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ET LIV I FRIHED

Mads og hans kæreste Julia så sig
selv i tv-programmet 'Narkoland'.
De så to menneskeliv, der kun
levede for at skaffe stoffer til det
næste fix. Det er slut nu.
De har fået styr på tingene.

MØD THOMAS WARBERG

Standup-komikeren Thomas
Warberg er med i Hus Forbis
podcast om misbrug.
Han bliver interviewet af Hus
Forbi-sælger Jesper.

X-ORD ER TILBAGE

Vi bringer en særlig julegave til
læserne. Mange har efterlyst vores
krydsord, som ikke har været med
i avisen siden april.
Nu er den tilbage.
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Leder

Med corona ind i julemåneden
Jeg tror, vi har et fælles juleønske i hele Danmark, ja måske i det meste af
verden, i år: Fri os fra corona. Det var godt med en lille pause i sommer, hvor vi
kunne samles flere end i foråret og være knapt så bange for at være nær andre
mennesker, selv om vi gik glip af alle sommerens festivaler og markeder.
Ellers har vores verden siden marts været præget af den pandemi, som skyller
hen over hele verden. Vi kan ikke rejse til udlandet, vi er blevet vant til at
trække vejret gennem mundbind og se vores medmennesker i øjnene gennem
et visir.
Det er rent ud sagt træls. Der er ikke noget at sige til, at folk er trætte af den
her situation. Mest selvfølgeligt dem, hvis tilværelse ændres helt markant.
Først og fremmest dem, der bliver smittede og måske alvorligt syge. Men også
dem, der arbejder i hotel- og restaurationsbranchen, som er lagt helt ned, eller
andre erhverv, som lider.
Hjemløse og socialt udsatte har mærket pandemien på flere måder. Nogle
har ikke kunnet få penge, fordi de ikke har et pengeinstitut, andre har oplevet
ikke at kunne få hjælp fra kommunen, og nogle har mistet deres netværk, fordi
værestedet, hvor de kom, har været lukket. Og det selvom regeringen allerede
i marts meldte ud, at socialområdet var undtaget.
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24. ÅRGANG

Der er forskel på første og anden bølge af corona. Under første bølge var alt
nyt og uprøvet. Folk prøvede at tage hensyn og hjælpe så godt som muligt.
Hus Forbi mærkede en mægtig sympati fra vore støtter, som gjorde det muligt
at købe gavekort til hjemløse, forsyne dem med værnemidler, huse dem på
Danhostels, give hjælp til madordninger ude i landet, sikre gratis medicin og i
det hele taget være på forkant med udviklingen. Opbakningen var enestående.
I en periode oplevede vi, at selv politikerne på Christiansborg stod sammen om
at gøre det bedste for Danmark, og efter en masse støttepakker til erhvervslivet faldt der også lidt af til hjemløse og udsatte.
Under anden bølge har vi ligesom prøvet det hele før, og det hænger tydeligvis alle ud af halsen. Politikerne bides og skændes om minkavl, socialområdet fylder intet i sammenligning, men socialministeren siger stadig, ’det er
undtaget’. Det er sværere at finde ja-hatten frem; den har ligesom forputtet sig
allerbagest i garderoben, hvor den drukner mellem kasserne med engangsmundbind.
Men det er december, så lad os nu alligevel gøre alt for at finde julehumøret,
og forhåbentlig virker undtagelsen af socialområdet i anden bølge.
Testresultater viser, at det ikke er selve pandemien, der rammer hjemløse og
udsatte. Smitten florerer stort set ikke blandt gadefolket, fordi de lever så
isoleret fra resten af befolkningen, at de ikke bliver ramt.
Til gengæld rammes de af omgivelsernes reaktion. For eksempel har Hus Forbi
solgt markant færre aviser i efteråret, end vi plejer, og sælgere kan fortælle,
hvordan folk undgår nærkontakt. En af dem er Henriette, som her i avisen
beretter om, hvordan voksne og børn for et år siden flokkedes om hende og
købte ekstra mange aviser, da hun klædte sig ud til halloween. I år er hun
blevet ignoreret.
Den bedste støtte, vi kan få op til jul, er, at folk køber avisen, tager den med og
læser den. Så tak til dig, som allerede sidder med den i hånden. Spred endelig
budskabet, og giv en anbefaling af Hus Forbi til andre.

Med ønsket om en glædelig jul
Poul Struve Nielsen, redaktør
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HUS FORBI ER EN REGISTRERET
SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED
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DRUK, BLACKOUTS
OG LORT PÅ GULVET
foto: simon jeppesen
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BETTINAS JUL
I år fejrer Bettina jul med
sin familie. Hun skal være
sammen med sin datter,
svigersøn og børnebørn. Men
sådan har det ikke altid været
for Bettina, som er en af de
12 brugere af Værestedet i
Aarhus, som optræder i dette
års hjemløsekalender. Hun
har også tilbragt juleaften på
gaden mange gange. Læs om
vendepunktet i hendes liv.

Version A
50x19mm

Komiker Thomas Warberg og Hus Forbi-sælger Jesper satte sig ned
til en snak om noget, der har fyldt meget hos dem begge: Alkohol.
Thomas er tørlagt på niende år, mens Jesper stadig drikker.

SÅ ER DER
X-ORD IGEN

28

Da Hus Forbi fik nyt
layout i maj, udgik
x-ordet. Det har vi fået
mange henvendelser
om, både adresseret
til redaktionen og i
klar tale til sælgerne
på gaden. Nu bøjer
vi os for folkekravet;
x-ordet er tilbage.
Hanne Reffelt gør
comeback og leverer
finurligt gætværk, og
som noget nyt pakkes
løsernes ord ind i
Maja Petrea Fox’
streg. God fornøjelse.

Almene kvalitetsboliger
www.domea.dk

alt id billig st
december 2020
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Hvornår bliver

Lægerne kan ikke
finde ud af,
hvorfor jeg
falder, og jeg
kan ikke mærke,
om det er hoften
eller knæene,
der giver efter.
december 2020

PER
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r det Pers tur?
’Arne’ har fået ret til tidlig
pension. Per Ernstsen
venter på tiende år

Per Ernstsen kan ikke rigtigt huske, om det er fem eller seks gange, han har
søgt om at få førtidspension.
Han har længe døjet med slidgigt og diabetes, og de sidste par år har han
flere gange oplevet at dratte om, fordi benene pludselig har givet efter. Derfor
har Per svært ved at se, hvor på arbejdsmarkedet der skulle være et hul til ham,
udover det ’job’ han allerede har som Hus Forbi-sælger med fuld råderet over
den arbejdstid, der bliver mindre og mindre af.
- De siger, jeg stadig har ’arbejdsevne’, men hvad det er for en arbejdsevne,
uddyber de ikke. Jeg tror, det er fordi, jeg har været formand for SAND i
Hovedstaden (de hjemløses organisation, red.) og siddet i bestyrelsen i Hus
Forbi. De tillægger det, at jeg har en masse evner, men når jeg kommer hjem,
kan jeg stå udenfor min port og ryste over det hele, fortæller Per.
Han var oprindeligt bryggeriarbejder, men fik i 1998 en revalidering på grund
af sygdom og tog en faglært uddannelse som maskintekniker.
Den har han dog aldrig fået brugt. Det er blevet til småjobs med løntilskud,
men han har stort set været på kontanthjælp, siden han fik svendebrev i 2002.
Han har også været hjemløs i perioder, men har i dag en lejlighed tæt ved det
jobcenter på Lærkevej i København, han har kæmpet med de senere år.
8-10 arbejdsprøvninger
Havde Per været som ’Arne’ fra Socialdemokratiets kampagne og holdt snor i
arbejdsmarkedet, havde han kunnet se frem til at søge om tidlig pension.
Folketinget har vedtaget, at man kan gå på pension som 61-årig, hvis man har
været på arbejdsmarkedet i mindst 44 år, og perioder på dagpenge tæller med
i den opgørelse.
Men er man røget ud af dagpengesystemet og har været på kontanthjælp eller
lignende ydelser, hjælper ingen kære Mette. Den tidlige pension er skræddersyet til nedslidte arbejdere – ikke nedslidte hjemløse og socialt udsatte,
som ikke er medlem af en a-kasse.
For dem hedder muligheden førtidspension, men som Per kan bevidne, er det
ikke noget, man bare får:
- Det er cirka ti år siden, jeg søgte første gang, og siden har jeg vel været i
arbejdsprøvning 8-10 gange i alt. Lægerne kan ikke finde ud af, hvorfor jeg
falder, og jeg kan ikke mærke, om det er hoften eller knæene, der giver efter.
Jeg risikerer at falde hvert øjeblik. Alligevel bliver jeg tvunget i arbejdsprøvning,
forfra igen.

af Peter Andersen
foto: Mikkel Tjellesen

Grim sag
Så sent som i maj fik han på ny afslag på førtidspension, og der blev bestilt tid
til endnu en arbejdsprøvning, som Per imidlertid måtte melde sig syg til.

- Så var beskeden fra jobcentret, at når
de ikke kan vurdere hans arbejdsevne,
kan han heller ikke få førtidspension.
Så modbydeligt er det skruet sammen,
siger Bitten Vivi Jensen.
Hun er pensioneret ergoterapeut og
bruger i dag en stor del af sin tid på at
hjælpe mennesker, der har fået afvist
en ansøgning om førtidspension. I juni
trådte hun til som partsrepræsentant
for Per og fik gennemtrumfet, at Per
skulle have testet sin funktionsevne.
- Man har faktisk ret til at få foretaget
en funktionsevnevurdering, kommunen
oplyser bare ikke om det. Og det er
funktionsevnevurderingen, der kan
sige noget om arbejdsevnen, siger
Bitten Vivi Jensen.
Siden er det gået stærkt. Per har
haft besøg af en ergoterapeut, der
har testet, hvordan han fungerer i sin
lejlighed, og kommunen har droppet
kravet om endnu en arbejdsprøvning.
Han er nu indstillet til førtidspension –
om end han ikke har fået den endelige
besked endnu.
- Efter det, de har lovet, skulle det blive
senest til februar, siger han.
Bitten Vivi Jensen kalder hans sag for
’rigtig grim’:
- Per skulle have haft førtidspension
for flere år siden, det giver slet ingen
mening. Jeg ved ikke, hvordan man
regner sådan noget ud, men jeg er
sikker på, at det også havde været
langt billigere for kommunen at give
ham førtidspension end at bruge alle
de ressourcer på at fastholde ham i
systemet.

DER ER MANGE SOM PER
I årene efter førtidspensionsreformen
i 2012 var København en af de
kommuner, der tildelte færrest førtidspensioner i forhold til mængden af
ansøgere. Det førte til hård kritik,
blandt andet fra græsrodsforeningen
Jobcentrets Ofre, og fra 2017 til 2019
er antallet af tildelte førtidspensioner i

kommunen firdoblet fra 419 til 1.882.
- Men vi er langt fra i mål. Der er cirka
10.000 borgere, som er tilknyttet
jobcentret på Lærkevej, og 8.000
af dem kunne man give en førtidspension ved at knipse med fingrene.
Men brutto koster en førtidspensionist cirka 100.000 kroner mere om

året end en kontanthjælpsmodtager,
så det handler om at fastholde folk i
systemet så længe som muligt, siger
Kim Madsen, som er formand for
Jobcentrets Ofre.
At det netop nu ser ud til at være
lykkedes for Per Ernstsen, har han
én forklaring på: At han har fået en

partsrepræsentant.
- Hver gang, sådan nogle som
Bitten Vivi og jeg selv går ind i en
borgersag, sker der noget. Jeg har
indtil nu haft 230-240 sager, og jeg
har fået medhold i dem alle, siger Kim
Madsen.

december 2020
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SOCIALOMRÅDET
SKAL VÆRE ÅBENT
Socialt udsatte skal have den
hjælp, de har behov for, fastslår
social- og indenrigsminister
Astrid Krag. Hun vil lære af de
dårlige erfaringer fra forårets
nedlukning
af Poul Struve Nielsen
foto: Anders Bøggild
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Forsorgsmuseet i Svendborg havde
planlagt et seminar i forbindelse med
en ny udstilling, ’Udsat under corona’,
som kan ses gratis i en lille container
foran museets indgang. Seminaret
handlede som udstillingen om,
hvordan det har været at være socialt
udsat under den første corona-bølge.
Men seminaret blev blæst omkuld af
anden bølge. Da den ramte, måtte
det aflyses som fysisk begivenhed,
og det hele måtte henlægges til et
virtuelt møderum.
Udstillingen er derimod åbnet som
planlagt og kan ses fysisk. Hus Forbisælger Henriette Lund Hoberg har
været med til at lave den, og hendes
historie er en del af det, besøgende
kan lære af.
- Det har været et spændende projekt
at være med i, siger Henriette.
Hun var fotograferet med mundbind
i april-udgaven af Hus Forbi, der
udkom lige efter Danmark blev lukket
ned. Dengang var det anderledes og
underligt. Der blev først indført krav
om mundbind i offentlig transport
midt i august måned.
Det blev svært at være udsat, straks
coronaen kom, fortæller Henriette:
- Det var sværere at få kontakt med
kommunen. Folk var bange for at
miste deres ydelser. Jeg følte mig
forladt. Værestederne lukkede ned,
og min bostøtte kom ikke.
Beredskabsplan
Da der blev indført restriktioner i
forbindelse med anden bølge, fortalte
social- og indenrigsminister Astrid
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Sidste år kom børnene hen til
mig, og folk tog fotos af mig.
I år bliver jeg ignoreret.
Jeg føler mig tilovers i
samfundet. Jeg føler mig
som en skygge, hvor folk
ikke ser mig.

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.

december 2020

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.
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Krag, at herberger for hjemløse
stadig skal være åbne. Det samme
gælder væresteder, varmestuer,
kvindekrisecentre, botilbud, aktivitetstilbud, tilbud til omsorgssvigtede børn
og steder, der støtter socialt udsatte.
Officielt var socialområdet også
undtaget, da Danmark lukkede ned i
foråret. Men sådan var det altså ikke
i Svendborg, og en spørgeundersøgelse fra de hjemløses organisation,
SAND, og Gadejuristen viser, at firefemtedele af de adspurgte oplevede
forringelser.
Deltagerne i undersøgelsen er
hjemløse, stofbrugere og andre
gadefolk. Halvdelen af dem havde
svært ved at få kontakt til kommunen,
og hver tredje sagde, de havde
fået hjælp andre steder end hos de
sociale myndigheder.
Derfor spørger Hus Forbi socialministeren, hvordan regeringen vil sikre,
at socialområdet rent faktisk bliver
holdt åbent under anden bølge.
- De tal, der kom fra den undersøgelse, er bekymrende, og det er
bestemt noget, vi også drøfter med
Kommunernes Landsforening og med
det partnerskab, vi har for udsatte
voksne. Det skal ikke være sådan, at
de mest udsatte i vores samfund ikke
kan få den hjælp, de har behov for,
selv om vi er ramt af corona-smitte,
svarer Astrid Krag.
Hun tilføjer, at der skal være plads
nok på herberger og forsorgshjem,
og der skal være nødherberger.
- Jeg er bekendt med undersøgelsen, og jeg tager den også meget

alvorligt, siger socialministeren og tilføjer, at det er overvejelser, der vil indgå i en egentlig beredskabsplan.
Lukkede jobcentre
Christina Strauss, som er formand for de hjemløses
organisation, SAND, fortæller om den første bølge af
corona:
- Til at starte med kunne man ikke komme i gang med
misbrugsbehandling. Dengang steg priserne på stoffer
i København. Denne gang gør de i Aarhus. Til sidst fik
misbrugscentrene ordre på, at de skulle lukke folk ind.
Hun regner med, at meget vil gå nemmere i anden
bølge.
- De skulle lige mindes om, at det er en kritisk situation,
siger Christina Strauss.
Under første bølge med corona blev der taget nye initiativer, som gjorde livet nemmere for nogle socialt udsatte.
Flere nævner det som en stor lettelse, at jobcentrene
var lukket. Og på Vesterbro tog misbrugscentret et
nyt initiativ, som virkelig var en hjælp for brugerne: De
er rykket ud på gaden, hvor de både indskriver folk i
behandling og uddeler metadon.
- Men det er kun i København, de bruger den metode.
I resten af landet vil de desværre ikke, siger Christina
Strauss.
Hjemløse og udsatte kan godt mærke, at en pandemi
er anderledes end en økonomisk krise, hvor folk har
tendens til at rykke sammen og hjælpe hinanden. Nu
bliver det gentaget igen og igen, at vi skal holde afstand.
Det kan Henriette Lund Hoberg mærke, når hun sælger
Hus Forbi.
- I anledning af halloween har jeg tidligere siddet med
heksehat og slikkepinde. Sidste år kom børnene hen
til mig, og folk tog fotos af mig. I år bliver jeg ignoreret.
Jeg føler mig tilovers i samfundet. Jeg føler mig som en
skygge, hvor folk ikke ser mig, fortæller hun.
Christina Strauss frygter, at der bliver mangel på sovepladser i løbet af vinteren.
- Det skal ikke være sovepladser i gymnastiksale. Folk
skal have et ordentligt sted at være, siger hun.

- lad Pant-for-Pant hente
dine tomme flasker og dåser,
og vær med til at skabe jobs

Mens det meste af Danmark kan nøjes med restriktioner,
blev syv kommuner i Nordjylland lukket ned i begyndelsen af november. I halvanden uge måtte man ikke
krydse kommunegrænserne, og al offentlig transport var
indstillet.
Socialområdet var dog undtaget, så for eksempel voldsramte kvinder gerne måtte tage til en anden kommune for
at komme på krisecenter. Og det samme kunne udsatte,
der skulle på forsorgshjem eller i misbrugsbehandling.
- Vi krydser kommunegrænserne, hvis det er nødvendigt.
Vi har også et bosted, og vi har hentet en borger i
Brønderslev og fragtet en anden til Hobro. Vores arbejde
udgør en kritisk funktion, siger Susanne Houmøller, som
er leder af Den Blå Sociale Café i Hjørring.
Hun tilføjer, at det kan være et problem for udsatte, hvis
de ikke kan benytte offentlig transport.
- Hvis du bor i Hirtshals og skal have metadon, skal du
selv finde til Hjørring, og Hus Forbi-sælgerne har svært
ved at komme til et salgssted, for det er der ikke i alle
kommuner, siger Susanne Houmøller.

50 MILLIONER KRONER
TIL AT MODARBEJDE ENSOMHED
Regeringen har afsat 50 millioner kroner til at bekæmpe
ensomhed og isolation under corona-udbruddet. En del
af pengene er gået til organisationer og foreninger på det
sociale område.
- Vi ved, at den nuværende situation kan føre til
ensomhed og isolation. Især for sårbare unge og ældre,
siger social- og indenrigsminister Astrid Krag.
I foråret blev der afsat 250 millioner kroner til en lignende
indsats, og de 50 millioner kroner skal ses som et
supplement.

FOTO: ULRIK JANTZEN

Støt de mest udsatte

SVÆRERE FOR
UDSATTE I NORDJYLLAND

Ring/sms til 31 32 00 55 eller send en mail til hello@pantforpant.dk
Vi henter både hos private og i virksomheder – kun i hovedstadsområdet
Du kan også støtte via MobilePay 20 25 55
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HUSLEJETILSKUD SKAL AFHJÆLPE HJEMLØSHED
Regeringen vil give tilskud til
beboere i udslusningsboliger
uden modregning i kontanthjælpen. Socialborgmesteren i
København efterlyser national
koordinering af indsatsen mod
hjemløshed

af Peter Andersen

december 2020

For tre år siden fik seks kommuner
grønt lys til et forsøg med at give
huslejetilskud til hjemløse, som for
eksempel flytter fra et forsorgshjem
til en såkaldt udslusningsbolig.
Tilskuddet skulle kompensere for
manglen på billige boliger og gøre
det muligt at holde huslejen nede på
et niveau, der er til at betale, når man
er på kontanthjælp.
Men det endte med en lang næse
– både til de seks kommuner og til
de hjemløse. For der var ikke taget
højde for, at huslejetilskuddet skulle
modregnes i kontanthjælpen, og så
var man lige vidt.
En af de seks kommuner var
København, hvor socialborgmester
Mia Nyegaard (R) var noget paf, da
hun fandt ud af, hvordan det hang
sammen.
- Fra Folketingets side vil man gerne

have, at vi arbejder med Housing
First, og så gav den modregning slet
ikke mening. Jeg har siden skrevet
og ringet mange gange til de tre
ministerier, der er indblandet, og den
gode nyhed er, at nu har de faktisk
sagt ja til at ændre det, siger hun.
På regeringens lovprogram står
ganske rigtigt, at det ’påtænkes at
sikre, at kommunens huslejetilskud til
udslusningsboliger ikke modregnes
forsørgelsesydelser’. Social- og
indenrigsministeriet oplyser, at et
konkret forslag vil blive fremlagt til
februar, og at lovændringen efter
planen skal træde i kraft 1. juli næste
år.
Hvor stort huslejetilskuddet må være,
hvor lang tid man kan få det, og
hvilke boliger der kan komme i spil,
er ikke klarlagt endnu. Mia Nyegaard
ser gerne, at lovgivningen bliver så

fleksibel, at alle i målgruppen kan få
glæde af den.
- Men det er de små sejres lov. Først
skal vi have loven igennem, så skal
der findes penge på budgettet.
Måske kan vi allerede nå at skaffe
penge til et forsøg i anden halvdel af
2021, siger hun.
Slut med kassetænkning
Københavns Kommune havde faktisk
afsat 3,2 millioner kroner til formålet i
2019 og 6,3 millioner kroner i 2020,
men de penge er altså ikke blevet
brugt.
Ifølge Ask Svejstrup, som er sekretariatschef i de hjemløses landsorganisation, SAND, kan et huslejetilskud
være et vigtigt bidrag i de kommuner,
hvor der mangler billige boliger.
- Så længe man ikke har vist vilje til
at bygge flere billige boliger, er et

Vi skal have en
national plan: Det tager
staten sig af, det tager
regionen sig af, og det
tager kommunen sig af.
Så vi undgår,
at kommuner bruger
skatteborgernes penge
på at kæmpe om, hvem
der skal betale for
et ophold på et
bosted. Vi svigter som
velfærdssamfund, hvis
vi ikke får de mest
marginaliserede med.
Mia Nyegaard
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huslejetilskud den eneste farbare vej.
Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan det
vil blive brugt. Hvis man havde alle penge
i verden, ville mange hundrede hjemløse
kunne få glæde af det, siger han.
Mia Nyegaard understreger, at et huslejetilskud ikke kan stå alene. Hun ser
det som led i en national indsats mod
hjemløshed, hvor blandt andet byggeriet
af sociale boliger og bostøtte til tidligere
hjemløse koordineres på tværs af kommunegrænser.
- Med huslejetilskuddet så vi, hvad der kan
ske, når to love ramler sammen. Vi skal
have en national plan: Det tager staten
sig af, det tager regionen sig af, og det
tager kommunen sig af. Så vi undgår, at
kommuner bruger skatteborgernes penge
på at kæmpe om, hvem der skal betale
for et ophold på et bosted. Vi svigter som
velfærdssamfund, hvis vi ikke får de mest
marginaliserede med, siger Mia Nyegaard.

STOFINDTAGELSESRUM
BØR VÆRE MERE ÅBENT
af Poul Struve Nielsen
Stofindtagelsesrummet i Aarhus har åbent fra klokken
8 til klokken 15. Så er der lukket, og det gør, at nogle
stofbrugere i Aarhus løber en unødig risiko. Behovet
for stoffer hører nemlig ikke op klokken tre om eftermiddagen.
Derfor er der stofbrugere, som er døde efter at have
taget en overdosis. Liv, som det havde været nemt for
personalet i stofindtagelsesrummet at redde.
- Vi bør have åbningstiden udvidet, siger Anders Stagis
– leder af stofindtagelsesrummet, der drives af Kirkens
Korshær.
- Det er ikke i orden, at folk skal findes døde på et toilet
midt om natten. Det er for tidligt, at stofindtagelsesrummet lukker klokken 15, siger landsformanden for
hjemløseorganisationen SAND, Christina Strauss, som
kommer fra Aarhus.

Nu bliver det koldt
Vinteren bliver kold, våd og lang.
Ikke mindst når man som Hus Forbisælger står på gaden hver dag.
Derfor samler vi penge ind til varmt
overtøj og solide vinterstøvler, så vores
sælgere kan være klædt varmt på, når
vinteren kommer.

FOTO: HELGA C. THEILGAARD

STØT INDKØBET
AF VINTERTØJ
TIL HJEMLØSE
MED ET BIDRAG
PÅ
MOBILEPAY
99 65 55
ELLER
KONTO
9541 10155088
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DRUK,
BLACKOUTS
OG LORT
PÅ GULVET
11

Komiker Thomas Warberg og Hus Forbi-sælger Jesper
satte sig ned til en snak om noget, der har fyldt meget
hos dem begge: Alkohol. Thomas er tørlagt på niende år,
mens Jesper stadig drikker

interview: Jesper Andreas Bisgaard
foto: Anders Bøggild
tekst: Line Friis Haastrup

På hver sin side af et bord sidder en
Hus Forbi-sælger og en komiker. De
hedder Jesper Andreas Bisgaard og
Thomas Warberg. Mellem dem står
en kande med kaffe som de begge
skænker af.
For ti år siden havde det formodentlig
ikke været kaffe men bajere, der
stod der. Det er ni år siden, Thomas
sidst drak. For Jesper er det kun en
halv time siden, han satte den sidste
tomme dåse på en skraldespand ude
på gaden.

Der var et par gamle
mænd, der sagde, at
hvis de var stoppet dér,
hvor jeg var stoppet,
så havde de haft fire
skilsmisser mindre.
			

- Hvad fik dig til at stoppe? spørger Jesper.
Han er Hus-Forbi-sælger, og han har fået øllen ind med sutteflasken. Bogstavelig talt. Hans forældre håbede, at han ikke ville kunne lide øl, hvis de gav ham
det i flaske. Den plan lykkedes ikke helt.
- Jeg havde en idé om, at jeg drak for meget. Og det gjorde jeg også, svarer
Thomas.
Han har været tørlagt alkoholiker i ni år nu. Inden da bestod hans daglige rytme
af at stå op og forsøge at overleve sine tømmermænd, inden han skulle på
scenen – for så bagefter at drikke sig i hegnet igen.
- Jeg ville gerne drikke mindre, jeg ville ikke stoppe. Men jeg syntes, at hver
gang jeg forsøgte at holde pause, så drak jeg alligevel. Og hver eneste gang
jeg forsøgte at skære ned, så drak jeg endnu mere.
- Det kender jeg godt, siger Jesper, og så griner de begge to.
Hey, det er nu!
Thomas fortæller om den sidste gang, han drak.
- Jeg skulle til en fest. Jeg havde besluttet mig for, at jeg ikke gad at drikke
mere. Jeg kommer til festen, og de spørger, om jeg vil have en velkomstdrink.
Jep! Og så kunne jeg ikke huske, at vi satte os til bords. Jeg var blackout-drunk
før forretten. Så tog jeg et møde med nogen, der kunne hjælpe mig.
Hvad kunne de fortælle dig, der hjalp dig med at stoppe?
- Jeg kom ind i en gruppe, hvor der var mig og måske ti pensionister. Der var et
par gamle mænd, der sagde, at hvis de var stoppet dér, hvor jeg var stoppet,
så havde de haft fire skilsmisser mindre. Det var som et billede af min fremtid,
der skreg mig ind i hovedet, at ’hey, det er nu!’, hvis jeg skulle have en chance
for at komme ud af det her, før det var for sent.
Jesper har både en fortid med hårde stoffer og alkohol. Hans barndom var

Thomas
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hård. Han kalder sig selv for ’værtshusbarn’, far var værtshusejer og dybt alkoholiseret, og mor var både ludo- og narkoman.
Jeg blev set gennem fingre med af mine forældre, så jeg blev misbrugt af
naboen. Senere blev jeg bare familiens sorte får, så jeg kender rigtig meget til
ikke at have det særlig godt. Altså jeg drikker, fordi det gør ondt. Jeg drikker
sgu ikke, fordi jeg synes, det er sjovt. Hvorfor drak du?
Thomas læner sig tilbage i stolen og famler lidt med hænderne.
- Hmm…
Han læner sig lidt frem igen:
- Synes du ikke, det er et svært spørgsmål?
Jo, helt vildt. Jeg kan normalt heller ikke selv svare på det. Men det er dét, alle
spørger om.
De sidder i stilhed lidt, mens Thomas tænker sig om:
- Jeg tror bare, at det var dét, jeg gjorde. Jeg havde ikke det der, der virkelig
gjorde ondt, sådan som du har. Det var bare den eneste måde, jeg kunne finde
ud af at være på. Når jeg var småfuld, så var det sådan, jeg var. Når jeg var
ædru… Ja, ham var det ikke så sjovt at være.
Så klarer den lige arbejdsdagen for mig
Thomas fortæller, at han havde svært ved at finde ud af, hvordan man talte med
folk, når man var ædru. Jesper nikker genkendende:
Jeg har også rigtig svært ved at åbne mig. Det er nok på grund af den
barndom, jeg har haft. Så jeg drikker også for at kunne snakke med folk.

min hjerne snyder mig til
at tro, at jeg skal have
den første øl, for ellers
kan jeg slet ikke åbne mig.
Jesper
- Så tager man en øl og tænker ’så klarer den lige arbejdsdagen for mig’, ikke?
Jo, og ved du hvad? Jeg klarer mig jo faktisk bedst uden, når jeg står og
sælger aviser. Men min hjerne snyder mig til at tro, at jeg skal have den første
øl, for ellers kan jeg slet ikke åbne mig. Og jeg vil jo også gerne have den der
første øl, ikke? Så det er svært at sige nej, selvom jeg faktisk gerne ville lade
være.
- Første skridt er jo, at du ved, du drikker, indskyder Thomas.
- Ja. Det ville være svært at undgå selv at opdage, fnyser Jesper, og så griner
de begge lidt, inden Jesper fortsætter:
Jeg synes, det er flot, det du har gjort. Stor respekt. Også for at du har kunnet
have en karriere samtidig.
- Tak, siger Thomas og læner sig lidt ind over bordet:
- Men det havde jeg altså ikke kunnet, hvis jeg var blevet ved med at drikke. Jeg
kunne mærke, at jeg var dårlig. Dårligere, end jeg kunne være.
Thomas peger opad.
- Jeg kunne godt se, at hvis jeg skulle dén vej, så blev jeg nødt til at stoppe.
Bekræftelse, bekræftelse, bekræftelse
Jesper fortæller, at han også havde et ønske om et godt liv:
Med børn og kone og bil og båd og det hele, dengang. Jeg er 29 nu, men jeg
kan ikke selv se mig selv om fem år med noget som helst. Men det er måske
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fordi, jeg stadig drikker.
- Hvor meget drikker du?
Jamen, hvor meget drikker jeg? Hvor
meget drikker jeg ikke? Det er for at
lægge låg på og for at få mod til at
gå på scenen. Altså ude på gaden,
det er jo min scene. Men jeg kan
godt nogle gange høre mig selv, hvis
jeg har fået for meget: ’Det skal jeg
ikke i dag’. Så må jeg hellere sætte
mig væk.
Dét kan Thomas genkende fra én af
de få gange, han har været fuld på
scenen:
- Dét der med at komme op, og
de klapper, og jeg står bare og
tænker, ’jeg kan ikke formulere
en sætning’. Man kan høre, at
man er laaaaaangsom, og man
snøøøøøøvler. Og man tænker bare,
’jeg har en time endnu – fuck’.
Jesper retter sig op i stolen:
Jeg bliver vildt hypet af at få solgt
den første avis. ’Yes, 30 kroner dér’.
Det kan jeg godt lide, det med at
blive respekteret på dén måde. Eller
måske ikke respekteret. Anerkendt.
- Ja, ja, ja. Bekræftelse, nikker
Thomas.
- Jeg havde sådan en frygtelig ting,
jeg gjorde dengang. Hver eneste
morgen lå jeg og skrev til piger, indtil
jeg fik dem et sted hen, hvor de skrev,
at ’ja, jeg var interessant’. Jeg ville
slet ikke mødes med dem, jeg ville
bare have bekræftelse. Måske fem
hundrede forskellige kvinder. Bekræftelse, bekræftelse, bekræftelse. Jeg
havde sygeligt brug for det.
Husk nu, det er klokken 14!
Det er hård kost for kroppen at
drikke 20-30 bajere på en aften.
Thomas fortæller om de første byture
som tørlagt, hvor han prøvede at
drikke cola i stedet. Så fik kroppen
sukkerchok, og han havde det mere
elendigt end nogensinde dagen
derpå.
- Jeg tror sgu også, at jeg har snakket
med alle skraldespande i København,
griner Jesper.
Thomas fortæller om engang, han
skulle til Bornholm med sin daværende kæreste og svigerfamilien.
- Jeg havde fået mig et par bajere for
meget dagen før, så jeg sov over mig.
Så hun ringede og skældte ud. Jeg

skyndte mig op. Da jeg er kommet
oprejst, kan jeg godt mærke, at jeg
skal brække mig, så jeg drøner splitternøgen ud på toilettet og brækker
mig. Jeg får så også lige skidt på
gulvet i mellemtiden, men jeg har så
travlt, at jeg lader det være. Så kom
jeg jo hjem til dén igen – det var ikke
så fedt.
Det er noget ondskab, det gør ved
kroppen. Jeg har sgu også troet, at
jeg slog en prut, og så har det ikke
været en prut. Tilbage i bad igen.
Thomas skærer ansigt og læner sig
lidt tilbage:
- Det er jo også noget af det svære
ved at blive ædru. Man er nødt til at
se de ting i øjnene, man ikke er så
stolt af, at man har gjort.
Ja, man drikker jo for at blive sig
selv, men man bliver faktisk en
anden. Men det er skadeligt. Både
for kroppen og for hukommelsen.
Hvordan har du kunnet være på, når
du havde dit misbrug?
- Det kunne jeg heller ikke. Da jeg
begyndte at lave 'Live fra Bremen', lå
jeg for det meste og sov branderter
ud på optagedagene. Og dér kunne
jeg mærke, at ’det her, det kommer
aldrig til at blive bedre end nu, karrieremæssigt, hvis du ikke stopper’. Jeg

THOMAS WARBERG
er en dansk komiker. Han fik
sit gennembrud i TV2-serien
’Comedy Fight Club’ i 2007 og
har senere medvirket i blandt
andet 'Live fra Bremen' og
'Klipfiskerne'.
Han er desuden medvirkende
i sæson 2 af 'En narkoman og
en alkoholiker sidder på en
bænk', der udgives af Hus Forbi
og kan findes på alle podcasttjenester.

kunne simpelthen ikke følge med. Jeg
kunne se, at andre var bedre end mig,
fordi de kunne huske deres replikker.
Jeg stod også altid med en blok
på scenen, og havde skrevet mine
jokes ned, det sidste år jeg drak. Jeg
kunne fyre én joke af og så tilbage til
blokken for at se, hvad det næste, jeg
skulle sige, var.
Det synes jeg ikke er så vildt. Jeg
synes, det er vildere, at man kan
huske det.
- Begynder du at have svært ved at
huske?
På grund af alkohol? Ja!
- Jeg kan heller ikke huske noget. Jeg
har klart drukket nogle hjerneceller
væk. Min kæreste skal mange gange
sige ’klokken 14… det er klokken
14… husk nu: Det er klokken 14’. Og
så er det tit bare væk alligevel. Det er
lidt skræmmende.
- Nu er det jo klokken 22, ølsalget
lukker, siger Jesper, og så griner de
begge to igen.
Snøvlelis og andre kærester
Var det svært at finde en ny kæreste?
- Helt vildt. Hvornår fortæller man
hende, at man har haft det her? Man
har jo ikke lyst til at sige det som
det allerførste – men man kan godt

Da jeg begyndte at
lave 'Live fra Bremen',
lå jeg for det meste
og sov branderter
ud på optagedagene
... Jeg kunne simpelthen ikke følge med.
Jeg kunne se, at
andre var bedre end
mig, fordi de kunne
huske deres replikker.
Thomas
komme til at sige det alt for sent, når
de ligesom har investeret i én. Dét
har jeg brugt lidt på scenen, svarer
Thomas.
Så du laver lidt sjov med det?
- Ja, det gør jeg. Men jeg er meget
opmærksom på, hvordan jeg snakker
om det. Hvad hvis jeg får sagt noget
forkert? Hvad hvis jeg får sagt ’det
var ret nemt’, så vil flere jo sidde og

tænke ’nå, det var nemt’. Og nej, det
var det fandme ikke. Så jeg prøver at
være opmærksom på, hvad jeg siger.
Dét er fandme svært, når man
drikker, ved jeg. For det kommer ikke
rigtigt ud, det man har derinde. Det
bliver til Snøvlelis.
Det får Thomas til at tænke på en
anden historie:
- Jeg sad engang fuld på en bar med
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min diktafon. Jeg kan huske, at jeg
har fortalt en vits, og jeg tror, den har
varet fem minutter. Min diktafon er så
kommet til at optage ved en fejl, så
jeg kunne sidde og høre det bagefter.
Den tog femogtredive minutter.
Man fatter ikke, hvor dum man lyder.
Jeg ved, at når jeg begynder at råbe
for meget, så skal jeg til at tie stille.
- Jeg plejede at kunne mærke det på
mit ansigt. Når huden strammede, så
var jeg ved at være godt bedugget.
Så begynder øllen sgu at virke. Men
det hjalp, det der AA?
- Det gjorde det.
Jeg synes bare, jeg har prøvet det
før. Jeg har været på noget for blandingsmisbrug, og det fik jeg sgu ikke
noget ud af.
- Det er også svært, måske er de ikke
samme slags mennesker som dig.
Det tror jeg, du har ret i. Jeg var
ellers sober. Lidt. Men så faldt jeg
sgu i igen.
- Vi har en regel derhjemme, siger
Thomas.
- Hun går ikke fra mig, hvis jeg falder
i. For det kan sgu ske. Men hun går
fra mig, hvis jeg falder i og ikke får
hjælp.
Det er fandme en god regel.

Jeg tror
sgu også,
at jeg har
snakket med
alle skraldespande
i København.
Jesper
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Hus Forbi-sælger skriver om sine erfaringer som ’frijobber’ og opfordrer til, at det sociale frikort bliver permanent

Socialt frikort
af Per, Hus Forbi-sælger

Jeg har et socialt frikort, og det har jeg haft siden foråret 2019.
Det tog lidt tid, inden jeg fik taget mod til at kontakte en arbejdsgiver. Tilfældigt skulle den lokale bager bruge en chauffør til at køre
morgenbrød ud til små købmænd og supermarkeder. Tjansen blev
passet af en folkepensionist, som var blevet opereret, og bageren
havde uden held søgt ad de vante kanaler.
Jeg så jobbet i den lokale Facebook-gruppe. Jeg kunne gå dertil på
syv minutter og startede med det samme. Efter en hurtig oplæring
og en tur med rundt var jeg i gang.
Rundstykker vejer jo ikke så meget, men det gør rugbrød. Så det

Jeg ved godt, at jeg ikke kommer
almindeligt tilbage på arbejdsmarkedet, selvom jeg rigtig gerne
vil være lidt ’med på holdet’ igen.
Så det er vigtigt for mig
at finde den rette hylde.
blev ikke til mange dage. Jeg nåede at tjene en tusse, men de fleste
af pengene blev brugt på kiropraktor og massør. Lærepenge, men
det var jo min egen jobafprøvning.
Jeg ved godt, at jeg ikke kommer almindeligt tilbage på arbejdsmarkedet, selvom jeg rigtig gerne vil være lidt ’med på holdet’ igen. Så
det er vigtigt for mig at finde den rette hylde.
Bare det at tage skridtet og se, at nogen kunne bruge mine sparsomme resurser, gav blod på tanden til at forsøge at finde et job og
en rummelig arbejdsgiver, der passede til mig og mine begrænsninger, som både er fysiske, mentale og psykiske.
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Den virksomhed fandt jeg. Og
jeg har hjulpet med lidt af hvert:
Havearbejde, montage, truckkørsel, holde orden på lageret og
forskelligt andet.
Noget med nerverne
Da jeg startede på arbejdsmarkedet, var jeg 16 år. Jeg
er opvokset i landbruget på
forskellige større og mindre
gårde, mine forældre drev som
bestyrere, forpagtere eller ejere.
Ja, jeg har selv haft en lille gård
med jersey-malkekøer. Så den
sociale arv, jeg havde med mig i
bagagen, så statistisk okay ud.
Men det er jo alligevel sjældent
perfekt. For meget arbejde blev
en del af mit dna. Ude på landet
hed psykisk sygdom ’det er noget
med nerverne’, og så blev der
ikke snakket mere om det.
Jeg brugte arbejde som min
medicin. Min opvækst havde givet
mig det kodeks, at jeg ikke skulle
i kontakt med det psykiatriske
system, for så ville jeg blive registreret, måske nærmere stemplet.
Og jeg havde jo min egen naturmedicin…
Jeg har aldrig troet, at man kan
blive så syg af stress, som jeg
blev. Den sidste dag, jeg kørte
på arbejde, blev jeg overhalet af
mange lastbiler på motorvejen.
Hjernen var ved at lukke ned.
Jeg blev vist hentet, jeg kan ikke
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OM DET SOCIALE FRIKORT
• For at få et socialt frikort skal man have ’sociale udfordringer’ som hjemløshed, misbrug eller psykisk
sygdom. Det er et krav, at man højst har tjent 10.000 kroner og ikke har været under uddannelse det
seneste år.
• En frijobber kan tjene op til 20.000 kroner årligt – skattefrit og uden modregning i kontanthjælp eller
førtidspension. Er man på den lave overgangsydelse, kan man ikke få et socialt frikort.
• Forsøget med det sociale frikort udløber ved årsskiftet. Et bredt flertal i Folketinget er klar til at give
det endnu et år, men en række virksomheder har opfordret til at forlænge ordningen yderligere eller
gøre den permanent. De mener, at usikkerheden om frikortets fremtid er det samme som et dødsstød.

er livskvalitet
helt huske det. Der er flere år efterfølgende, jeg næsten intet husker
af. Der er også flere år af mine børns liv, som ikke er i min hukommelse. De har heldigvis nogle gode, stabile og velfungerende mødre,
men jeg fravalgte at være i mine børns liv i de perioder, jeg var meget
syg.
Indtil da havde jeg ikke været arbejdsløs en eneste gang. Og jeg
havde ikke troet, at jeg ville ende på en førtidspension eller leve på
gaden, være hjemløs og bo på forsorgshjem.
Eksempel til efterfølgelse
Det sociale frikort giver livskvalitet for mange. Jeg har i medierne
mest set indslag fra Vesterbro i København, hvor man virkelig
har fået sat system i tingene. Men ordningen fungerer ikke kun i
København. Den fungerer i byen og på landet i hele Danmark.
Mange socialt bevidste arbejdsgivere har taget godt imod frijobberne, selvom de måske ikke lige nu kan passe et almindeligt
arbejde. Nogle kommer aldrig til det, andre kan måske stille vokse
med de opgaver, de møder.
I min kommune, Kolding, har én medarbejder i jobcentret det sociale
frikort som sit ansvar, og kommunens håndtering kan være et foregangseksempel:
Jeg søgte en mandag. Næsten alt foregik over telefon. Det eneste,
jeg skulle, var at gå til jobcenteret og underskrive en samtykkeerklæring, som lå klar i receptionen. Torsdag samme uge lå mit sociale
frikort i min e-Boks. Det er borgerservice, når det er bedst.
Sagsbehandler svigtede
Sådan er det ikke alle steder. Jeg var to gange med et ungt
menneske som partsrepræsentant til møder i jobcenteret i Billund
Kommune. Vi havde talt lidt om, at det sociale frikort måske kunne
være en mulig vej tilbage til at på sigt komme i almindeligt arbejde
igen. Det ville han gerne prøve uden pres og kasser og rammer.
Han spurgte sin sagsbehandler, første gang jeg var med ham. Svaret
fra sagsbehandleren var ’jeg kender ikke ordningen så godt. Og i
forvejen får du jo dit diagnosetillæg til kontanthjælpen. Så du får
jo allerede en del flere penge end de fleste andre på din alder.’ Så
skiftede hun emne.
Anden gang en måned senere: Han havde denne gang også en

behandler fra psykiatrien med til mødet og spurgte igen sin sagsbehandler, om hun ville hjælpe ham med at blive godkendt til socialt
frikort. Denne gang ville hun undersøge det. Han fortalte senere, at
hun havde sendt ham en mail om, hvor han skulle møde op og søge
om det.
I forvejen var han på kanten med mange udfordringer, men han
havde haft motivationen og spurgt sin sagsbehandler om hjælp.
Jeg mistede kort efter kontakten med den unge mand. Jeg håber
bare, at han har det godt i dag. Men pointen er: Én sagsbehandler
med ansvar for det sociale frikort.
To år er for kort tid
Var jeg ikke blevet syg, ville jeg nok gerne kunne trække mig tilbage
fra arbejdsmarkedet i sådan en ordning, som regeringen har lavet
til Arne og andre. Det ville også have været livskvalitet for mig. Og
selvom ordningen med tidlig tilbagetrækning sikkert koster milliarder
for samfundet, synes jeg, Arne fortjener det.
Nu er jeg i en anden situation. Det sociale frikort blev vedtaget som
et forsøg i 2019 og 2020. Den daværende borgerlige regering fik
loven stemt igennem med støtte fra alle partier i Folketinget. Nu
er de to år så snart gået, og det skal besluttes, om ordningen skal
fortsætte.
Socialministeren vil forlænge forsøget med et år, men vi kan se
i medierne, at mange arbejdsgivere ønsker, ordningen bliver
permanent. Så hvorfor vil socialministeren ikke også det?
To år er for kort en periode til at se resultater i. Med borgere, som i
forvejen har mange udfordringer, fra de står op om morgenen, til de
er under dynen eller i deres sovepose igen, men som har fundet mod
og overskud til at søge. Virksomheder, der skulle lære at håndtere
en ny måde at have mennesker ansat på. Kommuner, der skulle finde
deres ben at stå på.
To år er til gengæld lang tid nok til at se, at det sociale frikort
giver rigtig mange livskvalitet. Og at det på langt sigt ikke koster
samfundet penge.
Vi frijobbere kommer faktisk med en gave til regering, folketing og
samfund: Vi vil gerne give arbejdsmarkedet og statskassen bare lidt
af de timer, som Arne og hans venner tager med i deres otium. For
os er det livskvalitet.
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Efter at have medvirket i tv-serien ’Narkoland’
er Mads og Julia holdt op med at jage stoffer
af Poul Struve Nielsen
foto: Anders Bøggild
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Det er ikke noget,
der fylder i vores liv
længere. Nu har vi
penge hele måneden.
Vi kan gå i biografen,
og vi har været
i Tivoli og på hotel
i København,
på campingferie i
Nordjylland
og på vandretur
på Bornholm.
Julia
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Alt er kaos. Tingene flyder overalt i det rækkehus, Mads og Julia har lånt, mens
de deltager i tv-serien ’Narkoland’ på DR.
Julia beskriver den måde, de levede på dengang med ordene.
- Det så herrens ud, det så smadret ud. Det så beskidt ud.
Mads supplerer hende:
- Der boede nogen, som hverken havde styr på et hjem eller sig selv. Hjemmet
var lige så meget kaos, som vores hoveder.
Når de to så skal beskrive det hjem, de har i dag, så er det hele skiftet fra
minus til plus.
- Det er et kærligt, pænt og rent hjem, siger Julia.
- Man kan se, at det er to mennesker, der har styr på sig selv, har fået et godt
liv, kan holde deres hjem rent og laver mad hver dag, siger Mads.
Dengang kunne de ikke finde elastikker til at stoppe blodomløbet, mens de
fikser heroin.
Det kan de heller ikke i den ny lejlighed, de her godt et år senere er flyttet ind
i lidt uden for Odense. For de har ikke elastikker og værktøj liggende længere.
De eneste stoffer, de indtager, får de udleveret på heroinklinikken i Odense.
Førhen brugte de al deres energi på at jagte det næste fix. Nu har de tid til at
sælge Hus Forbi, gå i biffen og hygge om hinanden.
Optagelserne til ’Narkoland’ standsede i april 2019. I udsendelsen befandt de
sig dels i det lånte rækkehus, dels på forsorgshjemmet Store Dannesbo.
- Det var bare et sted, vi havde fået lov at være. Ellers boede vi på gaden, når
vi ikke var på forsorgshjem. Men vi fik hjælp til at gå Boligportalen igennem, og
der fandt vi den ny lejlighed. Vi betalte selv indskud og møbler, fortæller de.
I den ny lejlighed er der dømt hygge. I et værelse ligger der noget vasketøj og
venter på at blive lagt sammen. Men både stuen og soveværelset er præget
af ro, orden og små pyntegenstande hist og her. Der er levende planter og
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plakater på væggene. Køkkenet
prydes både af Coops klassiske
plakat med madpyramiden, en Hus
Forbi-kalender, hvor de kommende
aftaler er skrevet ind, og en tavle
med indkøbslister og en besked:
’Min dejlige skat, jeg elsker dig over
alt på jorden.’
Brugte 8.000 kroner om dagen
Både Mads og Julia har fået en del
mere på sidebenene siden optagelserne. Mads har taget 40 kilo
og Julia 50 kilo på. De tager stadig
stoffer, men nu er det lægeordineret.
Mads får heroin, og Julia metadon.
- Udsendelsen gjorde, at vi stoppede
med vores sidemisbrug. Heroinklinikken og medarbejderne, som har
hjulpet os på forsorgshjemmet, har
reddet vores liv. Jeg injicerer heroin
hver dag på klinikken, og så får jeg
metadon med i tabletform, fortæller
Mads.
Når de hver dag får udleveret de
stoffer, de har brugfor, er de ikke
længere nødt til at bruge al deres
tid på at jagte penge til det næste
indtag. Førhen skulle de bruge 8.000
kroner om dagen. Det er stressende
at skulle skaffe så mange penge. Da
Julia fik en erstatning på 110.000
kroner, brugte de pengene på mindre
end en måned.
Hvor pengene ellers er kommet fra,
snakker vi ikke om. Sådan er det at
leve som stofbruger i en verden, hvor
ens levevis er kriminaliseret, så det
bliver bander og andre hårdkogte
kriminelle, der sætter prisen.
Nu er de begge kommet ud af
sidemisbruget og klarer sig med de
stoffer, de får udleveret.
- Det er ikke noget, der fylder i vores
liv længere. Nu har vi penge hele
måneden. Vi kan gå i biografen,
og vi har været i Tivoli og på hotel i
København, på campingferie i Nordjylland og på vandretur på Bornholm,
fortæller Julia.
De er også begge begyndt at nærme
sig arbejdsmarkedet. Da de skulle
lave store penge, gav det alt for
lidt at sælge Hus Forbi. Nu kan de
mærke, at det lige giver en ekstra
skilling og god mening med tilværelsen at sælge aviser.
- Vi sælger Hus Forbi for hyggens
skyld og for ikke at sidde herhjemme
hele dagen og se fjernsyn, siger
Julia.
Mads tilføjer:

- Folk er herlige, når de kommer og
køber avisen. En dame sagde: ’Prøv
at smile!’ Jeg havde ingen tænder
og sagde: ’Det kan jeg ikke!’. Hun
svarede: ’Det regnede jeg heller
ikke med, du kunne.’ Men jeg fik nye
tænder i torsdags. Der er jo kommet
en ny lov om tandpleje, så det ikke
koster noget. Men jeg nåede at få
taget aftryk, før loven kom.
Skræmmende tv-billeder
Hver måned læser Julia Hus Forbi op
for Mads, som er ordblind.
Mads er fra Aalborg, Julia er fra
Grenå. De mødte hinanden på
herberget Nordbyen i Aarhus.
Her blev Julia smidt ud, og Mads
valgte at tage med hende. Så de blev
hjemløse sammen, for der var ingen
andre forsorgshjem, som ville have
Mads på det tidspunkt.
De boede i Aarhus et halvt år. I en
periode var de bz’ere og boede i et
nedlagt hotel nær det herberg, Julia
var blevet smidt ud fra.
- Der var både fjernsyn og dyner og
sengetøj, og strømmen virkede. Det
eneste, vi manglede, var, at der blev
lukket op for varmen. Vi passede
godt på stedet, men der var nogle,
som begyndte at smadre det, da vi
var flyttet, siger Mads.
De endte med at tage et tog væk

Det var skræmmende, hvordan
vi så ud. Sådan så vi ikke os
selv dengang. Det var frygten
for at dø, der fik os til at lave
om på tingene. Vi vil gerne
have et normalt liv, hvor vi
kan blive gamle sammen og
se vores børn igen.
Mads
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fra Aarhus og stod af i Odense, hvor
de sov på natherberget i Østergade
eller rundt omkring i opgange og
kælderrum. Og sådan var situationen
indtil efter tv-programmet, hvor de på
en måde kunne se sig selv i spejlet.
- Det var skræmmende, hvordan vi så
ud. Sådan så vi ikke os selv dengang.
Det var frygten for at dø, der fik os
til at lave om på tingene. Vi vil gerne
have et normalt liv, hvor vi kan blive
gamle sammen og se vores børn
igen, siger Mads.
De har hver en dreng på 15 år. Julias
søn bor hos sin far i Østjylland. Mads
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ved ikke, om hans søn er på institution eller i plejefamilie, men han
regner med, han er i Nordsjælland.
- Vi syntes, vi var kommet langt. Men
vi så helt afkræftede ud. Der skulle
ske noget andet.
To vendepunkter
De taler om to vendepunkter. Det ene
var, da de mødte hinanden. Det andet
var, da de så tv-programmet.
- Hvis jeg ikke havde fundet Julia,
havde jeg været død. Hun var vendepunktet i mit liv. Nu havde jeg en,
jeg skulle passe på og være der for.

Hvis jeg ikke havde
fundet Julia, havde jeg
været død. Hun var
vendepunktet i mit liv.
Nu havde jeg en, jeg
skulle passe på og
være der for.
Mads
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Ellers var jeg bare i gang med at destruere mig selv. Men jeg fandt pludselig
noget, jeg holdt af, og én, jeg kunne elske, siger Mads.
Julia tilføjer:
- Hvis vi var blevet i misbruget, ville en af os ende med at dø. Og det ville den
anden ikke kunne klare.
Mads mener også, heroinklinikken har reddet hans liv.
- Det har de 110 procent. De siger, de aldrig har set nogen komme så langt
på så kort tid. Til at begynde med skændtes jeg med dem og blev sendt til
bagdøren. Men jo mere vi er kommet ud af vores sidemisbrug, jo mere rolig er
jeg blevet. I dag er jeg der hver dag, og jeg er glad for den støtte, de har givet
mig og Julia, siger han.
- Før jeg kom i behandling med metadon, købte Mads metadonen til mig. Da
vi kom på Store Dannesbo, begyndte jeg at få metadon, og siden fortsatte jeg
på heroinklinikken. Da coronaen startede i foråret, gik vi herhjemme og fik kun
metadon. Vi hentede det en gang om ugen, fortæller Julia.
Hun er også holdt op med at tage antidepressiv medicin.
- Jeg har fået en masse antidepressivt. Jeg havde behov for det dengang. En
ekskæreste blev jaloux og hakkede mig 34 steder med en kødøkse, både på
kroppen og i ansigtet.
Vil se børnene igen
Mads har fået kontakt til sin gudmor og gudfar, efter at der er kommet mere ro
på tilværelsen.
- Det er min mors bedste veninde og hendes mand. De har været mere mor
og far for mig end mine rigtige forældre, og de har ikke selv børn. De er glade
for, at jeg er nået så langt og har fået en kone som Julia, fortæller han.
Julia har ikke kontakt til sin familie.
- Jeg har ikke set min søn og min eksmand i 12 år. Min eksmand vil ikke have,
jeg har kontakt til min søn på grund af det liv, jeg har levet. Det er forståeligt
nok. Jeg afgav forældremyndigheden, da han var tre år. Jeg fik et misbrug, og
jeg havde en voldelig mand, siger hun.
Nu ser de begge fremad.
- Vi ved, vores børn har set det program. Vi vil have, de ser os, når vi har det
bedre, og nu er vi ved at være klar.
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Behandlingen ... betyder For mange det, at de ikke har et
skadeligt sidemisbrug, og for nogle få, at de bliver helt stoffri.

STRUKTUR, LIVSKVALITET
OG SAMVÆR
Lægeordineret heroin skal
kunne tilbydes tidligere
end i dag, mener lederen
af Heroinklinikken i Odense,
Anette Nancke
af Peter Andersen
Mads er en af de cirka 100 stofbrugere, som hver dag møder op
til behandling på Heroinklinikken i
Odense. Behandlingen består i, at
han får en sprøjte med heroin. Og
behandlingen virker – ikke bare for
Mads, men for langt de fleste af
brugerne, fastslår klinikkens leder,
Anette Nancke.
- Behandlingen giver struktur, og den
giver livskvalitet. For mange betyder
det, at de ikke har et skadeligt sidemisbrug, og for nogle få, at de bliver
helt stoffri, siger hun.
Muligheden for at få lægeordineret
heroin blev indført i 2010. Der er
klinikker i København, Hvidovre,
Aarhus, Esbjerg og altså Odense,
som er landets største.
Det er klinikken, der leverer heroinen,
som brugeren enten injicerer eller
tager i pilleform. Der er desuden
mulighed for at kombinere behandling
med heroin og metadon.
Mindre kriminalitet
Foruden de nævnte plusser for
den enkelte stofbruger, er der den
åbenlyse fordel for samfundet, at
heroinbrugere i behandling begår
mindre eller slet ingen kriminalitet,
når de ikke skal ud og jage stoffer.
Alligevel har der i de første ni år
med lægeordineret heroin i alt kun
været indskrevet 584 brugere til
behandling.

Her og nu er antallet af brugere 250 på landsplan, vurderer Anette Nancke,
men der burde være langt flere, mener hun.
- Der er nogle, vi ikke kan tilbyde behandling med de såkaldte inklusionskriterier, vi har. Man skal først og uden held have været i ambulant behandling, for
eksempel med metadon eller i døgnbehandling. Jeg mener, at behandlingerne
skal sidestilles, så vi kan begynde tidligere. Jo før vi får fat i misbrugerne, jo
bedre prognose har de. Desuden har vi en geografisk ulighed: Bor man i Nordjylland eller på Lolland-Falster er lægeordineret heroin ikke en reel mulighed,
siger Anette Nancke.
Den typiske indvending er, at nogle misbrugere vil vælge heroin i stedet for et
andet stof, hvis de får muligheden. Men det afviser hun blankt:
- Der er altså ingen, der bare vælger heroin til. For at være indskrevet her skal
du komme to gange om dagen, hver dag, året rundt.
Forfærdelig ensomhed
I overskriften til denne artikel er der et tredje ord udover ’struktur og livskvalitet’. Ordet er ’samvær’, og den del har vanskelige kår for tiden.
Det er lykkedes Heroinklinikken i Odense at holde de normale åbningstider

Bor man i Nordjylland eller på
Lolland-Falster er
lægeordineret heroin
ikke en reel mulighed.
siden corona-nedlukningen af samfundet i marts. Men der lukkes færre ind ad
gangen, og tiderne skal overholdes.
- Tidligere kunne nogle af vores brugere blive hængende hele formiddagen, og
det måtte de også gerne. Nu er vi nødt til at bede dem om at gå til tiden, for
der står nogle andre og venter på at komme ind, siger Anette Nancke.
Klinikken hjælper brugere med at blive testet for COVID-19, hvis de for
eksempel har feber eller ondt i halsen, men de godt 30 tests, der indtil nu er
gennemført, har alle været negative. Og det bekræfter tidligere undersøgelser,
som viser, at socialt udsatte lever mere isoleret end de fleste og dermed også
har lavere risiko for at blive smittet under en epidemi.
- For nogle er ensomheden forfærdelig. De savner kontakt, og de savner at få
et kram. Nogle af dem ser ikke andre end os i løbet af en dag. Det bliver den
værste jul, vi skal holde i de 18 år, jeg har været i behandlingscentret, siger
Anette Nancke.
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Jeg vågnede op,
da min datter
spurgte mig:
’Hvis du elsker
mig, hvorfor
er det så,
du elsker
de stoffer mere’?

FRA HJEMLØS
TIL FAMILIEJUL
Bettina får massage i
hjemløsekalenderen
og holder fri fra stress og jag
af Poul Struve Nielsen
foto: Simon Jeppesen
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I år fejrer Bettina jul med sin familie.
Hun skal være sammen med sin
datter, svigersøn og børnebørn. Hun
har lejet et hus, og der er også plads
til, at børnebørnene kan overnatte.
Men sådan har det ikke altid været
for Bettina – en af de 12 brugere af
Værestedet i Aarhus, som optræder i
dette års hjemløsekalender.
Eller rettere: Bettina var faktisk avan-

ceret til medarbejder, da hun lagde sig på madrassen og fik massage af sygeplejerske og sexolog Zigne Holm. Men for fem år siden var hun stofbruger og
hjemløs og kom i Værestedet i Jægergårdsgade, fordi det ligger i det nabolag,
hvor stofferne bliver solgt, og de andre fra miljøet kommer.
Bettina har også prøvet at holde jul på gaden. Men fordi hun er god til at
diskutere og sætte ord på sin situation, når hun taler med andre om sit liv,
begyndte lederen af Værestedet, Ove Abildgaard, at tage hende med til møder
med husets samarbejdspartnere og folk i Socialforvaltningen.
- De kunne åbenbart se og høre, at jeg kunne bruges til et eller andet udover
at være narkoman og hjemløs. De tog mig med til kommunen for at fortælle om

Værestedet, og de opmuntrede mig også til at
skrive en novelle til Hus Forbi. Jeg begyndte at
deltage i andre aktiviteter som for eksempel at
lave ’Poverty Walks’, fortæller Bettina om de
guidede ture, hvor socialt udsatte viser rundt i
de miljøer, man kan kalde Aarhus’ bagside.
Novellen var ikke fiktion. Her skrev Bettina om
at blive afvist i Nattjenesten, hvor hjemløse
ellers kan overnatte i Aarhus, fordi der ikke
var plads nok, og være nødt til at sove på en
parkeringsplads.
- Med tiden udviklede jeg mig, og nu er jeg
holdt op med at tage stoffer, og jeg har fået
arbejde som kommunikationsmedarbejder på
Værestedet, siger Bettina.
Da Zigne Holm begyndte at give brugerne
massage en gang om ugen, var Bettinas første
tanke, at ’hun får aldrig nogen til at ligge på
den madras’. Men det gjorde hun. Brugerne
flokkedes om madrassen for at få en pause fra
den stress og jag, der følger med at leve på
gaden og måske bruge de fleste vågne timer
på at skaffe penge til stoffer og finde ud af,
hvor man kan tilbringe natten.
- Til sidst spurgte jeg, om jeg også måtte
prøve. Hun skulle bare røre mig lidt på armen,
så løb tårerne ned ad kinderne på mig. Det var
angstprovokerende. Når jeg får et kram, kan
jeg styre kontakten. Her skulle jeg bare ligge
ned og lade en fremmed røre ved mig. Det var
grænseoverskridende at overgive sig til. Men
det var en forløsende og befriende oplevelse,
fortæller Bettina.
Det var hendes datter, der fik hende til at
slippe fri af livet som hjemløs stofbruger.
- Jeg vågnede op, da min datter spurgte mig:
’Hvis du elsker mig, hvorfor er det så, du elsker
de stoffer mere.’? Det eneste svar, jeg kunne
give, var: ’Der kan du se, hvor stærke kræfter
der er i misbruget.’
- Hun har sikkert sagt det før, men da har jeg
ikke lyttet. Hun har også sagt: ’Jeg har aldrig
manglet Icepeak-jakker og Buffalo-sko, mor.
Jeg har manglet dig! Men din kærlighed har
jeg aldrig tvivlet på’.
- Hun sagde også til mine forældre, at den var
helt gal med mig, men de slog det hen. Siden
fortalte jeg hende: ’Det, du har set, er rigtigt.’
I dag er jeg hendes bedste ven, men jeg er
også hendes mor.
- Jeg har ikke været den mor, jeg gerne ville.
Men jeg blev rørt, da min datter sagde: ’Jeg
har altid drømt om at få en rigtig mor.’ Men jeg
havde aldrig troet, hun skulle få så rigtig en
mor, som hun har nu, og med tre børnebørn,
der forguder hende, siger Bettina.

KALENDEREN ER PÅ GADEN

23

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 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.
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EN FØLJETON I 8 AFSNIT
af Birgitte Ellemann Höegh
foto: Fryd Frydendahl
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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.

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
december 2020
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ET DØGN PÅ REDEN: KL. 18.00-23.00
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. Her til aften er vi inviteret med til
fællesspisning. Og det er sidste kapitel fra Reden i
denne omgang

Der er rift om aftensmåltidet i Reden.
Katrine-kok laver rustik mad efter
kvindernes ønske og har fået indført,
at maden skal serveres på fade
og med tagtøj som i private hjem.
Tidligere blev maden øst portionsvis
op af de ansatte ude i køkkenet. Der
bliver spist mere nu, og det har kvinderne brug for, så de har noget at stå
imod med på gaden om natten, hvor
mange er ude at sælge sex.
Her til aften bliver der serveret
Shepherd's Pie. Hver gang døren
går, og en ny kvinde kommer ind,
tilbyder de andre at rykke sammen og
kile en ekstra stol ind.
Karina er en 40-årig kvinde med et
yndigt ansigt, der ville ligne en illustration til et romanblad, hvis ikke lige
makeuppen under hendes øjne var
tværet komplet ud. Hun taler som et
vandfald – blandt andet om hvorvidt
grønlændere har brug for mere kød
end de andre.
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- Vi bruger mange kræfter på at gå
op ad fjeldet jo, siger Sørine med
grønlandske rødder.
- Prøv at tænke på, hvor mange
kræfter man skal bruge på at trække
en sæl op af et hul, siger Karina og
fniser. Lidt efter er hun ved at falde i
søvn ned i sin tallerken.
Sådan er du kriminel
Efter måltidet har Karina sat sig ned
på gulvet for at snakke videre. Hun
er startet på uddannelser som både
sygeplejerske, skolelærer og afspændingspædagog, men stofferne er
hver gang kommet i vejen. En måned
tidligere besluttede hun at kvitte sin
lejlighed og flytte ind hos en veninde
i København for at få et miljøskifte.
Hun endte nedkølet på gaden, og
derefter kom hun videre til hospitalet
og på en psykiatrisk afdeling.
- Min puls var så lav. Det eneste, jeg
tænkte, var, at jeg skulle trække vejret
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… og så skulle jeg bare have en seng, mad og varme på kroppen, da jeg kom
her for fem dage siden. Finde Karina igen, siger hun og fortæller, at hun har
været her en gang før – for mange år siden, hvor hun sad og græd på gulvet
ude i baderummet.
- Jeg tænker på det her sted som en ’rede’, og et sted, man bliver reddet, fordi
man er som en fugleunge, siger hun og drejer rundt og rundt på en fingerring.
- For mig er det overlevelse. Jeg er bange for at fryse. Jeg kan ikke klare mig
derude. Jeg er slet ikke så hård. Andre er nok bange for deres abstinenser,
siger hun og stopper kortvarigt op.
- Måske bliver man til den, man er, eller også går man i stykker, når man
bliver presset. Jeg tror, at alle mennesker har en lille sten i hjertet, og hver
gang hjertet slår, mærker man den som et lille stik. Hvis den sten gør ondtondt, bliver man nødt til at få et gitter. Men de gitre, man selv skaffer sig, kan
misbruges – og er ulovlige. Så bliver man kriminel. I mit tilfælde i virkeligheden
grundet nogle ting, der skete mig som barn, og det er sgu ikke så fedt.

Jeg tænker på
det her sted
som en ’rede’
og et sted,
man bliver
reddet, fordi
man er som
en fugleunge.

Hvad fuck laver de?
En kvinde med en hånd i forbinding overhører Karinas fortælling. Lisbeth
hedder hun og fortæller om nytårsaften, hvor hun fik sprængt sin hånd i
stykker.
- Der var en gypsy, der gik med en bombe i hånden og gav den til mig, og så
fløj blod og fingre op i luften. Der er røget 1 1/2 finger, siger hun og fortæller
om sin situation, der indbefatter CIA og hendes mand, som er blevet slået ihjel.
Jeg spørger hende, hvordan hun har det med hånden. Hun puster tungt ud:
- Jeg har ikke haft så meget tid til at tænke over det, men jeg har haft mange
smerter. Jeg har også et stort hul i maven. Jeg kommer forbi her dagligt, men
sover bag kirken. Her kan jeg ikke sove, for jeg har mødt nogen her, som har
været med til at slå min mand ihjel. De bagbandt ham, gav ham æter og en
overdosis. Hvad fuck laver de? siger Lisbeth og kniber alle muskler i ansigtet
sammen for at holde på nogle tårer.
- Hvis jeg skal kigge mine børn i øjnene, bliver jeg nødt til at finde ud af, hvem
de er.
Karina vil i seng. Hun er umådeligt træt og kan knap nok vente på, at aftenvagten har tid til at låse op til hendes værelse.
Der dukker en kvinde op med en stor hund. Hun er her et par timer, inden hun
skal videre til et herberg uden for København, hvor hun kan overnatte med
sin hund. En time efter sidder hun inde i sofaen med sin hund på et tæppe,
en ostemad i skødet og sover ret op og ned. Lisbeth er gået omkuld på den
modsatte sofa. Hun ligger med hånden i vejret.
Hendes Moon Boots står neden for sofaen. I den lille stue sidder Karina i
en stol med benene trukket op under sig. Hun kunne alligevel ikke sove. To
kvinder går lidt ind og ud af stuerne. I gangen giver de hinanden et kys på
kinden og tager en kort svingom.
Karinas rigtige navn er redaktionen bekendt.

Karina
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Vind en boggave.
Send løsningen på mail til
xord@husforbi.dk
eller med post til Hus Forbi,
Jernbane Allé 68, 2720 Vanløse
senest den 5. januar med
angivelse af navn og adresse.
Vinderne får direkte besked.
X-ord: Hanne Reffelt
Tegning: Maja Petrea Fox
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MINDEORD

HUS FORBI-SÆLGER
ROLA MAHROUF ER DØD, 43 ÅR

Hjemløses
corona-jul
Stadig tvivl om arrangementer rundt om i landet
af Poul Struve Nielsen

Rola var uddannet frisør, og hun drev sin egen salon i Lystrup,
nord for Aarhus.
I forbindelse med en operation fik hun ordineret noget smertestillende medicin, og det førte til afhængighed, en skilsmisse og en nedtur.
Hun endte med at blive hjemløs og bo på gaden, når hun ikke
overnattede i Nattjenesten i Aarhus. Hun holdt til i miljøerne
omkring Værestedet og Kirkens Korshær.
Rola elskede at klippe folks hår, og i årene i gademiljøet
klippede hun også gerne vennerne. Hun beklagede sig over,
at hun ikke kunne få nogle ordentlige sakse til det, og det
er skæbnens dybt uretfærdige ironi, at lokalafdelingen af de
hjemløses organisation, SAND, i Aarhus, netop havde købt
nogle fine, professionelle sakse til hende, som hun bare ikke
nåede at bruge.
Ingen, som kendte Rola, var i tvivl om, at hun må have
været en god frisør, som kunne få sine kunder til at føle sig
godt behandlet. Hun var omsorgsfuld overfor alle og altid
hjælpsom, kærlig og ansvarsfuld. Sommetider købte hun
gaver for at muntre vennerne op, som om hun selv intet havde
tilbage.
Rolas sorg var, at hun aldrig fik børn. Men hun fik givet
masser af kærlighed til sine omgivelser.

Æret være hendes minde
hus forbi

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.

December måned for hjemløse og
udsatte er tit måneden, hvor de
næsten ikke kan klare mere and og
flæsk, fordi der er så mange arrangementer. Frivilligorganisationerne
plejer at sige: ’Vi har ikke brug
for nye frivillige i julen, men gerne
resten af året.’
Når det kommer til juleaften ønsker
hjemløse og udsatte som alle
andre at være sammen med de
nærmeste. For dem vil det sige
de andre brugere og de frivillige
og medarbejderne dér, hvor de
kommer i hverdagen.
I år er det lidt anderledes på grund
af corona-restriktionerne. Der er
arrangementer for hjemløse i løbet
af december, der er virksomheder,
som gavmildt sponserer, og der er
flere steder, som holder traditionelle julearrangementer.
Men corona-pandemien er med
som en uvelkommen gæst. Der
er grænser for, hvor mange
mennesker der kan være til et
arrangement. På Christiana i er
der lukket i Den Grå Hal, som
plejer at udgøre rammen for de
juleløses jul for op mod 500
mennesker.
De hjemløses organisation, SAND,
prøver i stedet at lave flere små
arrangementer.
- Vi prøver at samle folk i

Sydhavnen på eventstedet
BHG44, og vi håber på, at den
gamle maskinhal på Sundholm
også kan komme i brug. På
Sundholm er der også frivilligcentret, hvor vi gerne vil holde
et arrangement juleaften, siger
formanden for SAND Hovedstaden, Kim Allan Jensen.
I Roskilde hos Kafe Klaus har
byens hjemløse fortrinsret juleaften. De andre brugere har til
gengæld fortrinsret til julefrokosten
første juledag. Ingen kommer dog
til at gå forgæves efter mad. Er
der for mange mennesker, får de
øvrige et måltid ud af huset.
I Aarhus er den traditionelle jul
på rådhuset – efter de hjemløses
eget ønske – lavet om til en
nytårskur, som er udskudt til hen
i februar næste år, hvor SAND
håber, at man kan få lov at være
nogle mennesker samlet. Men man
er forberedt på, at arrangementet
kan blive udskudt eller aflyst.
På Værestedet i Jægergårdsgade
afventer man og holder de arrangementer, der gives lov til. Og
sådan prøver man i hele landet
at indrette sig på situationen og
sikre, at det også bliver jul for de
hjemløse, udsatte og ensomme i
2020.
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HUS FORBI-SÆLGER KIM ALLAN:

JEG FØLER
MIG NYTTIG
- Jeg er på vej ud at samle flasker til Hus Forbis Pant-for-Pantprojekt. Det gør jeg hver fredag i fem-seks timer og er så midt på
dagen hjemme og spise frokost. ’Hjem’ er her på Hus Forbi, for jeg
er hjemløs, og det har jeg været de sidste 30 år. Ja, faktisk siden jeg
blev skilt fra min kone, som jeg har tre børn med og en fin kontakt til.
- I de sidste tre år har jeg boet i min campingvogn, som jeg flytter
rundt med. Man er jo lidt jaget vildt, men nu kender politiet mig så
godt, at når folk ringer og siger, at der står en campingvogn et sted,
så ringer politiet til mig og siger: ’Allan, kan du ikke bare flytte den?’
- For tiden står den ude på Amager. Før boede jeg i kolonihavehuse,
min bil og så videre. Undervejs har jeg også haft en lejlighed, men
jeg fik udlængsel og lånte den til en kvinde, der glemte at betale
husleje. Det var ikke så slemt et tab, der stod bare en høvlebænk.
Jeg er tømrer og kan godt lide at nørkle med et og andet og laver
blandt andet nogle træhjerter.
- For syv år siden opdagede lægerne, at jeg har noget med hjertet
og har en blodprop, som man ikke kan få ned, så jeg går rundt med
medicin i lommen, og hvis jeg arbejder, er det med livet som indsats.
Tidligere byggede jeg scener til festivaler og musikbranchen. Det var
det, der samlede mig op efter skilsmissen.
- I dag sælger jeg aviser – omkring 30 om måneden og er nu også
blevet bestyrelsesformand for SAND Hovedstaden. Jeg kom ind
i SAND (de hjemløses landsorganisation, red.), fordi jeg gik ude
på Sundholm og lavede frivilligt arbejde i tømrerværkstedet. Jeg
prøver at holde styr på de socialt udsatte mennesker, der vil være i
SAND. De vil så gerne hjælpe og har så mange idéer, men de kravler
rundt på væggene. Vores hovedopgave er at komme rundt på alle
boformer og starte beboerråd op, som skal vejlede beboerne i deres
rettigheder. Derudover går tiden med events.
- SAND og Hus Forbi er bror og søster. Det er gode fællesskaber,
og det varmer mit hjerte, at der er nogen, der gør noget, og at der
er noget, der virker. Jeg har fået at vide, at jeg har en eller anden ro,
og den langsomme facon kan de åbenbart godt lide de steder, jeg

kommer. Jeg har aldrig boet på
herberg, men været fremsynet
og tænkt på, hvor jeg skulle bo
næste vinter.
- Det er ikke mig at bo for tæt
på folk, og jeg har heller ikke
haft brug for den støtte. Jeg
har aldrig haft misbrug, og jeg
tror heller ikke, jeg har nogle
psykiske lidelser. Hus Forbi
og SAND får mig til at føle
mig nyttig, og så møder jeg en
masse rare og sjove mennesker.
Som Hus Forbi-sælger bliver
jeg mest mødt med smil, og det
tager jeg med mig hjem. Så det
er ikke noget, jeg stopper med.

Hvordan skal du fejre jul i år?
- Jeg plejer at fejre den i Den
Grå Hal, hvor vi kan bespise
2.000 mennesker, hvoraf de
500 er udsatte. I år er Den Grå
Hal lukket, så vi prøver at lave
nogle mindre arrangementer
rundt omkring i byen. Jeg er ikke
et julemenneske, men kan godt
lide at være samlet en masse
mennesker, og selvom vi er så
mange, er der ikke nogen familiejulediskussioner.

fortalt til Birgitte Ellemann Höegh
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SAND og
Hus Forbi
er bror
og søster.
Det er
gode
fælles
skaber,
og det
varmer
mit hjerte,
at der er
er nogen,
der gør
noget,
og at der
er noget,
der virker.

KIM ALLAN

