paragraf 107, som
kommunerne ikke får statsrefusion for. De er dyrere, fordi de oprettet til

mennesker, som har det dårligt og kræver pleje. Og til længerevarende
ophold, som kommunerne skal tilbyde efter lovens paragraf 108.
- Det er primitivt at fokusere på, at opholdstiden er steget på 110-boformerne. For det er ikke så underligt, når det fremgår tydeligt af rapporterne om hjemløshed, at folk i dag har flere problematikker end tidligere:
De misbruger mere, og flere er psykisk syge, siger Ask Svejstrup.
Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse har ikke valgt ny formand
efter Jakob May. Men der er en ny bestyrelse, og kasserer Søren Romar,
som er forstander på herbergerne på Frederiksberg, siger:
- Vi lever ganske godt videre, selv om nogle kommunale ledere har taget
den her beslutning. Vi har nu 45 medlemmer i stedet for 59, og og vi vil
fortsætte vores arbejde med de hjemløse, have fagligheden i højsædet
og følge udviklingen på hjemløseområdet.

ET BUD PÅ AT STOPPE HJEMLØSHED
Byg 5.600 boliger og halvér
antallet af forsorgshjem inden
2030. Så vil problemet med
hjemløse være reduceret betragteligt, og stat, regioner og
kommuner kan spare to milliarder
kroner.
Det er firkantet og kort formuleret
konklusionen på en omfattende
rapport med titlen ’Sådan stopper
vi hjemløshed – Det næste store
skridt’, som den privatfinansierede
tænketank Kraka har lavet for Hjem
til Alle Alliancen.
Rapporten følger den kurs,
skiftende danske regeringer har

sat siden 2009 i forsøget på at
nedbringe hjemløsheden. Den
anbefaler en Housing Firststrategi, hvilket i udgangspunktet
vil sige, at en hjemløs som det
første skal tilbydes en bolig. Derfra
skal vedkommende så have den
nødvendige hjælp.
Desuden anbefaler rapporten
at inddrage erfaringer fra andre
nordiske lande, og at der skal
være en centralt styret Housing
First-strategi. En sådan forventes
regeringen at fremlægge i begyndelsen af det nye år.

FRA PRIVAT TIL SELVEJE
Helt uafhængigt af striden i SBH har social- og indenrigsminister Astrid
Krag præsenteret et forslag, der skal gøre det umuligt at lave profit på
sociale tilbud. Forslaget er en følge af afsløringer i Ekstra Bladet af to
’sociale imperier’ – Behandlingsskolerne og Søbæk – som har fået
tilskud fra det offentlige for at behandle unge, men har trukket millioner af
kroner ud til ejerne.
Regeringens udspil går på, at private tilbud skal drives som selvejende
institutioner efter samme model, som kendes fra friskoler. Her skal
et eventuelt overskud bruges, så det stemmer overens med skolens
formålsparagraf. Samtidig foreslår regeringen, at de fem regionale
socialtilsyn styrkes, så de kan holde øje med, at reglerne ikke omgås ved
for eksempel at udbetale ekstraordinært store lønninger eller husleje.
Regeringens forslag er nu til forhandling med de andre partier i Folketinget. Men det er på forhånd blevet kritiseret fra flere sider. Blandt andet
mener den radikale socialborgmester i København, Mia Nyegaard, at
ministeren har stirret sig blind på medieomtalen af nogle få ’børnehjemsbaroner’, og at risikoen er, at velfungerende sociale tilbud må lukke.

NY BESTYRELSE
I FORENINGEN HUS FORBI
Foreningen Hus Forbi har holdt generalforsamling.
Generalforsamlingen valgte en ny bestyrelse, og den konstituerede sig således, at foreningens formand Simon Nielsen fortsætter på posten et år mere. Bestyrelsen består nu af Simon Nielsen
(formand), Brian Sundstrup (næstformand) John Frede Hansen,
Allan Andersen, Kim Allan Jensen, Jens Vestergaard, Franck
Riisfeldt og Søren Gersby.
Suppleanter er Ove Abildgaard, Henrik Kromann, Heidi Kjær,
Henrik Claussen, Gerht Gedionsen og Steen Abildgaard.

OVERSKUDDET GÅR TIL HUS FORBI
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TEMA OM
DE 12 TRIN
Den amerikanske psykolog og professor
Glenn D. Walters skrev tilbage i 2002 en
artikel i et amerikansk tidsskrift, hvor han
listede 12 grunde til, at det var nødvendigt
at finde alternativer til Anonyme Alkoholikere (AA). Underbygget med fakta fra
forskning og undersøgelser, som blandt
andet viser, at ’ingen behandling’ i mange
tilfælde giver lige så gode resultater – ofte
endda bedre.
Glenn D. Walters underkender ikke, at
12-trinsmodellen eller ’Minnesota-kuren’
med den religiøse tilgang, total afholdenhed og selvhjælpsgrupper kan være rigtig
for nogle. Men han argumenterer overbevisende for, at modellen i mange tilfælde
kommer til kort og ligefrem kan skræmme
folk væk.
I USA har AA og NA (Narcotics Anonymous) været nærmest enerådende, men
også i Danmark har 12-trinsmodellen i
mange år været dominerende i behandling
af misbrug. Den er ikke blevet fuldt slavisk
til alle tider, men grundtankegangen – at
alkoholisme og stofmisbrug er en kronisk
sygdom, som kun kan overvindes ved
afholdenhed – har bidt sig fast.
Det er der ved at blive gjort op med. Vi
bringer her interviews med to kvinder,
som selv har prøvet at tage de 12 trin og
i dag anklager den for at skade mere, end
den gavner. Og vi har en artikel om den
seneste forskning, som blandt andet gør
op med dogmet om, at afholdenhed altid
er målet, når man går i behandling for et
misbrug.
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Metadon er det lag
hud, jeg har manglet,
siden jeg blev født
Anja Plesner Bloch har været i 23 døgnbehandlinger og er en arg
modstander af 12-trinsmodellen, som hun anklager for at skade
mere, end den gavner.

- Det, der har virket for mig, er, at jeg har fået et liv, jeg har lyst til at stå op til.
Anja Plesner Bloch taler af erfaring, når det gælder stoffer og misbrugsbehandling. Hun kom i døgnbehandling første gang som 17-årig, og det har hun
så været yderligere 22 gange siden. Først handlede det om piller og opium,
siden heroin.
Behandlingerne vender vi tilbage til. Men de to gange, Anja har holdt sig clean
i længere tid, har kuren ifølge hende selv været at få noget ind i sit liv, der
kunne fylde mere end at tage stoffer.
Første gang var, da hun blev mor for 22 år siden og holdt sig stoffri i otte år,
indtil sønnens far døde, og verden ramlede. Anden gang var, da hun blev mor
igen. Ikke til et barn af kød og blod, men til hjertebarnet Brugernes Akademi,
som fra en kælder i Dannebrogsgade på Vesterbro arbejder for at skabe bedre
vilkår for stofbrugere i hele Danmark.
- Jeg ville aldrig kunne fungere i et almindeligt arbejde, men her har jeg skabt
min egen arbejdsplads. Hvor der er plads til, at når jeg er færdig med at snakke
med dig, kan jeg lægge mig ind og sove to timer på gulvet, siger Anja, som
kæmper med lungesygdommen kol og dermed har brug for at tage sine pauser.

Tekst: Peter Andersen
Foto: Helga C. Theilgaard
Illustration: Maja Fox

Selvopfyldende profeti
Heroinen har Anja skippet. Men hun tager metadon for at få hverdagen til at
hænge sammen.
- For mig er metadon det ekstra lag hud, jeg har manglet, siden jeg blev født,
siger hun og tilføjer:
- Jeg er stoppet med mit skadelige forbrug af stoffer, men jeg skal bruge metadonen for at fungere. Jeg tager den ikke for at blive skæv, for så kunne jeg ikke
lave det, jeg gerne vil.
Og så er vi tilbage ved de mange døgnbehandlinger. De fleste af de 23 gange
er det foregået efter 12-trinsmetoden, som kom til Danmark i 1980’erne under
navnet ’Minnesota-kuren’.
Her er målet at blive clean – helt clean. Uden brug af substitutionsmedicin som
metadon eller andre former for alternativ dope. Eller som Anja udlægger det:
Drikker du et glas rødvin eller tager en hovedpinepille, kan du lige så godt gå

ud at købe et fix med det samme, for
sådan ender det alligevel.
Det var det, hun lærte under de
mange behandlingsforløb og i de
tilknyttede selvhjælpsgrupper. Det var
det, hun kom til at tro på, og derfor
var hun længe om at acceptere, at det
ikke er en synd at tage metadon.
- Det bliver en selvopfyldende profeti.
Hvis du har et problem med at drikke
for meget rødvin, og du hver eneste
gang, du går til møder år ud og år ind,
lærer, at hvis du drikker ét glas, så
tømmer du flasken og ti til, så bliver
det en selvopfyldende profeti. Og det
er farligt.
- Genoptag er normalt for stofbrugere, og det skal vi acceptere.
Vi skal ikke sigte imod det, men vi
skal lære at håndtere det. Man skal
lære at håndtere sine genoptag på
en måde, så det ikke føles som livets
undergang.
Tomheden er altopslugende
For én, der aldrig har været stofbruger, kan det være svært at sætte
sig ind i, hvor meget stofferne fylder,
og hvordan det føles, når man
stopper. Anja prøver at sætte ord på:
- Tomheden er altopslugende. Der
er ikke noget, der giver mere mening
end at jagte stof. Når man tager den
jagt fra folk, giver tilværelsen ikke
mening.
Derfor handler det om at fylde
tomrummet ud. Og det eneste,
12-trinsmodellen har at tilbyde, er en
frygt for at falde i, siger hun.
- I selvhjælpsgrupperne må man ikke
tage ordet, hvis man ikke er clean.
Under døgnbehandlingen får vi at
vide, at ’her er et fællesskab, der

fungerer, det skal I bruge, når I er
færdige, og I skal gå til 100 møder
på 100 dage, ellers ryger I på røven
igen. I skal finde en sponsor, som I
skal bekende jeres synder til, og I skal
undskylde til alle dem, I har syndet
overfor.’ Alle de kridtstreger bliver
tegnet op, og hvis du går udenfor, så
dør du. Det er meget frygtbaseret.
Men der er vel nogle, for hvem
12-trinsmodellen er den rigtige?
- Ja, men den skader mere, end
den gavner, og derfor burde den
afskaffes. Den hjælper nogle, men
den slår flere ihjel. Det er uhyggeligt
at se, hvordan mange af dem ender,
og nogle dør, fordi de ikke tør søge
hjælp. Ingen må vide, de er faldet i, så
de gemmer sig og tager en overdosis.
Kommuner bør stille krav
Der er skåret kraftigt i antallet af
døgnpladser de senere år – både i
forhold til behandling af alkohol- og
stofmisbrug. En del af forklaringen er,
at misbrugsbehandlingen er blevet
ramt af kommunale besparelser, men
dårlige resultater er en medvirkende
årsag. Man har kunnet se de samme
mennesker vende tilbage igen og
igen.
Anja Plesner Bloch understreger, at
hun er tilhænger af døgnbehandling,
og mener, at der er brug for at oprette
flere pladser.
- Der er brug for mere døgnbehandling og især en bedre døgnbehandling. Der er brugfor, at stofbrugere kan komme til et skærmet
miljø. Men dem i kommunerne, der
visiterer, må da stille nogle krav til
dem, de køber varen af. Sige: ’Vi vil
ikke finde os i, at I introducerer vores
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klienter til nyreligiøse fællesskaber.’
Havde det været Scientology, havde
de jo sagt fra.
Du siger, at det vigtigste er at
fylde tomrummet ud med noget
fornuftigt, som du selv har gjort det
med Brugernes Akademi. Det er
vel svært, så længe man er på en
skærmet institution.
- Ja, men man kan lære folk noget om
sig selv, og man kan have terapeuter,
de skal bare være rigtigt uddannede.

Man kan give terapi til dem,
der har brug for det, give ro til
dem, der har brug for det, give
massage og velvære, så de
kommer sig mentalt og fysisk. De
skal diagnosticeres og have den
rette medicinering. Som det er
nu, er der to psykologer tilknyttet
samtlige rusmiddelcentre i
København, og vi ved ikke
engang, hvordan de ser ud.

Man skal lære at
håndtere sine
genoptag på en måde,
så det ikke føles som
livets undergang.

24. ÅRGANG

BRUGERNES AKADEMI
Foreningen blev stiftet i 2012 som
’Trinløse Tænkere’, men skiftede navn
for at signalere, at formålet er bredere
end modstand mod 12-trinsmodellen.
Foreningen er kommet på finansloven
og modtager årligt 500.000 kroner,
som har gjort det muligt at ansætte
en sygeplejerske, en sociolog og to
studerende på deltid. Anja Plesner
Bloch selv er på førtidspension og
arbejder frivilligt.
Målet er både at uddanne ’systemet’
i, hvordan stofbrugere bør behandles,
og at uddanne brugere i deres rettigheder, i at tage vare på sig selv og
i at finde noget andet at lave end at
tage stoffer. Akademiet holder også
kurser i førstehjælp ved overdoser
og sender værktøj ud til stofbrugere
i kommuner, hvor der ikke er adgang
til injektionsudstyr. Værktøjssættene
pakkes og sendes af stofbrugere
med socialt frikort.
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DE 12 TRIN
Vi indrømmede, vi var magtesløse
overfor alkohol – at vi ikke kunne
klare vort eget liv.
Vi kom til at tro, at en magt større
end os selv kunne give os vor sunde
fornuft tilbage.
Vi besluttede at give vor vilje og vort
liv over til Guds omsorg – Gud sådan
som vi opfattede ham.
Vi lavede en dybtgående og frygtløs
moralsk opgørelse over, hvad vi
indeholdt.
Vi indrømmede overfor Gud, for
os selv og for et andet menneske,
nøjagtigt hvordan det forholdt sig
med vore fejl.
Vi var helt indstillet på at lade Gud
fjerne alle disse fejl i vores karakter.
Vi bad Ham ydmygt om at fjerne vore
fejl.
Vi lavede en liste over alle de
mennesker, vi havde gjort fortræd, og
vi blev villige til at gøre det godt igen
over for dem alle.
Vi gik direkte til disse mennesker og
gjorde godt igen, hvor det var muligt,
undtagen hvor dette ville skade dem
eller andre.
Vi fortsatte vor personlige opgørelse,
og når vi havde fejlet, indrømmede vi
det straks.
Vi søgte gennem bøn og meditation
at forbedre vor bevidste kontakt med
Gud, sådan som vi opfattede ham,
idet vi alene bad om at få at vide,
hvad der var hans vilje med os, og om
styrken til at udføre den.
Når vi som følge af disse trin havde
oplevet en åndelig opvågnen,
forsøgte vi at bringe dette budskab
videre til alkoholikere og at efterleve
disse principper i alt, hvad vi gjorde.
Kilde: AA’s hjemmeside i Danmark.
Ordlyden er næsten identisk på NA’s
hjemmeside.
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Hjemløseavisen =Oslo har
interviewet Liese Recke, som
har arbejdet med misbrugsbehandling i Norge og
Danmark. Vi bringer et uddrag
af Kari Bu, =Oslo

Liese Recke fortæller normalt aldrig,
at hun var stærkt afhængig af stoffer
i sin ungdom. Hun vil ikke kaldes
’ex-narkoman’ eller ’stoffri’. Tværtimod
mener hun, at mennesker, der har
kæmpet med misbrug, risikerer at
blive fanget i den identitet.
Liese er uddannet psykolog og har
arbejdet inden for rusmiddelområdet
i over 20 år i Danmark og Norge.
Hun er nu lektor ved VID University
College i Oslo med ansvar for efteruddannelse af misbrugsbehandlere.
Ingen fortalte den unge Liese
Recke, at stofmisbrug var en kronisk
sygdom, som er svær at slippe af
med. Liese var afhængig af opiater og
fik metadon af sin læge. Hun boede
i Danmark, hvor metadon kunne
udskrives af praktiserende læger,
indtil 1996.
Da Liese efter mange år ønskede at
studere, blev det upraktisk at være
bundet af metadon. Hun havde ambitioner, og ingen havde fortalt hende,
at det kunne være svært for en som
hende at få en uddannelse.
- Da jeg startede på universitetet,
tænkte jeg bare, at stofproblemer var
en del af min fortid. Fra forskning ved
vi, at de fleste stofmisbrugere holder
op af sig selv, som jeg gjorde. Idéen
om afhængighed som en kronisk
sygdom er historisk ny. Jeg ved
ikke engang, hvad udtrykket ’stoffri’
betyder. Nogle mennesker betragter
dig som stoffri, selvom du drikker
alkohol, andre ikke. Og hvor mange
dage skal du have opgivet stoffer for
at være stoffri?
Helte kan falde i
Efter Liese stoppede med at tage
metadon, kunne hun sagtens tage en
drink til en fest. Og hvis hun havde

migræne, kunne – og kan – hun bruge morfin som smertestillende middel.
- Jeg nægter at være en del af en diskurs, hvor du enten er stofafhængig eller
stoffri. Professionelle i behandlingssystemet skal blive bedre til at forstå, hvad
det betyder at have en grundlæggende identitet som stofmisbruger. Når Liese
underviser studerende, siger hun, at de ikke må forveksle solstrålehistorier i
medierne med reelle selvbiografier. Når en helt vises på tv med sit nye, stoffri
liv, er der ikke plads til bagsiden.
- I virkeligheden kan helte falde i igen. Når de har været i medierne og er blevet
rost, bliver det ekstra vanskeligt, hvis livet begynder at gå dårligt. Så kan vejen
til en overdosis være kort. De skammer sig så frygteligt, fordi de ikke kan leve
op til den historie, de har fortalt om sig selv.
Fra slutningen af 1980'erne kom 12-trinsprogrammet til Danmark. Liese
begyndte at læse om det i pressen og blev nysgerrig.
- I Danmark var der en social iværksætter, der skabte meget kaos omkring de
fattige stofmisbrugere. Hun kunne give dem behandling, og 12-trinsinstitutioner begyndte at få statsstøtte. Snart blev en hær af stoffri stofmisbrugere
sendt rundt til kommuner og politikere for at fortælle, hvordan alle stofmisbrugere skulle være. Politikerne lyttede mere til gode historier end til forskning.
I 80’erne var Liese mindst lige så fascineret af 12-trinsbevægelsen som de
danske politikere. Hun læste alt, hun stødte på om ideologien. Som tidligere
stofmisbruger havde hun også mulighed for at deltage i møder i det anonyme
samfund.

Snart blev en hær af
stoffri stofmisbrugere
sendt rundt til kommuner
og politikere for at
fortælle, hvordan alle
stofmisbrugere skulle
være.
- De første måneder oplevede jeg det som en intens forelskelse. Jeg blev
spejlet i andre, der fortalte om de samme oplevelser, jeg havde haft. Jeg blev
meget påvirket af den nye forståelse af afhængighed, der sagde, at jeg havde
en sygdom og kunne få et tilbagefald.
- Selvom jeg ikke havde haft misbrugsproblemer i mange år, var jeg bange for
at få det igen. Jeg havde angstanfald. Så indså jeg, hvor potent denne ideologi
var. Jeg blev professionelt interesseret i at forstå, hvordan den påvirkede
mennesker.
Liese blev derefter ansat af en 12-trinsinstitution som psykolog.
Opdigtede historier
Når deltagerne skal betro sig i plenum, bliver de holdt ansvarlige for det
forkerte, de har gjort. De kender måske hinanden i forvejen, skylder hinanden
penge eller har et problematisk forhold på anden vis.
- Engang oplevede jeg en gruppe, hvor en mandlig deltager tidligere havde
dræbt søsteren til en kvindelig deltager. Medarbejderne, der stod for behand-
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lingen, vidste intet.
- Hvis andre har kontrol over dig, er
du sårbar i en gruppe, og den kontrol
kan finde sted, uden medarbejderne
bemærker det. De fleste erfarne stofmisbrugere er opmærksomme på det.
Enten undgår de grupperne, eller de
deltager med delvist fiktive historier,
som tilfredsstiller terapeuterne.
Liese fortæller om en amerikansk
forsker, der var involveret i gruppeterapi
og derefter interviewede patienterne
individuelt. I gruppen havde de fortalt
tårevækkende historier, men mange af
dem viste sig at være konstruerede.
- Det er, hvad der sker i magtsystemer.
Du tilpasser dig, så godt du kan for at
få det, du har brug for. I stofbehandling
vil folk tilpasse sig stærke fagfolk.
Kloge patienter lærer hurtigt, hvordan
de kan tilfredsstille deres terapeut og
vise, at de tilegner sig den nuværende
ideologi.
- Ingen taler om konsekvenserne af
ideologisk indflydelse. Ved 12-trinsbehandling lærer du, at medicin som
metadon er den samme som aktiv
stofbrug. Ifølge ideologien slutter aktiv
stofbrug med fængsel, institution og
død.
Alternativer skal give mening
Efter Liese Recke kom tilbage til Norge
for otte år siden, har hun blandt andet
arbejdet i en afdeling, hvor de fleste
patienter får substitutionsmedicin. Folk
fra et 12-trinsprogram kom og holdt et
møde, og bagefter spurgte Liese de
andre medarbejdere, hvad de syntes.
De var positive.
- Jeg påpegede, at medicinen ikke
accepteres i 12-trinssammenhæng. De
troede ikke på mig, og jeg var nødt til at
vise dem en instruktion fra internettet,
før de forstod, hvad det drejede sig om.
- Mange behandlingscentre ansætter
12-trinsfolk og tvinger patienter til
at deltage i grupper. Samtidig er
der utallige websider dedikeret til
mennesker, der har fået det værre af at
deltage i grupperne.
Ifølge Liese Recke har elementer fra
ideologien sneget sig ind overalt i både
Danmark og Norge. Dermed er der
kommet for lidt fokus på indholdet af
behandlingen. Et af hendes vigtigste
råd til at hjælpe misbrugere er, at de
skal have noget meningsfyldt at tage
sig til og nogle gode relationer. Altså
noget, alle mennesker har brug for.
- Der skal være et tilbud på noget, du
hellere vil gøre end at beruse dig. Vi
ser, at mange mennesker får det bedre,
når de for eksempel får ansvaret for
dyr. De ofrer deres destruktive tidsfordriv for dyrenes skyld. Det burde vi
prioritere meget højere i stedet for at
bruge penge på flere kontrolforanstaltninger i behandlingen.
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Nye behandlingsmetoder rykker
i disse år, og her er det ikke
nødvendigvis et krav, at man
skal holde sig rusfri
12-trinsmodellen kan være rigtig for
nogle misbrugere, men sjældent
for gruppen af socialt udsatte.
Det mener Henrik Thiesen, som
er overlæge og leder af det opsøgende SundhedsTeam i Københavns
Kommune.
Her har man siden 2005 hjulpet
hjemløse og andre udsatte, som
ønsker hjælp, men ikke selv formår at
opsøge den.
- Folk, som er på arbejdsmarkedet og lægger 50.000 kroner
for en behandling, kommer for at
slå proppen i flasken og få nogle
metoder til ikke at drikke. Det passer
fint til hele AA-fundamentet, som er
at holde sig ædru ved hjælp af et
socialt netværk. Det passer bare ikke
til den store gruppe af udsatte, for
det er ikke dér, de er. For dem kan
mødet med 12-trinsmodellen blive
en negativ oplevelse, fordi de får
tilbagefald – ofte kort tid efter, siger
Henrik Thiesen.
Der har i flere år været en hed debat
mellem dem, der står for stoffrihed,
og dem, der går ind for ’skadesreduktion’, det vil sige at få misbrugere,
til at nedsætte deres forbrug eller
skifte til mildere rusmidler: Hash i
stedet for heroin, bajere i stedet for
vodka. På den måde kan man forsøge
at udnytte, at de fleste i virkeligheden
holder op af sig selv, påpeger Henrik
Thiesen.
- Hvis vi ser på en gruppe mennesker,
som tager forskellige stoffer, og
venter 20 år, er langt de fleste af dem
stoppet. Skadesreduktion har det
formål, at folk skal leve længe nok til,
at de holder op.
Forsøg på Sundholm
I 2019 fik Henrik Thiesen en pris af
Fonden Novavi, som arbejder for
mere og bedre misbrugsbehandling.
Og de 150.000 kroner har han
valgt at bruge på et pilotprojekt,
som SundhedsTeam København vil
gennemføre i tæt samarbejde med
Beskæftigelsen på Sundholm. Her er
der både bosteder, aktivitetscenter
og sygeplejeklinik, og stedet er
dermed ideelt som base.
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Forsøget går ud på at undersøge,
hvad der sker, hvis behandlingen
tager udgangspunkt i at give misbrugeren noget meningsfuldt at tage
sig til som alternativ til alkohol eller
stoffer. Metoden kaldes Community
Reinforcement Approach, og erfaringerne er gode.
- Normalt kommer vores patienter
direkte i misbrugsbehandling, og det
siger dem ikke rigtigt noget. Her vil
de som det første blive spurgt, om
de kunne tænke sig at være med i et
beskæftigelsesprojekt. Forsøg viser,
at 60 procent af deltagerne bruger
mindre – eller ingenting – efter tre
måneder, siger Henrik Thiesen.
Beskæftigelsesdelen vil finde sted på
et af Sundholms værksteder, og hver
deltager vil få tilknyttet en socialarbejder, en sygeplejerske og en
medarbejder fra aktivitetscentret.
- Hvad de skal lave, er ikke afklaret.
Det er personen selv, der sidder for
bordenden, men det er en gensidig
forpligtelse. Du vil det her, og
hvordan kan vi så hjælpe dig? Siger
du ja til at deltage, støtter vi dig alt
det, du kan, siger Henrik Thiesen
om projektet, som vil blive sat i værk
omkring årsskiftet.
Mål, motivation og gavekort
’Brugeren i centrum’ er også
ledetråden i et projekt, Center for
Rusmiddelforskning har gennemført
sammen med Socialstyrelsen. Her
har man prøvet at kombinere fire
behandlingsmodeller i samarbejde
med unge misbrugere, og resultaterne har været overbevisende: Efter
ni måneder var halvdelen af de unge
stoffri.
Det afgørende er imidlertid, at
stoffrihed ikke nødvendigvis var et
mål i sig selv, fortæller Mads Uffe
Pedersen, der er professor ved
Center for Rusmiddelforskning:
- Vi laver en detaljeret udredning
sammen med hver enkelt af de unge:
Hvilke mål vil man arbejde henimod?
Det kan være at stoppe med stoffer,
men det kan også være at reducere
brugen eller tage noget andet i
stedet. Det er altid den unge, der er
i centrum – det er ikke behandlernes
mål.
Det handler om at give de unge
noget, der er vigtigere end stoffer.
- Ja, men hvis man kun snakker om
det, er der ikke mange der kommer
videre. Det handler om at hjælpe dem
til at komme derhen, hvor de selv har

en idé om, at det er det, de vil. For
nogle handler det om at få ryddet op
i deres lejlighed og komme op om
morgenen, for andre er det uddannelse. Målene er vidt forskellige, og
de unge definerer selv, hvor de vil
hen, siger Mads Uffe Pedersen.
Som led i projektet arbejdede man

med belønning: De unge fik simpelthen gavekort for at møde op til samtaler.
- Det er ikke fordi, gavekort gør nogen stoffri, men de husker at komme til
behandlingerne, og dermed fordoblede vi gennemførelsesprocenten, fortæller
Mads Uffe Pedersen.
I behandlingen kombineres kognitiv adfærdsterapi, motivational interviewing
og contingency management. Kombinationen skal nu afprøves i forhold til mere
belastede heroinafhængige og voksne alkoholafhængige. Og det kan sagtens
være stofbrugere, der får metadon.

- Der er ikke noget til hinder for, at
man kan tage de mest belastede
og arbejde med, at de undgår at
skade sig selv. Det kan for eksempel
være målet: At de fysisk skal komme
ovenpå efter mange år med injektionsmisbrug, siger Mads Uffe
Pedersen.
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SHERIFFEN,
RIDDERNE
OG DEN NYE
NASSEPRINS
17
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Egeskov Marked er coronaaflyst, men hverken styrtregn
eller pandemier kan forhindre
landevejsridderne i at mødes
den tredje torsdag i september
for at vælge deres stodderkonge. Hus Forbi fulgte med Fuzzy
til Tingstedet i Kværndrup
af Line Friis Haastrup
foto: Iben Gad

I KAN IKKE SLÅ OS IHJEL… brager
det ud fra bag Kværndrups forsamlingshus. Det er en lille højtaler
placeret på én af stenene i en større
stencirkel, musikken kommer fra.
Sådan bliver man budt velkommen til
vagabondernes årlige valg af stodderkonge.
…FOR VI’ EN DEL AF JER SELV!
Ved en bænk står en lille, hvid
varevogn åben og afslører, at den er
fuld af dåseøl. Omkring den vipper
et par folk med medaljetunge jakker
med til musikken og nyder solen. De
rejser deres bajere i velkomst.
- Hey! Herovre!
Det er Fuzzy, der kalder og vinker,
mens han møver sig ind mellem to
mænd, der er klædt i hjemmestrik og
læderveste.
- Velkommen til Tingstedet.
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Det er tredje torsdag i september, og det betyder, at vagabonderne skal vælge
deres stodderkonge ved Tingstedet, en stencirkel omkring et kæmpestort træ.
Normalt holdes kongevalget i forbindelse med Egeskov Marked, men det har
corona-epidemien i år sat en stopper for. Vagabonderne, dem kan den dog
ikke sådan lige stoppe:
- Om det så står ned i stænger eller pisser ned, så mødes vi her den tredje
torsdag i september, fastslår flere af dem og skåler på det gode vejr.
Døbt i øl
Fuzzy er både landevejsridder og Hus Forbi-sælger, men selv med et trænet
øje kan man ikke se nogle af delene. Uniformen er bare en mørkeblå sweater
og en afdæmpet vindjakke.
- Jeg kalder det at være i civil. Jeg behøves ikke alle de medaljer mere, jeg har
det bedst med bare at være mig, siger han.
Han stikker nærmest ud ved ikke at stikke ud, her blandt dyrehaler, medaljer og
emblemer. Det tager han sig ikke så meget af. I dag er han langt mere optaget
af, hvor skøn en dag det i grunden er. Han gik fra Vanløse for et par uger siden
og stak teltpløkkerne i den fynske jord i mandags. Siden har han kunnet sidde i
sin lille campingstol og vente på, at resten af landevejens familie traskede ind.
De præsenterer sig med navne som Sheriffen, Syvstjernen, Hjul På Landevejen, Karlsson På Taget og Troldmanden, Storken, Pølse og Risten.
Det er ikke sådan noget, præsten døber børn i kirken. For at få sig sådan et
navn skal man døbes i noget med lidt flere procenter i end vand.
- Jeg fik officielt navnet, da jeg blev døbt i øl. Det skal vi alle sammen for at få
stemmeret og en plads i cirklen, fortæller Fuzzy, hvis borgerlige navn er Ernst.
- Det er ikke et navn, vi selv vælger. Jeg var måske lidt heldig, fordi jeg blev
døbt det, som jeg allerede blev kaldt. Jeg hedder Fuzzy, fordi jeg i mine unge
år var skidefuld og ikke kunne sige ’pudsigt’. Så drillede mine venner mig med
’Fuzzy’, og det har hængt ved lige siden.
Nogle mennesker er aarhusianere eller ama’rkanere. Fuzzy kalder bare sig
selv for dansker. Han går rundt i landet det meste af året med sin ombyggede,
grønne budcykel og en påspændt cykelanhænger, der huser alt, hvad han ejer:

Jeg hedder Fuzzy,
fordi jeg i mine
unge år var
skidefuld og ikke
kunne sige ’pudsigt’.
Så drillede mine
venner mig med
’Fuzzy’, og det har
hængt ved lige siden.
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Om det så
står ned
i stænger
eller
pisser ned,
så mødes
vi her
den tredje
torsdag i
september.

Sovegrej og det lille enmandstelt,
der nu står slået ud på højen bag
Tingstedet.
- Det er sgu ikke altid, jeg gider at slå
det op. Jeg har jo ikke opdraget det
til selv at pakke sig sammen igen, ser
du. Så når der er godt vejr, så sover
jeg nogle gange bare på mit underlag
og falder i søvn under himlen.
Han startede det, han lidt spøgende
kalder ’friluftslivet’, for 18 år siden:
- Januar måned år 2002. Sådan
noget husker man. Det var en
åndssvag årstid, jeg startede med
dét der friluftsliv. Man plejede at sige
på landevejen ’du skal gå en sommer
og en vinter igennem.’ Jeg gjorde det
omvendte – og så fortsatte jeg.
Inden da havde Fuzzy én af de
historier, der findes flere af: En
relativt fattig barndom og en ungdom,
hvor han fik smag for cannabis. Ikke
et kæmpe forbrug, men der skulle
noget mønt til, at det hele løb rundt.
Det skaffede han som arbejdsdreng
for en landbrugssmed, inden han kom
i militæret og blev sergent.
- Men jeg var ikke én af dem, der fortsatte. Det var ikke lige mig, det der
med at skulle gå og råbe og skrige
ad andre folk. Det passede mig sgu
ret dårligt.
Da han kom ud, var det til oliekrise
og arbejdsløshed. Derefter røg han
og hans kone ind og ud af ’det skide
bistandssystem’ i mange år, indtil
deres veje skiltes.
Man skal ikke skåle på Jesus
- Så er det nu!
Gadepræsten vifter med armene for
at samle folk. Der skal være gudstjeneste inden kongevalget, og han
prædiker om en mand, der er lam i
hele kroppen.
Hver gang præsten spørger om
noget retorisk, er der en spøgefugl,
der svarer. Så bliver der råbt ’hold
kæft’ fra rundkredsen, så de kan
fortsætte. Der er streng selvjustits på
den måde.
- Manden sagde til Jesus: ’Jeg er så
alene’, fortæller præsten.
- Hellere alene end ensom, råber
Sheriffen, som er den siddende
regent.
- Hørt, stemmer flere i, og så skåles
der på Jesus.
Men man skal ikke skåle på Jesus,
skælder præsten, og så stopper de
selvfølgelig med dét.
De har deres egne regler, landevejsridderne. I mange år var én af dem,
at man ikke solgte Hus Forbi. Der var
et tydeligt skel mellem Hus Forbi-

sælgere og så landevejsriddere, og
det var ikke velset at komme her til
Tingstedet i Hus Forbi-uniformen.
Men tiderne skifter, og nu ligger de
gule tasker i mange teltåbninger.
- Mit liv som landevejsridder startede
med en Madam Blå-kande og så de
der to slibesten. Det vil man nok nu
til dags kalde for tiggeri. Jeg har det
meget godt med, at jeg nu har fået
avisen, fordi så har jeg et produkt at
tilbyde. Og hvis der falder lidt ekstra
af i kaffekanden, så føler jeg det ikke

som tiggeri, men som donationer,
siger Fuzzy.
Farvel til Bornholm
Fuzzy har skæv ryg. Det fandt de ud
af, da han efter en række år i systemet
blev revalideret. Så stod den på
efteruddannelse: En tiende klasse
og handelsgymnasiet. Han skrev
halvtreds ansøgninger og landede nul
lærepladser, for når man er i fyrrene,
er alderen imod én.
Det blev et af de sidste skridt, inden

han pakkede sine ting og gik sin vej.
- Jeg endte selvfølgelig i systemet
igen. I aktivering. Og jeg var begyndt
godt at kunne lide en øl, så jeg ville
sgu nok hellere stå nede på torvet og
drikke, og så truede de med at lukke
kassen.
- Så tænkte jeg ’nåh jaah, du har en
gammel klapvogn stående udenfor.
Den som du plejer at bruge, når du
henter øl, ik'? Den pakker du sgu
op med det mest nødvendige, og
så går du bare derudad og skipper

det hele.’ Og det gjorde jeg så; jeg
pakkede den med noget sovegrej
og noget skiftetøj og så med mine
to håndslibesten, som jeg lærte at
bruge, dengang jeg var hos landbrugssmeden. Så havde jeg noget at
tjene penge på derude. Det gjorde
jeg så i tre år uden at se en klink fra
det offentlige.
Han gik på landevejen i de næste
fem år, inden han igen slog sig ned.
Denne gang med en kvinde fra
Bornholm, der formåede at holde
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så tænkte jeg ’nåh jaah, du har
en gammel klapvogn stående
udenfor. Den som du plejer at
bruge, når du henter øl, ik'?
Den pakker du sgu op med det mest
nødvendige, og så går du bare
derudad og skipper det hele.

ham indendørs – i hvert fald noget af
tiden.
- Hun vidste jo, hvordan jeg var. Jeg
havde brug for at komme ud under
åben himmel, og af og til tog jeg min
barnevogn og drog afsted i et par
uger. Den der hverdagstrummerum,
den gør mig dårlig psykisk, siger
Fuzzy.
Hans kone på Bornholm bad ham til
sidst om at blive lidt mere hjemme,
men det gik ikke. Sidste år blev de
så enige om, at det nok var bedst at
skilles, mens de var gode venner. Så
det gjorde de. Og så fattede Fuzzy
atter sine ting og gik.
Fuzzys første titel
I Kværndrup rejser alle i cirklen sig.
Jakkeemblemer rasler, da to yngre
mænd hjælper en sværtgående herre
på benene, men så sænker stilheden
sig også. Et minut for de venner, der
er døde i år. Så klapper præsten
hænderne sammen og spørger, hvem
der ønsker at komme i betragtning til
at blive den nye stodderkonge.
Det er der fire, der gør. Én af dem er
Sheriffen, den siddende regent. Hun
er ved at falde i sin lange, lyserøde
kjole og griner sammen med de
andre.
Hun griner igen, da hun bliver
genvalgt, og lader det smitte af, mens
hun vælger sit hof; for en dronning
og en kronprins, det skal man have
som stodderkonge. Eller stodderregent. Og så griner de også, mens
de klasker hende i ryggen.
- Og nasseprins?
- Fuzzy, bjæffer regenten uden nogen
tøven, og så måber Fuzzy.
- Mig? Jeg har sgu aldrig haft nogen
titel.
Men han må på benene og modtage
de klap i ryggen og lykønskninger,
som følger med sådan en titel. Så
brager musikken igen. Playlisten
starter nok forfra, for igen synger Det
Internationale Sigøjner Kompagni, at
man ikke kan slå dem ihjel.
Imens fatter Fuzzy sin kaffekande
og drøner rundt mellem vagabonderne for at ’nasse’ en mønt. Det
er nemlig det, en nasseprins som
den eneste må: Nasse fra de andre
landevejsriddere. Og mens musikken
forkynder, at ’vi er en del af jer selv’,
vender den nye nasseprins bunden
i vejret på sin kaffekande og tæller
småmønterne. Og så griner han.

ROD OG
DOVENSKAB,
LÆNGE LEVE
Sebastian Klein er kommet
forbi Hus Forbi for at fortælle
om sin begejstring for naturen,
hjemløse insekter og det
allermest vanskelige, han har
slæbt med fra sin barndom

- Dét er et fedt insektbo, er der noget i, spørger Sebastian Klein.
- Nej, ikke rigtig, det blev sat op for 14 dage siden, forklarer Hus Forbisælger Lennert Windelboe.
Sebastian Klein er mødt op på Hus Forbi. Sebastian er ham fra tv med
’de ulækre madder’, Dr. Pjuskebusk fra 'Naturpatruljen', foredragsholderen, forfatteren bag bøger om farlige, mærkelige og klamme dyr og
senest en af de fire deltagere i TV2s program ’1 døgn, 2 hold, 3 dyr’.
Med tiden er han kommet til at vide absurd meget om navnlig fugle, men
også om biodiversitet og insekter. Så da Lennert Windelboe begyndte
at passe på et insekthotel omme i Hus Forbis baggård, inviterede han
Sebastian Klein forbi for at høre ham, hvorfor det er så vigtigt, at vi passer
på vores insekter.
- Jo mere skrammel du kan proppe ind i sådan noget, og jo flere
sprækker du laver, jo federe er det, siger Sebastian og forklarer, at det
skaber naturligt planteliv, der tiltrækker insekter. Så skal dyrelivet nok
komme. Helt af sig selv.
- Der er ikke noget i den her verden, der kan leve uden, at der er noget
andet, der skal dø. Selv planter er jo afhængige af, at der er andre
planter, der dør og gøder jorden med deres råddenskab, siger han.
- Så der er liv efter døden, konstaterer Lennert og inviterer Sebastian
inden døre til en kop kaffe og tager hul på sit interview.
Hvor stammer din interesse for dyr egentlig fra?

Der er ikke noget i den her verden, der kan
leve uden, at der er noget andet, der skal dø.
- Alle børn er jo interesseret i noget dyreværk. For mig blev det dyr, der
slår andre dyr ihjel. Der var et tidspunkt, da jeg var lille, hvor jeg gerne
ville se en ræv, og vi var nogle knægte i kvarteret på Amager, som
cyklede ud på Amager Fælled. Det ansporede mig, og så eskalerede det.
Nu er det både mit liv, min interesse og mit arbejde.

interview Lennert Windelboe
foto: Dennis Morton
tekst: Birgitte Ellemann Höegh
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Klassen grinede
Har det altid været nemt for dig, for eksempel i skolen?
- Nej, i dag er det lidt cool at være nørd. Men som barn gik jeg og var
hemmelig med det og kom så til at springe ud som naturinteresseret
i en dansktime. Ude foran vinduet ser jeg en flok traner, og jeg bliver
simpelthen så begejstret, rejser mig op og råber: ’Se, der er traner’, og så
griner hele klassen ad mig inklusiv min dansklærer.

Fedt, men jeg kunne også godt tænke
mig at spørge lidt ind til vores insekter.
Hvad har insekterne af betydning for
vores dyre- og planteliv?
- Insekter som dyregruppe har en
kolossal betydning, fordi der er så
pissemange af dem… Hov husk at
redigere i mit sprog, for jeg bander som
en vanvittig.
Ok, vi trækker 30 procent fra.
- Hellere 90! Nå, men insekterne har
indflydelse på vegetation, fordi de æder
af vegetation og spreder frøene, og så
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agerer de bytte for både krybdyr,
padder, fisk, pattedyr og fugle.
Insekterne er måske den vigtigste
dyregruppe.
Hvis nu insekterne bliver endnu mere
udryddede, vil der så ikke længere
komme æbler på træerne?
- Altså i Kina har man opdyrket så
ensartet på så store områder, at de
ikke kan have en bestand af insekter
kørende. Nogle gange kommer de
med sækkevogne med bikuber, og
mange steder håndbestøver kineserne selv, og det er jo en katastrofe
og helvedes besværligt.
Kan man sige, at når insekterne ikke
har det så godt, så er det fordi, de
faktisk er hjemløse i øjeblikket?
- Ja, for i mange tilfælde fjerner vi
deres levesteder ved, at vi opdyrker
og designer jorden, og så har de
jo mistet deres bopæl. Det største
globale problem for naturen i dag er
faktisk hjemløshed, siger Sebastian
Klein.
Han har følgende råd til, hvordan
vi alle sammen kan være med til at
holde biodiversiteten oppe og vores
natur i live:
- Hvis du har en have (eller en
gårdhave, dér hvor du bor), så skal
du have en havedam. Den behøver
ikke være særlig stor, du kan grave en
spand ned i haven og lade den fylde
med vand, for det giver så meget
liv. Der er insekter, der lægger æg
nede i den, det giver insektlarver, og
det vil tiltrække padder og være et
sted, hvor fugle, pindsvin og mus kan
drikke. Derudover vil jeg sige; ’Rod
og dovenskab, længe leve!’. Lad være
med at rydde op. Når noget roder,
er det rigtig, rigtig godt i naturen.
Store bunker af sten giver sprækker
til væsler og tusser, og afsæt nogle
kvadratmeter, hvor du lader græsset
og ukrudtet vokse, så kommer insekterne. Jo mere rod, jo mere liv.
Skam, kendis og sorte huller
Lennert skifter emne og spørger
ind til Sebastians bog ’I min fars
skygge’, som handler om at vokse

LENNERT: Nu har vi været i gang i 14 dage,
men der er ingen insekter.
SEBASTIAN KLEIN: Giv det lige en chance,
men man skal ikke regne med alverden. Men
derovre, hvor der hænger efeu, er der jo
snegle og bier og edderkopper og alle mulige
insekter, så de skal nok komme herover.
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Jeg så det ikke som et problem, da jeg var barn,
men som voksen var min mor frustreret over
hans alkoholisme, fordi den tog til, og det værste
for mig var egentlig skammen - dét der med,
at folk ikke måtte vide noget.
op i skyggen af hans berømte far,
musikeren og skuespilleren Jesper
Klein (1944-2011). En opvækst
med masser af skønt, trygt liv og
hvirvlende opture, men også nogle
nedture ansporet af hans fars eskalerende alkoholforbrug.
I din bog skriver du om nogle af de
problematikker, som vi også kender
på Hus Forbi, for eksempel misbrug.
Har du følt det som et svigt – eller
hvordan vil du fortolke de følelser?
- Jeg så det ikke som et problem, da
jeg var barn, men som voksen var min
mor frustreret over hans alkoholisme,
fordi den tog til, og det værste for mig
var egentlig skammen - dét der med,
at folk ikke måtte vide noget. Men
jeg ser min barndom som lykkelig og
mit forhold til mit far som et fantastisk forhold. Jeg savner ham utrolig
meget. Dét, at han havde et problem
med alkohol, var i virkeligheden bare
en farvenuance i en pallette af alle
regnbuens farver. Det er klart, at det
var noget i mit voksenliv, som jeg
godt kunne være trist over, men jeg
er bevidst om nuancerne. Ingen af os
får sol, uden at det kaster en skygge
et sted.
Hvad har det sat af spor i dig?
- To spor. Jeg er nok gået den
modsatte vej med alkohol og vil ikke
have, at mine børn skal have den
usikkerhed, at de ikke ved, hvad de
kommer hjem til. Og igen, det var i
reglen okay, da jeg boede hjemme,
for der var det ikke rigtig blusset
op endnu. Det var først, da jeg var
voksen, at det blev til et problem, der
influerede på hans arbejde.
Det andet spor handler om at være
barn af en kendt dansker. Jesper
Klein var et genert og sky menneske,
der for alt i verden ikke ønskede

at blive genkendt på gaden. Han gemte sig bag store solbriller og sprang
nærmest fra skjulested til skjulested. Det har sat sig i Sebastian, der tydeligt
husker følelsen af at gå rundt med ’en elefant i hånden, der forsøgte at skjule
sig’. En umulig opgave, for alle vidste, hvem hans far var.
- Dét ville jeg gøre anderledes. Da folk begyndte at sige dav til mig på gaden,
svarede jeg altid meget venlig; ’dav, dav’ for mine børns skyld.
Angst og depression
Men du har også skrevet i din bog, at du har været på sygehuset, fordi du har
haft det svært. Hvordan rejste du dig derfra?
- Der må jeg simpelthen sige 'medicin'. Jeg var stresset, og jeg havde angst
anfald og depression og blev indlagt med hele møllen. Da jeg sad i hospitalssengen og tænkte: ’Det her er fucking endestationen, jeg er tosset’, fik jeg
de her helt fantastiske antidepressiver, der begyndte at virke efter halvanden
måned, og jeg blev JUBLENDE lykkelig.
Fantastisk!
- Men jeg var også virkelig glad for at komme fra dem igen. Men når man én
gang er faldet ned i sådan et sort hul, så ligger det og nager, så jeg er hele
tiden opmærksom på tegn. Det startede med snurren i fingrene, svimmelhed
og synsforstyrrelser.
Hvorfor kom det?
- Jeg tror, det var en blanding af for meget arbejde og følelsen af forladthed,
efter mine forældre var døde – de var grundpiller i mit liv. Og dum som jeg var,
troede jeg, at jeg var for stærk til, at den slags kunne ramme mig, så det var
næsten velfortjent.
Homo sapiens eller stuebregne
Når man ser dig på tv, virker du altid glad og begejstret, er det et skjold eller
en rolle, du spiller?
- NEJ, der er ikke noget, der kan gøre mig så glad som at se et eller andet
fantastisk. For ti dage siden var jeg ude på Vestamager, og så ser jeg en hvidskægget terne. Og så tænker du; ’hvidskægget terne, hvad fanden er det?’.
Det er en sydeuropæisk fugleart, som havde sneget sig op til Klydesøen, og
jeg lover dig … det har reddet hele mit år. Der er jo sensationer derude, som
bare venter på at blive opdaget.
Sebastian slutter med at vise Lennert en app, der hedder ’iNaturalist’, som
han synes, Lennert og ALLE andre mennesker skal se at få installeret på deres
mobiler.
- Den er sindssyg fed, når du nu får nogle dyr i insekthotellet. Den kan tage et
billede af en hvilket som helst organisme i verden, et blad, et dyr, og så vil den
fortælle, hvad det hedder.
Sebastian prøver den af på Lennert. De regner jo nok med, at han vil bonne ud
som homo sapiens, men så er det, at den fortæller, at Lennert er en … bregne.
- Neej, du er ikke et menneske, du er den første…. det øverste forslag er en
fucking bregne. Lennert, du er en bregne!
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EN FØLJETON I 8 AFSNIT

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
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

af Birgitte Ellemann Höegh
foto: Fryd Frydendahl
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- Så skal du bare ind og køre Candy Crush, siger fotografen til Sørine, der
netop er blevet færdig og har fået mere dramatiske øjne.
Hun er ude foran spejlet, træder lidt tilbage og smiler også inde ved Redens
computer.
En anden kvinde kommer forbi, kigger interesseret i makeupkassen og spørger
til en primer.
- Det er ligesom polyfilla. Den er god, siger Rikke.
- Der er én, der allerede har sagt på Facebook, at det er flot, råber Sørine, der
har lagt et billede af sig selv ud – fuld makeuppet.
- Det er lige før, man slet ikke tør drikke kaffe med den læbestift, fortsætter
hun, da hun er inde og hente sig en kop kaffe.
Det fine, der sker i rummet
En ung kvinde får pludselig lyst til at sætte sig i Rikkes stol. Det skulle hun
ellers ikke nyde noget af lige før. Bagefter sidder hun omkring kaffebordet
og fortæller historier fra de varme lande om dengang, hun skulle føde barn
nummer to, og det ploppede ned i toiletkummen… Hun ser ellers yndig ud
med sine mandelformede øjne, der er blevet løftet yderligere af Rikkes pensler.
De andre er vilde med hendes beretning.
Kvindernes relation til deres børn strejfer ofte samtalerne i Reden. Nogle vover
pelsen og fortæller mere sårbart end andre. Et brudstykke fra en samtale

PARADERNE
BLIVER SÆNKET
ET DØGN PÅ REDEN: KL. 18.00-21.00
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 en af
Københavns vigtigste væresteder for kvinder, der
sælger sex eller tager stoffer. Det er der kommet
otte reportager ud af. Her til aften er der kommet en
makeupartist forbi
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- Det er dejligt, at du er her, Rikke.
Velkommen. Det kan være flot med dejlig
makeup i hovedet, siger Marianne, som
sover på Reden for tiden og allerede er i
fuld makeup.
Rikke er kommet forbi med sin makeupboks og tilbyder kvinderne at få lagt
sminke. Det sker en gang om måneden.
- Men så skal man have det af igen, siger
Sørine.
- Ja, og det skal jo også kunne sidde
fast. Hvad med hårspray? foreslår en
svensk kvinde. Tørt.
Middagsbordet er blevet ryddet til
Rikkes makeupgrej. Hun tager en pandelampe på og stiller skarpt på Sørine, der

Der er ikke nogen,
der tænker, at
’en dag vil jeg
knæsætte min
familie’, så jeg
måtte gå med til
en frivillig
anbringelse.
I starten tog jeg
over til min datter
hver torsdag og
sov der til fredag
og afleverede
hende i børnehave
og tudbrølede.

har forvildet sig op i den høje stol. Den
svenske kvinde sidder og følger med,
spiser yoghurt og drikker kaffe.
- Jeg skal ikke have lagt makeup i dag.
Rikke har givet mig tips til, hvordan jeg
skal gøre for at få min næse mindre.
- Nå, hvad sagde jeg? spørger Rikke.
- Et tyndt lyst lag på næseroden, svarer
hun.
- Eii, har jeg ikke bare sagt, at man er
smuk, som man er? svarer Rikke og
forklarer lidt om, hvorfor hun er her:
- I makeupper så rigeligt til hverdag. Det
der med at sidde og slappe af og blive
nusset om og få en oplevelse af ’Gud,
ser jeg sådan ud!’, er jo ret godt, ik’!

mellem to kvinder, der sidder i den lille stue, lyder sådan her:
- Der er ikke nogen, der tænker, at ’en dag vil jeg knæsætte min familie’, så jeg
måtte gå med til en frivillig anbringelse. I starten tog jeg over til min datter hver
torsdag og sov der til fredag og afleverede hende i børnehave og tudbrølede,
siger den ene.
- Man får jo ikke børn for at fucke det op. Men vi bærer det, og det er en
kampesten, siger den anden kvinde … blandt andet.
Rikke er gået ind på kontoret til Tanja, der er en af aftenvagterne.
- Der sker altid noget med fællesrummet, når du kommer og lægger sminke,
Rikke. Det er ikke kun en indsats for den enkelte kvinde. De bliver alle sammen
mere fjantede og fjollede. Alle har prøvet at smukkesere sig, det er en referenceramme, de kender, paraderne bliver sænket, og de bliver nysgerrige på
hinanden og vil gerne vide, hvad der er sket, siger Tanja.
- Jeg er så tæt på nogen, jeg slet ikke kender, når jeg lægger makeup. For
nogen er det grænseoverskridende, men det her er en måde, man kan
være tæt på, og det gælder jo begge veje, siger Rikke, der en del år tilbage

arbejdede som makeupartist i modebranchen.
I dag er hun pædagog og er kommet her frivilligt i det sidste halvandet år.
Sørine har fået flere kommentarer fra venner på sin Facebook-profil, fortæller
hun, da hun senere sidder i tv-stuen.
- Du bliver badet i komplimenter – er det ikke dejligt? siger Marianne.
- Lidt mærkeligt, siger Sørine og får en pludselig indskydelse om at spille
musik.
Hun fortæller om dengang, hun lærte at spille guitar i folkeskolen og endte
med at blive bedre end sin lærer.
- Jeg savner det. Jeg kan tage guitaren med næste gang, jeg er i Odense, siger
hun.
- God idé, så laver vi en guitaraften, siger Marianne.
- Hvis de stamper rytmer i gulvet, så kan de nok lide det, siger Sørine.
Mariannes rigtige navn er redaktionen bekendt.
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Hjemløse turnerer med teaterforestilling
Teksten til højre er et lille udpluk
fra Hus Forbi-sælger Flemmings
lange og hårde liv. Og et lille
lyspunkt i hans fortælling, som
kan høres i teaterforestillingen
’Skidefuld af historier’, hvor
nuværende og tidligere hjemløse
fortæller om deres liv.
Projektet er skabt i samarbejde
mellem Kulturhus Galaksen i
Værløse og Christianshavns
Beboerhus. Og i november
og december er holdet bag
’Skidefuld af historier' på
Danmarks-turné med start 19.
november i netop Værløse.
19. november: Galaksen, Værløse
23. november: Kulturmaskinen,
Odense
24. november: Tobakken, Esbjerg
25. november: Remissen, Brande
27. november: Grønnegades
Kaserne, Næstved
30. november: Christianshavns
Beboerhus, København
1. december: Kulturium, Ishøj
2. december: Kolding Egnsteater
og Nicolai Kultur, Kolding
3. december: Nygadehuset,
Aabenraa
Hvis der skulle være ændringer,
kan du se turnéplanen på
Skidefuld af Historiers
Facebook-side og på Instagram.

foto: Mette Kramer Kristensen

NYT SÆLGERKORT
Hus Forbi-sælgerne har fået nyt sælgerkort.
Udskiftningen vil dog tage lidt tid, så 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.
november 2020
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Da jeg blev hus
forbi-sælger, stod
jeg i starten
forskellige steder.
Men så kom jeg
til Netto ved Lyne
borggade, hvor
der var en kasse,
så jeg kunne sidde
ned og sælge mine
aviser. Jeg troede
ikke rigtigt på, at så
mange mennesker
var søde og rare,
og at de ville købe
mine aviser. Men
jeg måtte hurtigt
æde mine egne ord.
Jeg var overrasket
over, hvor venlige
de var. Det åbnede mine øjne for,
hvor mange gode
mennesker der er.

MINDEORD

HUS FORBIS TONNY RIMSMED ER DØD. HAN BLEV 60 ÅR.
Tonny solgte i mange år Hus Forbi ved
indgangen til forlystelseshaven Bakken
nord for København. Og han solgte ikke
bare avisen. Han stod med fræk charme
og læste rim op for de forbipasserende.
’Jeg siger det uden at lyve – den koster
kun tyve,’ sagde han i mange år. Men i
august, da prisen på Hus Forbi steg til 30
kroner, gik han over til: ’Tre gange ti – det
kan vi li.’
Tonny kom ellers o.k. fra start i livet. I sine
unge dage havde han en skibsserviceforretning og leverede varer til skibe, der
lagde til i havnen i Svendborg. Det var der
gode penge i, og da han var på toppen,
kørte han Porsche.
Men Tonny oplevede en personlig nedtur,
og når man får store ordrer og tjener gode
penge, så har man også store tab, hvis
man ikke kan vedligeholde kontrakten.
Så da Tonny kunne se, at hans firma ikke

længere kunne løbe rundt, tog han en
sovepose, det bedste grej og de bedste
sko og gik på landevejen.
Det blev han ved med i mange år, og han
levede også et hårdt liv med drikkeri og
røg, hvilket indhentede ham, da han blev
lidt ældre. Den sidste tid var hans bevægelighed hæmmet af kol, og det var kun
med besvær, at han kunne klare at komme
ud foran indgangen til Bakken.
Tonny havde vid og humor. Han var stærkt
engageret i politik og var kritisk men
også respektfuld overfor alle. I flere år
havde Tonny sin faste spalte i Hus Forbi
med politisk satire – på rim, naturligvis.
Det bragte ham også ind på de bonede
gulve, hvor han interviewede daværende
statsminister Helle Thorning-Schmidt før
valget i 2015, da hun tabte til Lars Løkke
Rasmussen. Tonny havde medbragt et

udskrift af alle de rim, hvor han havde
spiddet Socialdemokratiet.
Det var statsministeren glad for. Men hun
havde det svært med, at Tonny lagde
posen på gulvet og fortsatte samtalen.
Så den blev samlet op, glattet ud og lagt
pænt på bordet.
Tonny fortsatte med at spidde politikerne
– den nuværende statsminister, Mette
Frederiksen, fik også en tur i ny og næ.
Men i takt med at kræfterne slap op, holdt
Tonny op med at skrive sin faste spalte.
Det fik vi en del klager over, men der var
altså en naturlig forklaring. Og Tonny har
desværre digtet sit sidste rim.

Æret være hans minde
hus forbi
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HUS FORBI-SÆLGER EMILIE:

Hus Forbi er
en slags terapi,
kan man sige
- Jeg vil altid være grønlænder,
selvom jeg har boet i Danmark
i de sidste 21 år. Jeg tror ikke,
jeg kan blive dansk, men jeg
har tilpasset mig, så jeg har ikke
så megen hjemve mere. Jeg
ved ikke, hvad det er, der gør
det så anderledes, men når jeg
er sammen med grønlændere,
har vi vores egen humor. Vi
har nemmere ved at grine end
danskerne og ser tingene lidt
anderledes. Vi kan vende det
hele lidt om, så det bliver lidt
sjovere – også når der er svære
ting i livet.
- Jeg kom hertil, fordi min
kæreste og jeg ikke kunne få
en bolig i Grønland. Vi havde
et barn sammen og boede hos
mine forældre i 13 år, mens vi
ventede. Min far drak meget,
der var vold og mange ting, så vi
ville væk. I Danmark fik vi et barn
mere, og jeg blev meget ensom.
Vores forhold var ikke så godt,
han var meget dominerende,
så jeg blev til et indadvendt og
genert menneske.
- Efter 24 år kom jeg ud af

forholdet, blev hjemløs i tre år og kom til at bo på herberger og hos
venner og bekendte. Det var ikke rart. Jeg tror ikke, man kan forstå
det uden at have prøvet det selv. Den yngste af vores sønner kom i
familiepleje, og den ældste var blevet over 18 år og kunne klare sig.
Nu er de begge voksne og bor i Jylland. Jeg savner dem.
- Jeg blev hjemløs på grund af mit hashmisbrug. Før i tiden var det
meget slemt, nu går det meget bedre. Det var først, da jeg begyndte
i Hus Forbi, at det ændrede sig. Det er en slags terapi, kan man
sige. Jeg synes, jeg er vokset meget i de fire år, jeg har solgt aviser.
Det er ligesom at komme på arbejdet, og jeg går meget op i det. Jeg
står altid og sælger ved Meny i Odense. Det er her, jeg kender flest
folk, og folk kender mig. Jeg er SÅ glad for mine kunder. Dem kan
jeg jo ikke undvære længere. Og de bekymrer sig, hvis jeg ikke har
været der et par dage, det er sådan, jeg føler.
- Jeg har stadig ikke så stor en vennekreds i Danmark, jeg har
nærmest kun min kæreste. Vi bor adskilt, og nogle gange kan han
blive væk for mig. Nu er jeg blevet frivillig i Paraplyen (værested i
Odense, red.), og jeg er så glad for at være der. Jeg kommer ud og
snakker med mennesker og er ved at blive mig selv igen. Stille og
roligt.

Hvad interesserer du dig for?

- Madlavning. Selvom jeg har en spiseforstyrrelse, elsker jeg at lave
mad til folk, og jeg har altid fået megen ros for det og har også en
uddannelse som køkkenassistent fra Grønland og har arbejdet på
Rådhuscaféen i Varde i seks år. Jeg laver grønlandsk mad, når vi
har sælkød, fisk og hvalkød, som vi laver suppe af. Vi får ikke så tit
delikatesser, men hvalhud er det bedste af det bedste. Det er bare
noget, vi spiser råt, og der er meget fedt på.

fortalt til Birgitte Ellemann Höegh
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Vi har
nemmere
ved at
grine end
danskerne
og ser
tingene lidt
anderledes.
Vi kan
vende det
hele lidt
om, så
det bliver
lidt sjovere
- også når
der er svære
ting i livet.
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