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ANGÅENDE LUNA

Luna Bram voksede op med
en rebelsk mor, der fik hende alt
for tidligt. I dag er hun 37 år og kan
se, at hun har gentaget mange
af sin mors destruktive vaner.

NY CYKEL TIL ALLAN

Allan er rykket fra København
til Haderslev, hvor han sælger Hus
Forbi foran Meny. Hans uundværlige
christianiacykel blev stjålet, men så
satte kunderne gang i en indsamling.

SOCIALT FRIKORT SIKRET

Folketinget har fordelt en socialreserve på 760 millioner kroner,
herunder 43,4 millioner kroner
til at fortsætte og videreudvikle
det sociale frikort.
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Leder

25 måder at blive sat udenfor samfundet på
Godt nytår. I 2021 har Hus Forbi 25-års jubilæum, og det markerer vi ved med
en serie, hvor vi hver måned spørger en sælger, hvor han eller hun var for 25 år
siden.
Det gamle år har været svært for os alle på grund af corona-epidemien. Mange
mennesker, som lever et liv med job, bolig og i tryghed, har for første gang
prøvet, hvordan det er at leve isoleret fra resten af samfundet.
Isolation bliver det første ord, der fremhæves med fed skrift her i anledning
af jubilæet – én af 25 måder at blive sat udenfor samfundet på.
For nogle starter det allerede i barndommen med, at de bliver anbragt. For
andre er det første skridt, at de mister arbejdsevnen. Så rækker pengene
ikke til huslejen. Måske er man godt hjulpet af alkohol eller stoffer. En tur i
psykiatrien kan også være begyndelsen. Måske på grund af
angst. Men der er mange andre diagnoser.
Disse ting tilsammen gør mange mennesker hjemløse. Nogle sætter også
det hele over styr som følge af ludomani. Men der kan være andre årsager til,
at mange stifter gæld.
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25. ÅRGANG

Den nyeste forskning viser, at en væsentlig årsag til hjemløshed er fattigdom
som barn. Og hvis ikke du var det i forvejen, så fører hjemløshed til
ensomhed. Et værn kan være en hund eller et andet dyr som bedste ven. Så
bliver det sværere at finde en udlejer, der vil leje dig en bolig.
Nogle oplever også en social deroute efter at være udsat for vold. Og folk
med queer seksualitet har større risiko for at blive hjemløse. Måske fordi de
har følt udstødelse. Som mange andre er de i så fald ofre for uvidenhed.
Hjemløse er i stigende grad udsat for kriminalisering, og de føler sig
fremmedgjorte i et samfund, der også hindrer gadens folk i toiletbesøg.
Og bor du på gaden, er det svært at få en ordentlig kost. Det og meget andet
går ud over din sundhed. Måske har du også dårlige tænder.
Det bliver ikke nemmere af, at du ikke kan få penge i banken på grund af
digitalisering. Og ordet er skrevet før, men lad os lige tage det en gang til
med fede typer, selv om det nok er det nemmeste problem at løse, for der er
allerede en vaccine mod corona, så det går nok over igen.
Og det tyder på, at myndighederne her i anden bølge og anden omgang med
nedlukninger faktisk er lykkedes med at holde socialområdet åbent, som det er
blevet lovet.
Det ændrer ikke ved, at corona-krisen forstærker følelsen af at være udenfor
samfundet – både fysisk og mentalt. Under en pandemi, hvor vi alle frygtsomt
holder afstand til hinanden, kommer afstanden til at føles meget stor og
voldsom for socialt udsatte mennesker.
Du, kære læser, er allerede kommet et menneske i møde ved at købe denne
avis. Du har mindsket afstanden og gjort det nemmere for den person at tackle
de 25 måder at blive sat udenfor samfundet på. Tak for det. Og du skal vide, at
det vil være en stor glæde, hvis du vil sprede budskabet og bede andre tage
avisen med og læse den.
Der er en grund til, at vi nu udkommer på 25. år.

Tusind tak og godt nytår
Poul Struve Nielsen
Redaktør
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SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED
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PÅ
SOCIALE
MEDIER

SE SÆLGEREN
CONNY
FÅ NYE TÆNDER
I år har Hus Forbi 25-års
jubilæum. I den anledning
spørger vi hver måned en
sælger: Hvor var du for
25 år siden? Denne gang
er det Klaus, som var linjefører på en fabrik i Esbjerg.

FOR 25 ÅR SIDEN

12 BARNETS LOV

I det nye år skal Folketinget diskutere indholdet
i en ny børnelov. Mød Kim Fogt, som er tidligere
anbragt, og kom med indenfor i Joannahuset, som
er Danmarks første krisecenter for børn og unge.

tegning: Maja Petrea Fox

SE VORES
OPRÅB FOR
AT BEKÆMPE
HJEMLØSHED

Version A
50x19mm
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SE
PIA KJÆRSGAARD
KÆLE MED
HØNEN PUTTE

KOSMISK KÆRLIGHED
OG KNOGLEKIRURGI
Flemming kunne have mistet en fod efter et fald.
Efter flere forgæves behandlinger endte han på
Herlev Hospital, hvor det er lykkedes at nedbringe
antallet af amputationer markant.

Almene kvalitetsboliger
www.domea.dk

alt id billig st
januar 2021

Det er stadig lidt overvældende. Jeg var ikke klar over,
at jeg var så afholdt hernede.
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Ny lejlighed,
ny cykel,
nyt liv

Allans christianiacykel blev
stjålet, men så gik hans
kunder i Haderslev i gang
med en indsamling

Allan Andersen vil huske november
2020 som en af de mere begivenhedsrige måneder i sit 61-årige liv:
Han flyttede i lejlighed efter ni år som
hjemløs, hans uundværlige christianiacykel blev stjålet, og venlige
mennesker i Haderslev samlede
penge ind, så han kunne købe en ny.
- Det er stadig lidt overvældende. Jeg
var ikke klar over, at jeg var så afholdt
hernede, siger Allan.
Den gamle røde cykel var et vartegn,
når Allan og hans firbenede makker
Fido solgte Hus Forbi på den faste
plads foran Meny i Haderslev.
- Dagen efter spurgte folk ’hvor
er cyklen henne?’ Og så var der
to kunder og en køreskolelærer,
som satte en indsamling i gang på
Facebook.
1. december kunne Allan så hente sin
nye jernhest, som først og fremmest
har til formål at fragte ham og Fido
de godt tre kilometer frem og tilbage
mellem det nye hjem og standpladsen i Haderslevs centrum.
Det var ikke muligt at få en ny christianiacykel – ventetiden på sådan én
er et halvt år – men cykelhandleren
Schøtt Racing havde en ladcykel
stående af mærket Winther, og den
blev gjort klar på et par dage. Ud
skulle barnesædet, så der kunne blive
plads til Fido.
- Og jeg fik den til netto-nettopris.
Der blev samlet cirka 26.000 kroner
ind, og jeg slog bagefter op, at
den normalt står til 32.800 kroner,
afslører Allan.

af Peter Andersen
foto: Iben Gad

Tyveriet
Som et ekstra drys krydderi på Allans

vilde måned, er det faktisk politiets
skyld, at den gamle cykel blev stjålet.
Allan har lejet en billig garage i
Haderslev til at stille cyklen i, når
han skal til bestyrelsesmøde i Hus
Forbi ovre i København. Men da
han kommer retur efter et møde i
november, er der en fremmed lås på
garagen.
- Jeg ringer til en ejendomsfunktionær, som kommer og låser op,
og vi står så og kigger ind i en tom
garage, fortæller Allan.
Det viser sig, at den tidligere lejer af
garagen havde overbevist politiet om,
at der stod nogle af hans ting. Det
gjorde der nu ikke. Der var kun den
røde cykel med et foto af Allan på
ladet og en jakke med hans sælgernummer ’1394’ påtrykt.
Politiet har stillet den røde cykel
udenfor og efterladt den. Låst,
ganske vist, men inden Allan og Fido
kommer hjem fra København, er den
selvfølgelig blevet stjålet.
- Politiet ringer dagen efter og
vedkender sig, at de har begået en
fejl, men der kan ikke blive tale om
en erstatning. En anonym har siden
ringet til politiet og sagt, at cyklen lå
i en gård to-tre gader væk. Den blev
også fundet, men den er helt skrællet
og bliver aldrig til cykel igen. Det
kommer i hvert fald til at koste mere
end en ny cykel i arbejdstimer, siger
Allan.
Roen ved dammen
Det er godt et år siden, Allan
Andersen ved en tilfældighed
havnede i Haderslev og fandt den
indre ro, han ikke vidste, han havde

savnet efter flere år som hjemløs i
København. Han boede i telt på en
campingplads, indtil han altså for
nylig fik tilbudt en lejlighed.
Den ligger et par stenkast fra
bredden af Haderslev Inderdam,
hvor den største skibskatastrofe i
Danmarks indre farvande fandt sted
i 1959 – samme år, Allan blev født:
Dambåden Turisten gik i brand, og 57
mennesker omkom.
- Fido og jeg går ture ved dammen,
hvor der også er rejst et mindesmærke. Og da jeg så det, dæmrede
det, at jeg for mange år siden var
her med min far, som var god til at
fortælle historier fra hele Danmark, og
som fortalte om katastrofen.
Indtil for ni år siden havde Allan
arbejde, hustru og hus. Men så gik
firmaet konkurs, konen skred, og
huset røg på tvangsgauktion.
Hvordan er det så at have en bolig
igen?
- Helt ærligt, jeg kan ikke svare på det
endnu. Men jeg sover med altandøren
åben om natten – ellers er det for
varmt. Min krop har vænnet sig til at
være på gaden, siger han.
Allan tror dog på, at missionen vil
lykkes, og han er begyndt at sige
’mojn’, når han afslutter en telefonsamtale. Men på ét punkt overgiver
han sig ikke:
- De kommer og siger, at nu må jeg jo
også begynde at holde med Sønderjyske. Men jeg var en knægt, da jeg
første gang blev hevet med i Valby
Idrætspark, og som vi siger: ’Én gang
fremmer, altid fremmer’.

ALLAN
januar 2021
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KONTANTLØSE
BANKER
PRESSER
HJEMLØSE

UD AF FÆNGSLERNE
MED KÆMPE GÆLD

Uden adresse kan man ikke
få et hævekort

Tidligere straffede får ikke en chance

Mange banker i Danmark har nu
lukket for kontanter. Det gælder for
eksempel på Vesterbro i København,
og det udgør et særligt problem for
hjemløse og udsatte. Der er nemlig
mange i den gruppe, som ikke har
noget hævekort.
De lever faktisk med kontanter og får
dem udbetalt i banken, så snart de
kommer ind på kontoen.
Formanden for hjemløseorganisationen, SAND, Christina Strauss,
frygter, at kontantløse banker kan
presse folk til kriminalitet og sexarbejde.
- Det her vil betyde, at der er mange
hjemløse, der ikke får deres penge.
For som hjemløs bestiller man ikke
bare et hævekort. Vi har ikke nogen
adresse at bestille det til, og for nogle
er det svært at holde styr på sine ting.
Det er også nemmere for pushere at
følge en over til en hæveautomat end
ind i en bank. Så de vil have lettere
adgang til dine penge, siger Christina Strauss i et interview med P1
Morgen.

af Poul Struve Nielsen
Over de næste ti år vil gælden fra
dømte, der ikke har råd til at betale
sagsomkostningerne i straffesager,
vokse med 300 procent: Fra 4,4
milliarder kroner i dag til 13 milliarder.
Det forudser kriminologer og kriminologistuderende ved Aalborg Universitet vurderer i en ny undersøgelse,
og det er ikke et problem for den
enkelte skyldner. Det er et samfundsproblem. Ifølge forskerne bør der
gribes ind, så det bliver realistisk for
tidligere straffede at nedbringe deres
gæld og komme videre med livet og
få tilknytning til arbejdsmarkedet.
Årsagen til den eksplosive stigning
er, at staten kræver en rente på
8,05 procent. Og det er altså i en
situation, hvor man betaler negative
renter af at have penge stående i
banken.
72 procent af skyldnerne vurderes
af Gældsstyrelsen til at være uden

betalingsevne, og de står registreret for 80 procent af gælden.
Bag undersøgelsen står Annette Olesen, som er lektor i kriminologi på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Hun har forsket i dette område de sidste ti år.
- Jeg må konstatere, at gælden fra sagsomkostninger i straffesager
fastholder mange i et liv uden incitament til at uddanne sig eller
søge officiel beskæftigelse, siger hun.
Tilskrivningen af renter på sagsomkostninger i straffesager har
gjort incitamentet til et liv uden kriminalitet endnu mindre.
- Ved at pålægge sagsomkostninger skubber vi dem fra os, som
gerne vil bidrage aktivt til samfundet. De, der fortsætter deres
kriminelle tilværelse, bliver ikke ’straffet’ af gælden fra sagsomkostninger, for de bidrager alligevel ikke til samfundet. Vi har altså som
samfund fået indrettet os på en måde, hvor vejen ud af kriminalitet
bliver umådelig svær og uoverskuelig, uddyber Annette Olesen.
Udover at sagsomkostninger i straffesager fremmer kriminalitet,
viser det nye studie en bekymrende retspraksis. Der er ingen
gennemsigtighed med, hvordan den straffede får pålagt, opgjort
og eftergivet sagsomkostninger i straffesager. Derimod lader
praksis til at være præget af vilkårlighed, hvilket strider mod retssikkerheden.
- Jeg har igennem årene set flere politiske initiativer, der havde til
hensigt at gentænke den nuværende ordning for pålæg og eftergivelse af sagsomkostninger i straffesager, men det er endnu ikke
sket, siger Annette Olesen.

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.

LUSSING TIL KØBENHAVNS
KOMMUNE

7

Det er reelt ulovligt at sætte hjemløse på
den lave overgangsydelse, fastslår Ankestyrelsen
af Peter Andersen

Hus Forbi har tidligere skrevet om sælgerne Franz og Allan, som ikke kunne
få kontanthjælp, fordi de ikke kunne dokumentere, at de havde opholdt sig i
Danmark tilstrækkeligt længe. I stedet blev de bevilget overgangsydelse (som
tidligere hed ’integrationsydelse’) – svarende til et indtægtstab på godt 5.000
kroner om måneden før skat.
For at få kontanthjælp skal man have opholdt sig i Danmark i mindst ni af de
sidste ti år. Både Franz’ og Allans problem var, at de havde klaret sig uden
officielle indtægter i perioder. Disse perioder stykkede Københavns Kommune
så sammen og konkluderede, at uden indtægt måtte de have været i udlandet.
Både Franz og Allan endte alligevel med at få kontanthjælp, efter deres sager
havde været beskrevet i Hus Forbi. Og alt andet havde også været ulovligt. Det
er nu slået fast efter en såkaldt principmeddelelse fra Ankestyrelsen.
’Omvendt vil oplysninger om borgers livssituation, for eksempel hjemløshed,
sygdom eller særlig økonomisk indretning, kunne forklare, at der er perioder
uden registreret indtjeningsgrundlag. I sådanne situationer vil myndigheden
derfor ikke have grundlag for at pålægge borger at dokumentere sit ophold,’
skriver Ankestyrelsen blandt andet.
Ankestyrelsen vil genoptage cirka 40 sager med henblik på en eventuel efterbetaling. Næsten alle disse sager vedrører borgere fra Københavns Kommune.
Samtidig opfordres kommunerne til selv at gennemgå, om de har sager, der
blevet afgjort på forkert grundlag.
Tavs borgmester
De nye retningslinjer fra Ankestyrelsen bygger på en udtalelse fra Folketingets
Ombudsmand, som 25. marts i år slog fast, at Københavns Kommunes praksis
var ulovlig i to konkrete sager.
Forældelsesfristen er derfor sat til 25. marts 2017. Og Maja Løvbjerg Hansen,
som er jurist hos Gadejuristen, forstår ikke, at kommunen ikke for længst har

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

'I sådanne situationer vil myndigheden
derfor ikke have grundlag for at
pålægge borger at dokumentere
sit ophold’.
Ankestyrelsen
løseenheden og alligevel har krav på
efterbetaling, tilføjer Maja Løvbjerg
Hansen.
Hus Forbi har flere gange forsøgt at
få en kommentar fra beskæftigelsesog integrationsborgmester Cecilia
Lonning-Skovgaard. Det er heller ikke
lykkedes denne gang.
’Vi er stadig i gang med at finde ud
af, hvad principafgørelsen betyder i
praksis,’ skriver hendes pressechef
Claus Bøggild Eriksen i en mail.

FOTO: ULRIK JANTZEN

Støt de mest udsatte

rettet op på den ulovlige praksis.
- Der står intet i Ankestyrelsens
principmeddelelse, som ikke står i
udtalelsen fra ombudsmanden, så
kommunen burde for længst have
været i gang. Om ikke andet kan man
begynde med de borgere, som er på
overgangsydelse og samtidig har en
sag i Hjemløseenheden, siger hun.
Dem var der 69 af i oktober i år,
oplyser Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns
Kommune i et svar til Borgerrepræsentationen.
- Derudover kan der sagtens være
borgere, som ikke har en sag i Hjem-

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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FEM MILLIONER KRONER
TIL NØDOVERNATNINGER
Corona-bølge nummer to har ramt, og det går
hårdt ud over gadens folk. Nu har Socialministeriet uddelt fem millioner kroner til en række
organisationer til brug for nødovernatninger.
Under bølge ét i foråret havde Hus Forbi stor
succes med at huse hjemløse sælgere hos
Danhostel for penge, som blev samlet ind blandt
danskerne. Derfor har Hus Forbi fået en million
kroner fra puljen.
- Det er så rart og så stille og roligt, at jeg
vågner, fordi jeg ikke bliver forstyrret. Jeg sover
med fjernsynet tændt, selv om det er skruet helt
ned, bare fordi jeg er vant til gadelarmen, fortalte
Steen, en af Hus Forbi-sælgerne, dengang.
Resten af pengene er fordelt med 1,2 millioner
kroner til Kirkens Korshær, 1,2 millioner kroner
til Blå Kors, 0,7 millioner kroner til Mariakirken
på Vesterbro, 0,6 millioner kroner til Mændenes
Hjem samme sted og 0,3 millioner kroner til
Frelsens Hær.
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HEROINKLINIK
OPLEVER BRUGER-BOOM
Dobbelt så mange bruger tilbud med lægeordineret heroin på rusmiddelcentret i Aarhus
af Poul Struve Nielsen
Det er svært at være stofbruger i et samfund, som
er lukket ned, som Danmark er under coronaepidemien. Det er sværere at ’lave’ penge til at
finansiere forbruget. En stofbruger fortæller til Hus
Forbi, at vedkommendes forbrug koster 4.000
kroner om dagen.
12 århusianske stofbrugere har fået mindre stress
i hverdagen trods corona-krisen. Heroinklinikken
under rusmiddelcentret i Aarhus har nemlig mere
end fordoblet antallet af brugere, siden Danmark
blev ramt af anden bølge i efteråret sidste år. Der
er nu 23 brugere mod tidligere 11, som kommer
på klinikken, hvor de får heroinen udleveret.
- Det kan spille ind, at der kommer mere stress
på. Jeg har også hørt, at der er kommet dyrere og
dårligere heroin. Det kan også motivere. Men vi er

også blevet bedre til at kommunikere til brugerne
om det tilbud, vi har, siger ledende sygeplejerske
Trine Sandholdt fra rusmiddelcentret.
Hun tilføjer, at en udvidelse af tilbuddet spiller ind.
- Der er også sket det, at vi nu behandler med
tabletter. Hidtil har tilbuddet været målrettet
folk, som injicerer heroin. Det betyder, at der nu
kommer flere, som ryger eller sniffer stoffet, siger
Trine Sandholdt.
Under første bølge af corona lukkede tilbuddet
helt ned, og det har man lært af.
- Vores brugere blev alt for dårlige i den periode,
så vi begyndte at lukke dem ind i hold. Nu har
vi bare åbent. Men vi har ikke genoptaget spisningen. Den er ændret til madudlevering, så folk
kan tage noget mad med. Og der serveres ikke
kaffe, slutter Trine Sandholdt.
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Region Syddanmark har sat sig for, at hepatitis C skal være udryddet om fire år
af Peter Andersen

BLIV RASK MED LINJE C
Verdenssundhedsorganisationen
WHO satte sig i 2016 for, at leversygdommen hepatitis C skal være
udryddet i 2030. Region Syddanmark
har besluttet, at det allerede skal ske
inden 2025, og har afsat 2,7 millioner
kroner til formålet. Pengene er blandt
andet brugt på en minibus – kaldet
Linje C – som kører rundt til væresteder, misbrugscentre og andre
steder, hvor stofbrugere kan tænkes
at komme.
- Målet er at nå ud til dem, som ikke
normalt har kontakt til sundhedsvæsenet. Hvis de i øvrigt er sunde og
raske, kan vi give dem medicin med til
8-12 uger, og så regner vi i øvrigt ikke
med at se dem igen, fortæller Lene
Kræmer, som er projektsygeplejerske
på Odense Universitetshospital.
Herhjemme bliver knap 200
mennesker hvert år smittet med hepa-

titis C, heraf mere end en fjerdedel i
Region Syddanmark. Det er en lumsk
virussygdom, som smitter gennem
blodet. Man kan leve med den i
mange år uden symptomer, men på
sigt kan man udvikle skrumpelever og
leverkræft. De fleste af de smittede er
stofbrugere, som har delt inficerede
sprøjter.
Forsinket af corona
Linje C skulle egentlig have været
ude at køre i foråret. En anden virus,
coronaen, har forsinket projektet,
men siden 1. oktober har bussen
været på Fyn og i Kolding, Vejle og
Esbjerg. Til foråret kommer turen til
Sønderjylland.
Selv om man én gang har været
behandlet for hepatitis C, er man
ikke immun overfor sygdommen. Så
nogle af dem, der testes, er gamle

kendinge. Men folkene bag projektet gør et stort arbejde for at nå stofbrugere,
de ikke tidligere har været i kontakt med.
- Nogle gange tester vi fra bilen, andre gange får vi lov at komme ind på værestederne. Vi samarbejder med Brugernes Akademi og har været på gaden
sammen med Projekt Husvild i Odense. Det er et rigtig godt samarbejde, fordi
de kan lukke døren op til nogle opholdssteder, hvor vi aldrig var kommet ind
alene, siger Lene Kræmer.
Hun erkender, at stofbrugere og socialt udsatte ikke nødvendigvis holder sig
inden for regionsgrænsen.
- Men i Region Sjælland vil de også have en bus, Midtjylland har vist interesse,
og Brugernes Akademi er på vej til at lave noget i Nordjylland. Så vi tror på, det
kan lade sig gøre, siger Lene Kræmer.

10 MILLIONER FRA FOLKETINGET
Den behandling mod hepatitis C, der tilbydes de smittede i Region Syddanmark,
har kun været tilgængelig i godt et år. Og et bredt flertal i Folketinget har derfor
besluttet at afsætte 10,6 millioner kroner over de næste fire år fra den såkaldte
socialreserve til at udbrede behandlingen.
Det estimeres, at cirka halvdelen af de smittede går rundt uden at være diagnosticeret – for eksempel tidligere stofbrugere, som ikke har taget stoffer i årevis.

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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Rød og blå blok er enige
om fordelingen af
socialreserve på
760 millioner kroner

Der er bred politisk enighed om i hvert fald en del af socialområdet.
Alle partier i Folketinget på nær Nye Borgerlige har aftalt fordelingen
af den såkaldte socialreserve på 760 millioner kroner.
Socialreserven er ubrugte penge fra satspuljen, som fra 1993 til
2019 finansierede indsatser indenfor sundhed, arbejdsmarked og
det sociale område. Pengene kom ind ved at trække et beløb fra
overførselsindkomsterne, og i folkemunde blev satspuljen derfor
kaldt ’de fattiges finanslov’.
Det er egentlig meningen, at bevillingerne til socialområdet fremover
skal være en del af den almindelige finanslov, men den finans-

Socialt frikor
på vej til
at blive perm
af Poul Struve Nielsen

Det er faktisk rart at være med, for det er nogle
vigtige projekter, der bliver givet penge til.
Det er små beløb i forhold til den store finanslov,
men bevillingerne har stor betydning for de udsatte
grupper, det drejer sig om.
Pernille Skipper, politisk ordfører Enhedslisten

januar 2020

lovsaftale, der blev indgået i
begyndelsen af december, er
nærmest støvsuget for sociale
initiativer. Til gengæld er der så
socialreserven, og den aftale
blev præsenteret i slutningen af
november.
- Det er faktisk rart at være med,
for det er nogle vigtige projekter,
der bliver givet penge til. Det er
små beløb i forhold til den store
finanslov, men bevillingerne har
stor betydning for de udsatte
grupper, det drejer sig om, siger
Enhedslistens politiske ordfører,
Pernille Skipper.
Partiet stod i alle årene udenfor
aftalerne om satspuljen, fordi
pengene blev taget fra pensionister, ledige og socialt udsatte.
Men nu er den praksis stoppet,
og Enhedslisten er en del af
aftalen.
Der har også tidligere været rejst
kritik af satspuljen, fordi den blev
brugt til at lappe huller i den

rt
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SOCIALRESERVEN I TAL
• 79,7 millioner kroner over fire år til at udvikle en ny strategi for det frivillige, sociale arbejde
– herunder bekæmpelse af ensomhed
• 52,3 millioner kroner i perioden 2022-2024 til en ny hjemløseindsats – blandt andet til
borgerstyrede budgetter, hvor kontanthjælpsmodtagere får en sum penge til at forbedre
deres situation
• 39,7 millioner kroner over fire år til videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv
• 28,4 millioner kroner over fire år til partnerskab om udsatte grønlændere og bedre metoder
til misbrugsbehandling
• 24,3 millioner kroner over fire år til en tidlig indsats mod vold
• 19,8 millioner kroner i alt i 2021-2022 til en forlængelse af det sociale frikort. Desuden er
der afsat 23,5 millioner kroner i 2023-2024 til at videreudvikle ordningen
• 16,6 millioner kroner i 2022-2024 til efteruddannelse af plejefamilier
• 14,5 millioner kroner i 2022-2024 til at forebygge prostitutionslignende relationer blandt
unge
• 10,6 millioner kroner over fire år til national strategi mod hepatitis C i udsatte grupper
• 8,8 millioner kroner over fire år til udviklingsprojekt med De Anbragtes Vilkår
• 6,5 millioner kroner over fire år til Sport for LIVET (idræt for udsatte)
• 6,2 millioner kroner over to år til videreførelse af indsats mod vold på botilbud for hjemløse
• 4,9 millioner kroner i 2021 til evaluering af det specialiserede socialområde
• 0,6 millioner kroner årligt – og varigt – til at støtte børn og unge i erstatningssager

manent
store finanslov. For eksempel har man støttet en udsultet psykiatri
med et stort beløb.
Pernille Skipper fremhæver, at der denne gang er sikret penge til det
sociale frikort og integration af udsatte i sociale boligområder.
- Vi synes, det er en uskik at bruge socialreserven på at føre generel
velfærdspolitik. Vores sigte er de mest udsatte grupper, som består
af meget få mennesker, der ofte bliver overset. Og der skal være
fokus på nye indsatser.
- Det sociale frikort rammer lige i hjertet, fordi det har fokus på en
lille og overset gruppe. Det var noget helt nyt, som ingen vidste,
hvordan det kunne gå. Det formål, synes jeg, socialreserven fortsat
skal have. Det handler om de nye ting og de skæve ting. De sociale
projekter, som ingen vil lege med, fordi man ikke ved, hvad de kan
endnu, siger hun.
Færre penge end tidligere

Æren for det sociale frikort er der mange partier, som gerne tager,
når man spørger socialordførerne. Men først ridser socialminister
Astrid Kragh, hovedpunkterne i aftalen op:
- Det er lykkedes os at få sikret en ramme til hjemløseindsatser,
bedre hjælp til de allermest udsatte børn, hjælp til mennesker med
handicap og deres pårørende, indsatser på beskæftigelsesområdet,
i forhold til vold, i forhold til gråzoneprostitution og en lang række
vigtige initiativer, vi får sat gang, som forhåbentligt også kan være
med til at udvikle nogle nye metoder, der kan sikre bedre kvalitet for
de mest udsatte borgere, siger socialministeren.

Hun tilføjer, at der har måttet
prioriteres hårdere og indgås
flere kompromiser end de
tidligere år, fordi der ikke har
været så mange penge at gøre
godt med. Men hun er glad for,
at der er lavet så bred en aftale.
- Det tror jeg, socialområdet er
bedst tjent med. Jeg er også
glad for, at vi sammen med
partierne her i kredsen for andet
år i træk sætter nogle midler til
side til at følge op på Housing
First, siger Astrid Krag.
Venstres socialordfører Marie
Bjerre fortæller, at hun har
kæmpet for udsatte børn og
unge under forhandlingerne.
- Vi ved, at der er alt for mange
anbragte børn, der ikke har det
godt nok. Her kan vi gøre det
bedre. Og så vil vi gerne have
noget mere støtte til plejefamilierne. Det er vi faktisk lykkedes
med, siger hun.
Ifølge Marie Bjerre har det været

en topprioritet for Venstre at
forlænge det sociale frikort ud
over det ene år, der var lagt op til
fra regeringens side. Nu er der i
stedet sat penge af i fire år.
- Vi ville gerne have gjort
ordningen permanent. Men det
lykkedes at videreføre den i flere
år og få skrevet ind i aftaleteksten, at det er med henblik
på, at den skal gøres permanent,
siger hun.
Videreførelsen af det sociale
frikort nyder i det hele taget
bred opbakning – også hos de
konservative.
- Det har været vigtigt for os
at gøre det sociale frikort
permanent, så udsatte
mennesker har mulighed for at
tage et job i de antal timer, som
de nu kan klare, siger de konservatives socialordfører, Brigitte
Jerkel.
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I det nye år skal Folketinget diskutere indholdet af en ny børnelov. Artiklerne i dette minitema er skrevet af Josefine Skjødt,
som selv er tidligere anbragt og har været frivillig i Joannahuset. I dag arbejder Josefine som journalist i Hus Forbi.

barnets lov

Kim Fogt er tidligere anbragt og har været
udsat for magtanvendelse mange gange.
Først som 15-årig fandt han ud af, at han
havde ret til at klage og blive hørt

af Josefine Skjødt
foto: Anders Bøggild
De Anbragtes Vilkår har en vision
om, at alle anbragte skal have et
trygt børneliv på lige vilkår med
andre børn. Kim Fogt er blandt de
mange frivillige, som bruger deres
egen historie til at gøre en forskel
for nuværende og tidligere anbragte.
Han sidder foran mig med foldede
hænder, tager en dyb indånding og
retter blikket mod mit:
- Jeg blev engang kastet ind i en stol
af en af pædagogerne. Da jeg faldt,
husker jeg en høj knæklyd. Jeg ved
ikke, hvor den kom fra, men en anden
pædagog, jeg talte med bagefter,
sagde til mig, at hun var bange for, at
tænderne blev slået ud af munden på
mig, da jeg ramte stolen.
Kim har ikke tal på, hvor mange
gange han er blevet holdt fast eller
har set magtanvendelse på dem, han
boede sammen med. Det begyndte,
da han var 11-12 år, da han blev
anbragt på behandlingshjemmet
Bøgholt. I løbet af de tre år, han
boede der, var der ikke en eneste
gang, hvor magtanvendelserne blev
indberettet. Han fik ikke muligheden
for at blive hørt.
- På Bøgholt var forholdet til pæda-
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PÆDAGOGEN
ER FANGEVOGTER
gogerne som forholdet mellem en fangevogter og en fange. Derfor havde de
fleste af os en mere tæt relation med lærerne eller værkstedsmedarbejderne
på stedet. Det føltes nemlig ikke, som om de var vogtere, fortæller Kim.
Samtale fremmer forståelsen
Det er først, da han som 15-årig flytter til opholdsstedet Stationen, han finder
ud af, at magtanvendelser faktisk skal indberettes.
Kim var for sjov oppe at slås med Per, som var forstander på stedet. Ved
et uheld blev Kim ramt i hovedet, og derefter skulle han til samtale om
episoden. Dét havde han aldrig prøvet før.
- Det var jo bare et uheld, så for mig føltes det jo næsten latterligt, at det
skulle indberettes. Netop fordi det ikke var noget. Det var jo sket så mange
gange før, uden der blev talt om det bagefter.
Efterfølgende blev hver eneste magtanvendelse indberettet til kommunen.
Kim blev hørt, og han fik en samtale om, hvorfor pædagogerne havde valgt at
bruge magt.
- Det hjælper jo ikke bare på den enkelte situation. Det gør også, at næste
gang du bliver holdt fast, har du jo et forløb. Du forstår dine egne og pædagogens reaktionsmønstre, og overordnet set begyndte jeg at falde meget
hurtigere ned, efter man begyndte at inddrage mig.
- Når du er med og bliver stillet spørgsmålet ’forstår du, hvorfor Carsten
holdt dig fast?’, så kommer der et tidspunkt, hvor man tænker: ’Jeg kan godt
se, det ikke er okay, jeg kaster med stole', fortæller Kim.
Magtanvendelse må ikke blive normen
De Anbragtes Vilkår ser magtanvendelser som voldsomme, utrygge og
skadelige, hvad enten de er lovlige eller ej. For de hæmmer et barns muligheder for at komme til at stole på de voksne.
- Vi skal sørge for, at magtanvendelse ikke bliver en hændelse, som bare
bliver normal. Overordnet anbefaler, vi, at de minimeres, og at man prøver
at undgå dem helt – siger Pernille Busted, som er næstformand for De
Anbragtes Vilkår. Hun mener, at vi skal ændre den måde, vi ser på børn i dag.
Vi skal ikke se magtanvendelse som et redskab, men som en sidste udvej,
som kun benyttes, hvis barnet er til fare for sig selv eller andre, og hvor alle
andre muligheder er forsøgt. Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg og
socialpædagogisk støtte.
- Vi har en tendens til at se nogle børns reaktioner som et problem frem for
at se på situationen i en kontekst. Vi har jo at gøre med børn, som står i en
unormal situation, og det skal vi have med i vores overvejelser.
Børnesynet er en overvejende faktor i de anbefalinger, De Anbragtes Vilkår
har givet til barnets lov.

- Det skal ikke handle om, hvad
barnet kan gøre for at forbedre sin
udvikling, men i stedet hvad de
voksne omkring barnet kan gøre for at
hjælpe barnet med at møde betingelserne for et godt børneliv.
- Vi skal blive meget bedre til at
beskytte børns retssikkerhed og ret
til inddragelse. Derudover er der en
generel opgave i, at voksne omkring
børn skal blive bedre til at oplyse
barnet om dets rettigheder, siger
Pernille Busted.
Arbejdskulturen spiller en rolle
Kim bebrejder ikke sine tidligere
pædagoger for magtanvendelsen,
selvom han nogle gange syntes, det
blev for voldsomt. Han mener, der
er mange faktorer, som spiller ind.
Arbejdskulturen på opholdsstedet har
også indvirkning på, hvordan magtanvendelser udøves, og hvorvidt de
bliver indberettet.
Der har været stor forskel på de to
steder, Kim har boet. Begge steder
har han været udsat for magtanvendelser, men kun det ene sted indberettede det. Dengang vidste han ikke,
at man både havde ret til at blive hørt
og ret til at klage.
- Hvis der havde været et sted
som Joannahuset, da jeg boede på
Bøgholt, så var jeg nok taget derhen.
Det kunne måske have været et sted,
hvor jeg kunne have nogle at tale
med, nogle at stole på, og hvor det
føltes trygt, lyder det fra Kim.
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Joannahuset er Danmarks første krisecenter for børn og unge under 18 år.
Her kan man få omsorg, hvile og rådgivning i alle døgnets timer

DE HJEMLØSE BØRN
HAR FÅET DERES EGET STED
Ved Christianshavns Kanal ligger et
rødt hus. Oppe for enden af trappen
går døren op til noget, som ligner et
almindeligt hjem. Men de børn, som
finder derind, lever langt fra dét, man
kan kalde et almindeligt liv.
Og Joannahuset er heller ikke et
almindeligt hjem. Når børnene
kommer ind ad døren, behøver de ikke
at sige deres navn eller tale om noget
bestemt. Der er mulighed for at slå sig
ned i ét af husets mange hyggekroge
med et tæppe omkring sig eller vælge
frit fra det fyldte køleskab.
Fælles for mange af børnene er, at de
føler sig svigtet af det system, som
skulle hjælpe dem, fortæller Jette
Wilhelmsen, som er stifter og daglig
leder af Joannahuset. Hun har givet
børnene et sted at søge hen.
- Det er børn, som har været på
gaden i dage, uger eller måneder. De
lever oftest i hjem med psykisk eller
fysisk vold, misbrug og omsorgssvigt.
Vi har også børn, som er i kontakt

med de sociale myndigheder og ikke
oplever at få den hjælp, de har brug
for. Nogle af børnene er endda flygtet
fra det sted, de er anbragt.
Hvordan kan det være, at børn, som
har kontakt med de sociale myndigheder, også kommer hos jer?
- Det fokus, vi ofte ser hos de sociale
myndigheder, er meget ensidigt:
Du skal finde ud af det med dine
forældre. Vi ser unge, som har holdt
ud i lang tid. Nu kan de ikke mere, og
de beder om hjælp. De bliver bedt
om at gå hjem, hvilket jo ikke er en
mulighed, og selvom vi ikke er et sted,
man bor, så er Joannahuset et alternativ til at være på gaden.
Mangler en mellemvej
I lovens øjne bor et barn enten
hjemme hos forældrene eller er
anbragt udenfor hjemmet. Der er
ingen mellemvej. Hvis du skal overnatte et andet sted, kræver det
samtykke fra forældrene. Derfor

Det at bede et barn om at tage
tilbage til noget, som de selv
siger ’det kan jeg ikke være i’,
mener jeg, er et dobbeltsvigt.
Jette Wilhelmsen, stifter og daglig leder af Joannahuset
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bliver mellemvejen for nogle børn
at sove på gaden, i opgange eller
på tilfældige sofaer, fortæller Jette
Wilhelmsen.
- Hvis et barn vil overnatte i Joannahuset, kræver det altså samtykke
fra de forældre, barnet er flygtet fra,
siger hun.
Socialstyrelsen har for nyligt
anerkendt, at børn ned til 14 år
kan være hjemløse. Normalt har
hjemløse mulighed for at overnatte
på forsorgshjem eller nødherberg,
men de tilbud gælder ikke, hvis du
er under 18 år. Det er bare ikke et
problem, samfundet er optaget af,
ifølge Jette Wilhelmsen:
- Det at anerkende, at et barn er
hjemløst, burde udløse, at man meget
hurtigt har fokus på, hvor der er et
trygt sted at være. Det oplever vi ikke
er tilfældet.
Hvad tænker du om, at kommunen
beder dem om at gå hjem igen?
- Jeg tænker, det er dybt problematisk. Når børn rækker ud, så skal
man tage dem meget alvorligt. Min
erfaring er, at børn som udgangspunkt samarbejder rigtig meget og
rigtig længe, og at de er meget loyale
overfor deres familie. Så når de siger
’nu kan jeg ikke længere’, er det
vigtigt, at man tager dem alvorligt.
- Det at bede et barn om at tage
tilbage til noget, som de selv siger
’det kan jeg ikke være i’, mener jeg, er
et dobbeltsvigt.
Ret til separation og anonymitet
Synes du, børn har de samme rettigheder, som voksne har?
- Som udgangspunkt er vi alle
mennesker og omfattet af menneskerettigheder. Så ja. Men man kan jo
sige, at vi krænker børns rettigheder,
når vi trækker et modenheds- og

aldersprincip ned over dem. Hvis
man som kvinde bliver udsat for vold,
har man ret til at tage ophold på et
krisecenter. Det har man ikke som
barn. Hvis man bliver udsat for vold
eller bliver smidt ud hjemmefra, så
har man ikke retten til at fjerne sig fra
situationen med sine forældre.
- Så er det kommunen – i samarbejde
med forældrene – som skal beslutte,
om barnet skal anbringes. Det er ikke
barnet, der selvstændigt kan beslutte,
at det vil separeres fra forældrene og
tage ophold på et krisecenter. Det
mener vi her i Joannahuset, at man
som barn skal kunne.
Hvad tænker du om den lovgivning,
vi har i dag?
- På rigtig mange måder har vi en
god lovgivning, men det er vigtigt
at tænke over, hvordan den virker i
praksis. Vores erfaring er, at de børn,
som kommer ind, ikke kender til deres
rettigheder og ikke ved, hvordan de
skal bruge dem.
- Vi ønsker, at man accepterer børn
som selvstændige aktører med rettigheder. Hvis de ønsker det, skal de
høres og inddrages på lige fod med
de voksne.
Nu kan vi snart se frem til barnets lov
og flere rettigheder til udsatte børn
og unge. Har du nogle forslag til den
nye reform?
- Hovedreglen bør være, at barnet
selv og indehaveren af forældremyndigheden altid er part i barnets
sag. Og så skal der fokus på den
fase, hvor børn rækker ud. Det er
krævende, og man kan have behov
for et helle, hvor man kan hvile sig.
Vi håber, at man i barnets lov giver
børn og unge ret til separation fra
forældrene i op til 14 dage og ret til
anonymitet i 48 timer i den fase, hvor
man tager ophold på krisecenter.
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SF vil inkorporere
FN’s børnekonvention
i dansk lov, men
regeringen siger nej

af Josefine Skjødt
tegning: Maja Petrea Fox
Mette Frederiksen vil gerne
være børnenes statsminister.
I den forbindelse kan vi se
frem til barnets lov, som skal
reformere anbringelsesområdet
til fordel for udsatte børn og
unge.
Tre spor er bærende i regeringens udspil: Flere tidlige
anbringelser (og bedre kvalitet
i anbringelserne), fokus på
barnets egen stemme og en
bedre overgang til voksenlivet
for anbragte unge. Lovens
udgangspunkt skal være, at
’barnet er til i sin egen ret’.
Regeringen har sat sig for,
at Danmark skal være det
bedste land at være barn i. Vi
er dog blev overhalet indenom
af Sverige, hvor FN's børnekonvention trådte i kraft 1.
januar 2020, og det efterlader

Vi vil måske
opdage, at
der er steder
i vores
lovgivning,
hvor vi tror,
vi varetager
barnets
interesser,
men hvor
vi enten ikke
gør det
eller ikke
er opmærksomme nok
på barnets
perspektiv.
Trine Torp (SF)

Danmark som det sidste land i Norden, som ikke har inkorporeret børnekonventionen i lovgivningen. Også Frankrig, Holland og Tyskland har
gjort børnekonventionen til national lov.
Danmark tilsluttede sig FN's børnekonvention i 1991. Dele af den er
indarbejdet i dansk lovgivning, men efter snart 30 år kan børn stadig
ikke påberåbe sig rettighederne i konventionen i en dansk domstol.
Socialordfører for Socialdemokratiet, Camilla Fabricius, forklarer,
at der er to grunde til, at man ikke har inkorporeret konventionen i
Danmark.
- Hvis man inkorporerer den, vil man deponere nogle af nationalstatens
muligheder. Den anden del handler om, at vi mener, at store dele
af børnekonventionen skal indarbejdes i lovgivning. De dele, hvor vi
tænker, at det er en god idé.
Dilemmaet flygtningebørn
Trine Torp (SF) er en af de politikere, som har kæmpet for, at børnekonventionen skal inkorporeres i dansk lov. Hun har fremsat forslag
om det i Folketinget i flere omgange – hver gang på konventionens
fødselsdag den 20. november.
- Alle børneorganisationerne har i årevis anbefalet at få inkorporeret
børnekonventionen. Jeg synes jo ikke, det er et område, hvor man lige
kan vælge, hvad man selv synes passer ind i lovgivningen, siger hun.
Hvis man gør konventionen til dansk ret, skal man som konsekvens
gennemgå al lovgivning, der handler om børn. Det handler lige så
meget om den proces, mener Trine Torp: At kigge på eksisterende
lovgivning med barnets øjne.
- Vi vil måske opdage, at der er steder i vores lovgivning, hvor vi tror, vi
varetager barnets interesser, men hvor vi enten ikke gør det eller ikke
er opmærksomme nok på barnets perspektiv.
Der har ikke været flertal i Folketinget. Hvorfor tror du, det er sådan?
- Måske ville det gribe ind i vores behandling af uledsagede flygtninge
eller flygtningebørn i asylcentre. Man kunne jo tage nogle af de artikler,
som står i børnekonventionen, og spørge, hvor mange man lever op til,
når man tilbringer hele sin barndom på et asylcenter, svarer Trine Torp.
Straf rammer børnene
Børnekonventionen lægger vægt på, at børn ikke må straffes for
deres forældres handlinger, og derfor vil den kunne få indflydelse på
måden, man sanktionerer på. I dag kan man eksempelvis blive trukket
i børnepenge, hvis et barn har mere end 15 procent ulovligt fravær i
folkeskolen.
- Det er jo at straffe forældrene, men det går ud over børnene. Når
man er fraværende fra skolen som barn, så er det fordi, man har det
rigtig dårligt. Og så er det fordi, man har brug for nogen, der hjælper
én i stedet for at straffe ens forældre. Det vil jo typisk ramme de
forældre, som ikke har ret meget at gøre godt med, siger Trine Torp.
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Hus Forbi udkom25. ÅRGANG
første gang i 1996, så i år har vi 25-års jubilæum.
I den anledning spørger vi hver måned en sælger: Hvor var du for 25 år siden?

Jeg arbejdede som linjefører på Arovit Hundefoder
i Esbjerg. Jeg havde det overordnede ansvar for
produktionen på tre linjer. Arovit producerede h
 undeog kattemad og pakkede den i f irkantede bægre med
vådfoder eller soft food, som det h
 edder på engelsk.
Jeg stod for at indkøre kvalitetsstyring i samarbejde
med ledelsen og laboratoriet. Jeg har arbejdet med
fødevarer i mange år. Jeg er uddannet mejerist og
har produceret smør på Faster/Skjern Mejeri i Astrup
og ost på Glejbjerg Kløver. Det er 21 år siden, jeg
droppede den ordinære beboelse, fordi jeg er naturmenneske og har brug for frisk luft og åben himmel.
Jeg lever og ånder for naturen. Jeg flyttede i
naturen, mens jeg stadig var på arbejdsmarkedet.

foto: Dennis Morton

KLAUS, 51 ÅR, BOR I DAG I SIN BIL SAMMEN MED HUNDEN BALDER
OG HØNEN PUTTE OG SÆLGER HUS FORBI RUNDT OMKRING I DANMARK
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Flemming kunne have mistet en fod efter et fald. Efter flere
forgæves behandlinger endte han på Herlev Hospital, hvor det
er lykkedes at nedbringe antallet af amputationer markant

af Juni Friis
foto: Mikkel Tjellesen

KOSMISK KÆRLIGHED
- Goddag, Flemming. Kom ind! Sikke
nogle fine sko, du har med.
Plastikkirurgen åbner døren for
Flemming Sørensen og viser ham hen til
briksen midt i sit konsultationslokale på
Herlev Hospital.
- Tak, tak. Det er nogle, jeg har fået af

Det bliver kaldt ’no fear’,
fordi de fjerner kompromisløst. Det vil sige, at hvis
det her knogle er dødt, så
SKAL det ud. Hvis der sidder
skruer og skinner, så SKAL
de ud.
Hans Gottlieb, overlæge på infektionskirurgisk sektion, Herlev Hospital

hende fodterapeuten på Mændenes
Hjem, svarer Flemming og bukker sig for
at åbne de fodformede sko. Han kan kort
efter fremvise en hæl, der får plastikkirurgens smilerynker til at knibe sammen
over mundbindet.
Flemming Sørensen er Hus Forbi-sælger
på ottende år. Han kalder sig selv for
HA’er med et glimt i øjet – en ’Håbløs
Alkoholiker’. Men han drikker kun blomstervand, da plastikkirurgen spørger.
- Hvad er blomstervand?
- Du ved, de der humlevand med lidt
smag af øl.

Der bliver grinet lidt. Hælen kommer op på briksen.
- Det ser virkelig pænt ud. Jeg tror nærmest aldrig, at dine fødder
har været pænere, Flemming, siger plastikkirurgen og kalder på en
sygeplejerske til at skifte forbindingen.
Social slagside
Kirurgens telefon ringer. Det er Hans Gottlieb, der vil høre,
hvordan det går med hans patient.
Hans Gottlieb er overlæge på sektionen for infektionskirurgi på
Herlev Hospital, hvor de behandler patienter med infektioner, som
det ikke er muligt at behandle medicinsk.
Siden han trådte til i 2015, er antallet af amputationer faldet
markant. Og det er opsigtsvækkende, når vi fortæller, hvilken type
patienter afdelingen behandler.
Infektionskirurgisk sektion ligger på 14. etage sammen med sårbehandlingen, for de to ting er ofte to sider af samme sag. Også
fælles for dem er, at de har en social slagside:
- Lige præcis denne undergruppe af patienter er sværere at
behandle af mange årsager. Der er en ret stor social og kognitiv
slagside, og så er der også en stor psykiatrisk slagside. Mange af
vores patienter er for eksempel misbrugere, siger Hans Gottlieb
og fortsætter:
- Derfor er det ret svært at sige til dem, at de skal gå hjem og
holde foden oppe eller huske at tage piller klokken 13 og 21 hver
dag. Mange af de her mennesker vil simpelthen ikke være i stand
til at efterkomme de planer, vi lægger for dem. De opfører sig
anderledes, end hvis det var Hr. Andersen ude i Vedbæk, der faldt
af sin båd og brækkede benet. Og det skal man tage højde for.
Succes på tre ben
Faldet i antallet af amputationer er ifølge Hans Gottlieb en succes
på tre ben.
Det første er systematik i behandlingen. Det har før været op til
den enkelte kirurg at beslutte, hvordan han eller hun ville gribe
behandlingen an, hvorfor det har været svært at hente sammenlignelige data.
- Så kan vi ikke finde ud af, hvad der egentlig virker. Det har vi gjort
op med, nu gør vi det ens hver gang, siger han.
På afdelingen besluttede de sig for at kigge ud i verden efter
steder, hvor de gjorde det godt, stringent og ensartet. Men især
også hvor de havde data på dét, de gjorde. Det havde de i Oxford.
- Koden har for os været at operere med det, de i Oxford kalder
’no fear-kirurgi’. Det kan lyde lidt flot og samurai-agtigt, men det
handler faktisk bare om at få fjernet alt, uagtet om knoglen bliver

det begyndte a
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at gøre satans ondt. Der var et hul på størrelse med
en femmer, så jeg kunne se direkte ind på senerne.
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De har været igennem
rigtig mange indlæggelser
og operationer, hvor man
ikke kommer til bunds i
det her, og rigtig mange
behandlinger, hvor der
ikke er det behandlingsmæssige netværk, og man
derfor ikke kommer i mål.
Det bliver på den lange
bane dyrere end at gøre
det rigtigt første gang.
Hans Gottlieb, overlæge på infektionskirurgisk sektion, Herlev Hospital

en lille smule ustabil bagefter, eller
om det heler lidt i en fejlstilling. Bare
dét, at patienten har et ben at gå på,
er bedre, end at vi piller benet af,
siger Hans Gottlieb og uddyber:
- Det bliver kaldt ’no fear’, fordi de
fjerner kompromisløst. Det vil sige, at
hvis det her knogle er dødt, så SKAL
det ud. Hvis der sidder skruer og
skinner, så SKAL de ud. For vi ved,
at vores behandlinger slår fejl, og vi
bliver ved med at skulle behandle
vores patienter igen og igen, hvis ikke
vi gør det.
Rummelige sygeplejersker
Andet ben i konstellationen er ’det
multidisciplinære team’.
En kirurg kan nemlig ikke være god
til alting, så man har brug for specialister på flere områder. Hans Gottlieb
arbejder tæt sammen med blandt
andre plastikkirurger, fodterapeuter,
mikrobiologer, infektionsmedicinske
læger og sygeplejersker for at få det
hele til at gå op i en højere enhed. Og
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netop sygeplejerskerne er en stor del
af succesen.
- Det er nogle farverige patienter,
der også kræver en stor bredde i
holdet af sygeplejersker. Fordi der
er så langt et efterfølgende forløb,
skal sygeplejerskerne virkelig have en
social bredde og en rummelighed.
- Der skal både være læger eller
specialister, der er i stand til at
lave det forberedende arbejde før
kirurgien. Så er der os nørder –
kirurgerne – der synes, det her er det
fedeste i verden. Og så er der sygeplejerskerne, der tager over og sørger
for, at det hele ikke går i vasken
bagefter. Det er et sindssygt vigtigt
samarbejde, siger Hans Gottlieb.
Kærlighed eller pølsefabrikker
Og det bringer os videre til det
tredje ben: Kosmisk kærlighed. Hans
Gottlieb griner, når han bliver spurgt
om det, men der er faktisk ikke noget
særlig hokuspokus over det:
- Det er jo så storladent at sige,

25. ÅRGANG

men jeg mener helt oprigtigt, at man bliver nødt til at besidde noget kosmisk
kærlighed, ellers kan man ikke håndtere de her patienter. Der vil være udeblivelser fra ambulatorierne, der vil være nogen, som man opererer, hvor jeg ved,
at nogle kollegaer ville sige ’det kan ikke betale sig, det er sgu for dyrt, og det
nytter alligevel ikke noget med dén livsstil’.
- Det ER vanvittigt dyrt at behandle mange af de her mennesker. Men der er
jeg sgu nødt til at sige: Vi er et samfund, der har råd til det. Og derfor er vi
også et samfund, der har en forpligtelse til at gøre det, synes jeg.
- Der er ingen tvivl om, at hvis man bare havde en eller anden pølsefabrik, hvor
man bare skar benene af de her mennesker og kørte dem ud på en mark, så de
kunne ligge og dø af deres liggesår, så havde det da været markant billigere.
Men er det dèt, vi gerne vil?
Man skal nødigt gøre en brugbar fod op i kroner og ører, men hvis man alligevel ønsker at gå ned ad dén vej, kan man faktisk se, at den både ensartede
og kærlige behandling af patientgruppen betaler sig. Indlæggelsestiden er
kortere, og amputationerne færre. Og fordi sektionen har haft succes, får
de henvist flere patienter fra andre hospitaler end før.
- Rigtig mange af de skæbner, som vi overtager fra andre sygehuse, er jo nogle
patienter, der har nogle vanvittigt lange forløb. De har været igennem rigtig
mange indlæggelser og operationer, hvor man ikke kommer til bunds i det
her, og rigtig mange behandlinger, hvor der ikke er det behandlingsmæssige
netværk, og man derfor ikke kommer i mål. Det bliver på den lange bane dyrere
end at gøre det rigtigt første gang, siger Hans Gottlieb.
Et hul som en femkrone
Tilbage hos plastikkirurgen har Flemming fået renset foden og skiftet forbindinger. Han er glad for, at han stadig kan gå på den, men glæder sig endnu
mere til, at den forhåbentlig snart stopper med at bøvle.
Bøvlet startede for et par år siden. Flemming løb efter bussen på Kongens
Nytorv og faldt i farten over én af terrorsikringerne langs gaden. Han flækkede
knoglen ved anklen nærmest rent over.
- Den hang bare i huden, siger han og dingler beskrivende med foden.
Dengang fik Flemming lagt en metalplade ind, så han kunne komme til at gå
igen, men et års tid efter vågnede han op med en ordentlig bule på siden af
benet.
- Og så begyndte det at gøre satans ondt. Der var et hul på størrelse med en
femmer, så jeg kunne se direkte ind på senerne, siger Flemming.
Han havde fået betændelse dér, hvor han var blevet opereret, og røg afsted fra
sted til sted: Forbi Hvidovre og Amager, indtil han blev sendt til Herlev.
- Flemming, han er jo også meget sådan at ’det går jo fint med mig’ og ’det skal
I slet ikke bekymre jer om’. Men man kan kigge lige ind på knoglen, det skal
man sgu ikke kunne, siger Hans Gottlieb og fortsætter:
- Det var endnu én af de situationer, hvor vi havde brug for det multidisciplinære team. Der var brug for en plastikkirurg til at lukke hullet, når vi havde
taget det dårlige ud. Jeg ringede ned for at høre, om hun ville lege med, og hun
sagde ’ja’ med det samme.
Selvsamme plastikkirurg formaner nu Flemming om, at han altså skal stoppe
med at ryge, hvis de skal godkende ham til operationen.
- Hvor meget ryger du? spørger hun.
- Tyve smøger om dagen, tror jeg, svarer Flemming.
Og så købslår de lidt om, hvor meget han skal ryge. Plastikkirurgen siger nul,
men de lander på ti – indtil videre.
- De har simpelthen allesammen været så søde, siger Flemming senere på
bænken udenfor hospitalet, hvor han ryger en halv cigaret ad gangen, som han
har lovet.
- Den eneste, der er bøvl med, det er sgu mig.
Han klukker for sig selv.
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TO
STRØMPER
TIL ÉN FOD
OG EN ÅRE
UDEN BLOD
Gunnars ben stod ikke til
at redde. Varmestuen og
Hus Forbi har givet ham
nyt mod på livet
af Juni Friis
foto: Iben Gad

De sagde, at de ville
fjerne alt lige under
knæet. ’Lad os gøre
det med det samme',
sagde jeg.

Man kan selvfølgelig ikke redde alle ben. Det erkender Hans Gottlieb uden
omsvøb. Nogle gange er der ikke mere at gøre, og så må benet af.
Sådan en situation stod Hus Forbi-sælger Gunnar Ankerstjerne Søeberg i for 16
måneder siden. Han kom hjem fra en ferie i Tyrkiet med en knude på låret og et
ben, der gjorde allerhelvedes ondt.
- Da jeg kom hjem, røg jeg ind på Skejby. De sagde, at de ville fjerne alt lige
under knæet. ’Lad os gøre det med det samme,’ sagde jeg. De ville gerne
vente, men der gik ikke mange dage, før jeg ikke kunne holde det ud mere. Der
gik koldbrand i benet, så jeg lå og råbte og skreg, når jeg skulle sove, det var
fandme modbydeligt. Så jeg ringede derind, kom ind, og så fik jeg taget hele
benet af. Det var faktisk en lettelse.
Det var ikke nogen overraskelse, at benet ikke virkede. Det havde drillet ham i et
stykke tid, inden det gik galt.
- Jeg var ude at klippe tjørnehæk for nogle år siden og opdagede, at jeg havde
trådt tjørne helt op i foden uden at kunne mærke det. Det var blodomløbet, den
var gal med, så jeg fik skiftet åren oppe fra lysken. Men det hjalp jo ikke rigtigt,
fortæller Gunnar.
Faldt i med ét ben
På Kirkens Korshærs varmestue i Horsens starter Gunnar sin elscooter og kører
en tur op for at hente en kande kaffe. Han balancerer den i sit skød, så han kan
have krus med i hånden på tilbagevejen. Undervejs driller en kvinde ham kærligt
ved at skære ansigter under sit mundbind.
- Det er min ekskone, siger Gunnar og stiller krusene på bordet.
- Det var hende, der hev mig med herned. Jeg sad ellers bare og faldt hen i min
lejlighed, efter benet var røget. Så jeg kørte herned en dag på scooteren, bare
lige for at se, hvad det var. Og så faldt jeg jo i med begge ben. Eller det ene ben,
haha.
Varmestuen opfordrede ham til at begyndte at sælge Hus Forbi, så det gør han
nu. Syv dage om ugen, morgen til aften. Han køber aviserne om morgenen,
holder frokost på varmestuen, og så kører han tilbage foran Bilka, hvor han er en
fast skikkelse ude foran indgangen.
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...Der aftalte vi, at når vi kom hjem,
SÅ skulle vi ellers tabe os. Så dagen
efter de havde kappet benet af, lå jeg
i sengen og tog et billede af det. Så
skrev jeg til kammeraten:
’Nu har jeg sgu tabt mig ti kilo!’
Varmestuen er lukket om søndagen, så hvis han nærmer sig udsolgt efter
lukketid lørdag, holder han tidligt dén dag for også at have aviser at sælge
søndag.
- Det har simpelthen givet mig mit liv tilbage at komme ud og snakke med folk,
fortæller Gunnar, mens han lægger aviser frem foran Bilkas indgang.
Nu har jeg tabt mig ti kilo
Han stiller sin Madam Blå-kande og bakker en meter eller to med scooteren,
så folk kan tage en avis og smide mønter i kanden. Og næsten inden han har
nået at stille den, er der en dame, der hilser.
- Hvordan går det med din datter, spørger han damen, der tydeligvis er stamkunde.
Det går godt med hendes datter. Hun tager en avis og sender pengene på
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MobilePay, mens de sludrer om livet.
Der bliver grinet.
Det gør Gunnar en del. Griner, altså.
Hans humør fejler ikke noget:
- Jeg snakkede med en kammerat,
dengang vi var på ferie, lige inden jeg
fik fjernet benet. Der aftalte vi, at når
vi kom hjem, SÅ skulle vi ellers tabe
os. Så dagen efter de havde kappet
benet af, lå jeg i sengen og tog et
billede af det. Så skrev jeg til kammeraten: ’Nu har jeg sgu tabt mig ti kilo!’
- Selvfølgelig vil man helst have

et ben. Men jeg havde slet ingen
førlighed i det, og man kan altså ikke
gå og være ked af noget, man ikke
kan lave om på. Jeg kan ikke sy det
på igen jo.
- Man lærer hurtigt at gøre nogle
andre ting. Der er mange fordele.
Man er for eksempel fri for at gå så
langt, haha. Ej, men man skal se
positivt på det. Strømper, ikke? Nu
har jeg pludselig to strømper til den
ene fod. Og jeg slider kun én sko.
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ANGÅENDE
LUNA
Luna Bram voksede op med en rebelsk mor, der
fik hende alt for tidligt. I dag er hun
37 år og kan se, at hun har gentaget mange af
sin mors destruktive vaner

af Birgitte Ellemann Höegh
foto: Helga C. Theilgaard

- Min kammerat gav mig en kæmpestor rygtatovering. Det tog tre timer. Der
står ’Morfar’, hans fødsels- og dødsdato, og så er der roser. Han fik jo ingen
gravsten. Når mormor går bort om forhåbentlig først mange år, kommer hun
på det nederste stykke. Og når jeg dør, så skal en af mine venner eddermame
sørge for at få skåret rygkødet af mig og få præserveret det, siger Luna Bram.
Hun er mødt op i Hus Forbis gård i sort vinterjakke, hættetrøje og nogle bukser
med en masse lynlåse på. I hånden har hun en pakke med 12 dåseøl.
- De var på tilbud jo. Og nu vil jeg prøve en af dem.
Der er mange ord og indskydelser i Luna, når hun fortæller og gestikulerer med
hele sin krop, i det øjeblik et eller andet griber hende. Hun hopper op og ned,
viser kropsdele, tatoveringer, sår og ar og fotos af blandt andet et stykke åbent
kød på armen – helt ind til knoglen – der blev revet op, fordi hun ville skyde
genvej over et pigtrådshegn.
- Dårlig idé.
Vi kigger på nogle fotos på hendes mobiltelefon, lige før hun skal sys, og så på
hendes ar på armen. Hun er sluppet pænt fra skaden. Bagefter leder hun efter
nogle fotos fra en gang, hun brækkede øjenhulen. Det var noget, en gammel
kæreste foranstaltede.
Ham bor hun heldigvis ikke sammen med mere. Lejligheden er også væk.
Senere kigger vi på fotos af hendes 75-årige mormor, der holder sig ualmindelig godt.
- Hende er jeg fandeme glad for, siger Luna og klapper telefonen sammen.
Uheldsbarnet
Lunas bedsteforældre betyder alt for hende. Lige efter fødslen kom hun i plejefamilie og 14 dage efter hjem til sine bedsteforældre, der fik plejetilladelsen.
Hændelser fra opvæksten fylder meget i Lunas fortælling om, hvem hun er i
dag. Det har været alt andet end nemt.
- Jeg var et uheldsbarn, der blev opdaget for sent, og da jeg endelig kom til
verden, sagde min 19-årige mor ’hmm’. Det gad hun ikke lige, hun var stadig
i gang med at feste, og jeg forstår hende fuldt ud. Jeg er 37 og heller ikke
færdig med at feste, siger Luna.
Hun beskriver også sig selv som et legebarn, der elsker at spille spil.
- Computerspil, brætspil, ALLE spil, og jeg elsker at se science fiction-film.

Jeg har brugt mit liv på at være dybt
uansvarlig. Det er åbenbart, hvad jeg
kan finde ud af.
Lunas mor var skibskok og dukkede
op gennem Lunas opvækst, når hun
kom i havn eller var på vej ud igen. I
små, men ret heftige portioner.
- Da jeg var lille, og jeg var blevet
indprentet den dér med, at ens mor
var noget helt specielt, var jeg sådan
dér ’uhh, min mor, jaahh’, men som
otte-ni årig var jeg gammel nok til
at forstå, hvad der foregik, når jeg
besøgte hende. Det var jo ikke skide
sjovt at være sammen med folk, der
var standerstive og pisseskæve. At
sidde der dampet ind i hashrøg. Jeg
fortrød det hver eneste gang.
Snotforkælet
Hos bedsteforældrene var Luna til
gengæld ’snotforkælet og møgprivilegeret’. En vane, hun endnu ikke har
rystet af sig.
- Jeg fik alt, hvad jeg pegede på, og
har altid fået at vide, at jeg skulle
skide hul i, hvad andre siger. Det er
kun din egen mening, der tæller i
sidste ende. Vi var fritænkende, der
var ikke faste spisetider eller rammer
for, hvordan man skulle opføre sig.
’Fordi de andre siger, du skal have
kristendom to timer hver torsdag, så
er det ikke ensbetydende med, du
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Jeg sad jo og løste krydsord
med morfar som treårig og
kunne ikke lide de andre elever,
der startede med at finde ud
af, hvad et ’a’ er, og i øvrigt sad
og stirrede på mig.
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skal have det, lille Luna, for vi er ikke
kristne’.
Følte du, at der var kærlighed?
- Emotionelt var det lidt stramt. Min
morfar var den kærlige, mormor
pakkede følelser ind. ’Man græder
alene’. Jeg var ekstremt emotionel,
da jeg var yngre, hvilket er blevet
fuldstændigt banket ud af hovedet
på mig, så jeg vil beskrive mig selv
som sociopat i dag. Pludselig får
man menstruation, og så går hovedet
helt amok, men det måtte jeg holde
for mig selv. Der var morfar bedre,
men han var jo en mand, så det var
begrænset, hvor mange af de her
teenage-tøseproblemer han kunne
sætte sig ind i.
I takt med moderens stigende brug
af alkohol og hash havnede hun på
Christiania, hvor Luna besøgte hende
og begyndte at gentage nogle af
hendes vaner.
- Min mor har haft det FOR godt,
tror jeg, hun havde jo de samme
rammer som mig, og se, hvad det
har ledt til: Jeg er hjemløs og det
mest uansvarlige, du kan komme i
nærheden af. Min mor var et følelsesmæssigt vrag, da hun ramte
teenageårene, blev punker, væltede
hegnet på Christiania og gik i selvsving. Hvor jeg måske har taget det
lidt mere afdæmpet, fordi jeg har set
min mor være på junk og alt muligt i
sit liv. Men jeg har alligevel gentaget
hendes mønster på en eller anden
måde.
Morfar
I folkeskolen var Luna indadvendt.
Hun lærte sig selv at læse og skrive
før skolestart.
- Jeg sad jo og løste krydsord med
morfar som treårig og kunne ikke lide
de andre elever, der startede med at
finde ud af, hvad et ’a’ er, og i øvrigt
sad og stirrede på mig. Dybt ubehageligt.
I perioder var hun helt væk fra skolen
og sad i stedet og spillede 500 med
en ti år ældre veninde i en lejlighed i
Avedøre. Luna drak kakao, veninden
kaffe. Da hun ramte 13-års alderen,
begyndte de at synes, det var skægt
at drikke sig fulde sammen – tit i
selskab med Lunas mor.
Her mødte hun også sin far, en

’hyggelig og rar type’ med grønlandske rødder, som hun hilste på indimellem,
men aldrig fik en nær relation til, inden han døde alt for tidligt af blødninger i
hjernen.
- Han var med til min 18-års fødselsdag, og der kendte jeg ham knap nok. Det
var ikke meget interaktion, jeg havde med ham. Han har aldrig været ubehagelig eller for dum, men venlig og rar, når jeg mødte ham.
Hvorfor blev du ikke knyttet til ham?
- Jeg er jo ikke så god til at knytte mig. Jeg kan godt sige ’wauuu, vi klikker,
men jeg kan godt undvære dig i morgen’. Min far han hedder ’morfar’. Jeg har,
hvad jeg skal bruge. Men efter morfar døde i 2016, har jeg følt mig lettere
handikappet. Han var altid min sidste hjælp, en livline, ud over at være verdens
bedste morfar. Jeg har været ude at træde vande de sidste fire år uden rigtig at
søge ordentlig vejledning.
Gadeliv
I dag bor Luna i en campingvogn, hun har lånt af en ven, der kørte den hele
vejen fra Jylland til Amager. Pengene til en vinterplads har hun lånt af sin
mormor, som hun stadig har en nær relation til. Lunas mor bor fortsat på Christiania, hvor hun ser hende med jævne mellemrum.
- Vi har aldrig snakket særlig godt, men hun fik sukkersyge for nylig og har
været tvunget til at holde op med at drikke. Nu er hun blevet helt behagelig
at snakke med, helt moderlig nogle gange. Jeg fik et kæmpe bjørnekram af
hende ude på Woodstock og blev helt stiv af skræk, for vi er ikke typerne, der
krammer i min familie.
Kæresten, der brækkede hendes øjenhule, er over alle bjerge og ude af det
kokainmisbrug, der var årsag til volden.
Gik du til politiet, dengang?
- Nej. Jeg har kendt knægten, fra han var 13, han var fucked up i hovedet, og
hvis det var mig, der skulle tage de tæv, så okay. Hvis han havde tæsket på
nogle andre, havde manden siddet i spjældet og ødelagt hele sit liv. I dag har
han et godt liv, jo, en dejlig sød kone, han drikker ikke mere, tager ikke stoffer.
Jeg kunne have smadret alt det ved bare at anmelde ham én gang.
Det er tre år siden.
- Jeg tror bare, jeg har blokeret det. Heldigvis var jeg så skidestiv en del af
gangene, at jeg knap nok lagde mærke til, at han slog mig.
Allerede som 16-årig rykkede Luna væk fra sine bedsteforældre og ind hos en
kæreste. Da de brød op, var Luna hjemløs første gang i sit liv og flakkede i en
periode rundt fra sted til sted – ind på Kofoeds Skole med en kæreste, ud på
’Spanden’ på Christiania, som var et gammelt skur med plastikoverdækning,
og ind på Stjerneskibet, som er en dagligstue for grønlændere, hvor hun
overtog sin fars værelse.
Herefter hjalp hendes bedsteforældre hende med et indskud til en lejlighed.
Den sidste lejlighed røg for lidt over et år siden, fordi hun har for vane at
invitere for mange og for larmende gæster indendørs.
Tirsdagsbarn
En af Lunas tatoveringer sidder på halsen og er sat sammen af nogle futharkruner, der gengiver hendes navn.
- Der er ikke nogen, der ved, hvor stort mit ego er, siger hun og griner.
- Jeg er pisse arrogant og overbevist om, at jeg er klogere end gennemsnittet –
blandt andet har Mensa tilbudt mig medlemskab. Jeg har en IQ på 158, hvilket
ikke er særlig sundt for en person, der i forvejen mener, at ens moral er bedre
end andres.
Men Luna har også en vished om, at hun ikke har fået brugt sit kloge hoved til
nær nok. Hendes mormor mente, hun skulle være tolk, for hun har altid været
god til sprog. Men Luna gider ikke sidde og gentage, hvad andre har at sige.
- Jeg er god til at klippe og sminke folk, jeg elsker at tegne og male, og det
inkluderer at male folk i hovedet.
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Hun begyndte på en kosmetologuddannelse, men det sagde hende ikke
noget. - Jeg har også prøvet at starte
på andre uddannelser, men når der er
mere end tre mennesker i et lokale, vil
jeg ikke. Det KAN jeg ikke.
Hvad er det, der er med andre
mennesker?
- Indtil jeg har sagt hej og hilst på dem,
er de alle sammen djævlen, og jeg kan
ikke håndtere at hilse på mere end to
mennesker ad gangen, for det kræver
så meget psykisk energi fra mig. Jeg
magter det ikke.
Hvad magter du?
- Musik. Lige siden jeg var ung, har jeg
altid elsket at synge. Jeg har sunget i
lønnet pigekirkekor i Avedøre Kirke. Jo,
jo, vi var også med i et stort korstævne
i Roskilde Domkirke, det lød så
sindssygt godt, det var, så murværket
stod og rystede. Jeg var alt. Jeg er den
mørke. Jeg savner så meget at synge.
Og så kan hun godt lide tirsdag. Helt
konkret tirsdag.
- Jeg vågnede én dag og tænkte ’det
er en fed dag’. Ind på Nørreport, stod
sammen med mine venner, stod bare
med hørebøffer på og headbangede
til noget fed musik. Havde den vildeste
fest, ’tirsdag, tirsdag’, gik helt amok,
og siden har tirsdag bare været min
yndlingsdag.
Skiftet
Der er alligevel sket et lille skift i Luna.
For hun drikker ikke helt så meget, som
hun har gjort, og hun ønsker på ingen
måde at ende der, hvor hun oplever sin
mor at være.
- Mod min egen vilje er jeg begyndt
at blive en lille smule voksen. Jeg
bryder mig ikke om at sige det, men

jeg tror, det desværre er en automatisk programmering, der sker oppe i
hjernen, og den kommer med alderen?
Så hvordan er livet lige nu?
- Besværligt – at gå 100 meter, hver
gang man skal pisse, er en belastning.
Jeg savner at have en ordentlig bolig
igen. Jeg kunne godt tænke mig at have
noget at tage mig til. Jeg er ved at blive
sindssyg over kun at have mine aviser
og druk. Jeg vil faktisk gerne noget
andet, siger Luna, der for første gang
under dette interview giver et lille suk
fra sig.
- Det bliver sgu for ensformigt og
for dødt. Men jeg har svært ved at
involvere mig i projekter sammen med
andre.
Hvad er din plan?
- Jeg har ikke nogen plan, men jeg er i
gang med en udredning i kommunen,
og lige p.t. fisker vi efter at få givet mig
et tatovørkursus. Det er kreativt, og jeg
kan få lov til at tage tingene i mit eget
tempo og selv bestemme arbejdstider.
Og så vender tordenstormen tilbage i
hendes øjne og et grin, der har reminiscenser tilbage til den tidlige ungdom:
- Skal jeg være helt ærligt, ville jeg tage
turen en gang til og gøre præcis det
samme, for hold kæft, hvor har jeg haft
det sjovt. Det kan godt være, livet er
pissehårdt, men hvis det ikke er det,
hvordan ved du så, at du har det godt?
- Jeg ved godt, jeg lever fra dag til dag.
Nogle dage går jeg så sulten i seng,
at jeg knap nok kan sove, andre dage
så mæt, at jeg knap nok kan sove.
Men hele den dér forprogrammerede
forventning om, hvad der sker i morgen,
præcis hvornår man skal møde, præcis
hvornår man har frokost, alt er tilrettelagt: Det dræber mig indvendigt.

Jeg er pisse a
 rrogant og
overbevist om, at jeg er
klogere end gennemsnittet
- blandt andet har Mensa
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Jeg har en IQ på 158, hvilket
ikke er særlig sundt for en
person, der i forvejen
mener, at ens moral er
bedre end andres.
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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 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.
januar 2021
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x-ord: Hanne Reffelt
tegning: Maja Petrea Fox
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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. februar med
angivelse af navn og adresse.
Vinderne får direkte besked.
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HVEM GEMMER
SIG BAG MASKEN?

foto: Anders Bøggild

For to år siden udgav Lukas Graham og Hus Forbi i fællesskab en vinylsingle, som kunne købes
sammen med avisen i tiden op til jul. Og 7. december var bandets forsanger Lukas Forchhammer –
behørigt maskeret efter reglerne – igen i byen med Hus Forbi, denne gang for at dele gratis mad ud
sammen med Hus Forbis bestyrelsesformand, Simon Nielsen. Det foregik blandt andet foran stofindtagelsesrummet H17 på Vesterbro i København og som på billedet ved Christianshavns Torv, hvor Hus
Forbi-sælger Gammel Smølf fik en portion chili con carne.

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.
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HUS FORBI-SÆLGER KENNI

Fængslet
er ferie
fra gaden
- Om ni dage skal jeg ind at
sidde i 40 dage for ubetalte
DSB-bøder. Til at starte med
tænkte jeg ’fuck’. Jeg havde
håbet på en behandlingsdom,
fordi jeg har diagnoser, og min
advokat mente ikke, at fængsel
ville være godt for mig. Sådan
gik det ikke. Nu tænker jeg det
som ren ferie fra gaden og en
mulighed for at blive afruset og
afhashificeret, eller hvad det nu
hedder. Jeg kommer ud igen den
25. eller 26. januar.
- Mit navn er Kenni. Jeg er 28 år
og har drukket, røget hash, taget
stoffer og udviklet diagnoser
på grund af en opvækst med
først en voldelig biologisk far,

der tævede mig rundt i stuen,
og siden en stedfar, der terroriserede mig, fra jeg var 9 til 14.
Dem har jeg aldrig tilgivet.
- Desværre blev jeg aldrig fjernet
fra mit hjem. I stedet har jeg ført
en hel masse aggressioner ud
gennem min hånd og gået til
psykolog i hele min skoletid. De
siger, jeg er psykotisk, skizofren
og har lidt ADHD. Og ja, jeg
snakker meget med mig selv
og hører også stemmer, når jeg
bliver presset.
- Mit hjem var ikke ret sjovt at
være i, og i skolen var jeg en
enspænder, så springgymnastik
blev mit liv og det eneste, jeg
gik op i. Som 16-årig blev jeg
den 8. bedste springgymnast
i Danmark, og jeg var hjælpetræner i min klub.
- Da jeg var 18, stoppede jeg
fra den ene dag til den anden
på grund af den mest sindssygt
dårlige undskyldning. Min træner
sagde til mig: ’Du bliver da også
bare dårligere og dårligere år
efter år’. Det knækkede mig. Jeg
skulle ellers have været på Gym

College Viborg og Verdensholdet. Derfra gik mit alkohol- og
stofforbrug rimelig meget over
gevind.
- I dag drikker jeg nogle dage
ad helvede til og andre dage
slet ikke, og så har jeg en
herbergsplads på RG60 efter
at have sovet sammenlagt tre
år på gaden. Jeg har en HG
(Handelsskolernes Grundforløb,
red.) og har påbegyndt uddannelser som cykel-, knallert- og
automekaniker, brolægger og
kok. Sidste år arbejdede jeg lidt
som brolægger, og nu sælger
jeg så Hus Forbi. Avisen har
fået mig ud af min sociale angst
og gør, at jeg ikke går rundt
og laver kriminalitet for at lave
penge, og så har jeg fået et stort
fællesskab.
Hvad kunne du godt
tænke dig i dit liv?
- En familie, en bil, en villa, og
at alting kørte godt. Det er bare
ikke realistisk, men det er det,
jeg godt kunne tænke mig, nu
du spørger.

fortalt til Birgitte Ellemann Höegh
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Mit hjem var ikke
ret sjovt at være i,
og i skolen var jeg
en enspænder, så min
springgymnastik blev
mit liv og det eneste,
jeg gik op i.
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