Nr. 2 februar 2021 25. årgang | Pris 30 kr. | 15 kr. går til sælgeren | Køb af sælgere med synligt id-kort

KONTANTLØS OG FORTABT

Søren kunne ikke få et bad, fordi
han kun havde kontanter. Læs om
de problemer, det kontantløse
samfund skaber for hjemløse, som
ikke bare kan få betalingskort.

UDSATTE
MÅ VENTE PÅ VACCINATION

Beboerne på alternative plejehjem
for misbrugere og tidligere
hjemløse blev ikke vaccineret
samtidig med beboerne på de
almindelige plejehjem.

ET MINDRE TRYGT SAMFUND

Simon Nielsen er tidligere erhvervsfisker, nuværende hjemløs og
formand for Hus Forbi. I anledning
af avisens jubilæum reflekterer han
over, hvordan samfundet har
udviklet sig de sidste 25 år.
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Ulighed i sundhed koster liv
Pandemien viser tydeligt, hvor usolidarisk og brutalt vores samfund er
indrettet. Fordi vi har høj beskæftigelse og penge på kistebunden til at finansiere hjælpepakker, har de fleste danskere ikke opdaget, hvordan uligheden i
samfundet har taget en drejning, så den er livstruende for nogle få.
Under første coronabølge holdt spådommen stik: Hjemløse og socialt udsatte
lever så isoleret, at de stort set ikke blev smittet. Men i anden bølge har
virussen desværre fået fat, og vi ser smitten brede sig på flere boformer i
hovedstaden, samtidig med at man er begyndt at vaccinere.
Indtil nu har vaccinerne bare været forbeholdt andre befolkningsgrupper. Den
forskel, der bliver gjort på plejehjemsbeboere, illustrerer tydeligere end noget
andet, at målsætningen om ’lighed i sundhed’ er langt fra virkeligheden.
På almindelige plejehjem, hvor hr. og fru Danmarks forældre og bedsteforældre bor, er der kørt vacciner ud, og sundhedspersonale har på stedet
vaccineret dem alle. På de alternative plejehjem, som hører under socialforvaltningerne rundt omkring i landet, er der ikke kommet nogen med vacciner. Her
bor stofbrugere, alkoholafhængige og tidligere hjemløse.
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Deres helbred er lige så dårligt og i nogle tilfælde værre end ’almindelige’
plejehjemsbeboeres.
Tydeligere kan man ikke sige ’fuck jer’ til en befolkningsgruppe.
Når man starter et vaccineprogram, og strategien er først at vaccinere de mest
udsatte i risikogruppen, så bør man selvfølgelig starte med ALLE de mest
udsatte i befolkningen. Men myndighederne har valgt kun at vaccinere de mest
udsatte i middelklassen og opefter.
Flere læger på rusmiddelcentre og behandlingssteder melder endda ud, at
de godt kunne have sørget for deres brugere, hvis de bare havde fået nogle
vacciner. Og som en læge siger: Socialt udsatte belaster jo sygehusene lige
så meget som alle andre, når de bliver indlagt. Myndighederne scorer altså et
kæmpe selvmål ved at skabe øget ulighed i samfundet.
Pandemien afslører ikke kun ulighed i sundhed. Bankerne bruger den også
som undskyldning for at blive kontantløse. Der er hjemløse uden adresse, som
ikke kan få tilsendt et hævekort. Så har du dankort, kan du få, men har du ikke,
så må du leve af at sælge sex og stoffer eller begå anden kriminalitet.
Det er ikke nyt, at der er et dem og os: Dem med boliger, pension og et rekreativt forbrug af rusmider på den ene side, og hjemløse, stof- og alkoholbrugere
på nedsatte ydelser på den anden side.
Men nu er samfundet også delt op mellem dem, der har fået vacciner og har et
dankort, og dem, der bare må leve med corona og uden penge på lommen.
En dårlig kombination og et tegn på, hvor sygt samfundet er blevet af den her
pandemi, og hvor meget uligheden har fået lov at brede sig.
Formanden for Foreningen Hus Forbi beskriver det såleledes: ’Direktør,
kontormand, arbejder, skolelærer, akademiker. Vi er her alle i Hus Forbi’.
Uanset hvem du er, så vogt dig! Den nye, livstruende ulighed kan ramme alle.

Poul Struve Nielsen
Redaktør
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Jakob Lybæk har fået idéen til en stafet, hvor en Hus Forbi-sælger skriver om et ord og
sender depechen videre til en anden sælger, som måneden efter skriver om et nyt ord.
Jakob har selv skrevet første bidrag om ordet ’udsat’.
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Som det første bosted for hjemløse blev
Kirkens Korshærs herberg i København
i december ramt af et stort udbrud af
COVID-19. Siden har smitten bredt sig
på andre bosteder i hovedstaden.
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ORDSTAFETTEN – NY SERIE I HUS FORBI

MED DAN PÅ DANHOSTEL

Staten kiggede over skulderen, da Hus Forbi i foråret
indkvarterede sælgere på Danhostel rundt om i landet,
og har nu bevilliget 1,5 million kroner til nødhjælp. Nogle af
pengene går til at gentage succesen med indkvarteringer.

Almene kvalitetsboliger
www.domea.dk

alt id billig st
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Besværlig hverdag
uden betalingskort
Søren Otto kunne ikke komme i bad, fordi han kun havde kontanter
Hvis du er hjemløs og trænger til et bad, hvad gør du så? Tager i svømmehallen selvfølgelig! Men det kan godt være svært.
Hovedreglen er, at uden adresse kan du ikke få et betalingskort. Og i
Københavns Kommune tager de ikke i mod kontanter i svømmehallerne.
Det har Hus Forbi-sælger Søren Otto oplevet på egen krop.
- Nu har jeg endelig fået et kort, men der gik lang tid, hvor jeg ikke kunne
få bad, fortæller han.
Søren Otto og andre hjemløse mærker, at der er flere og flere steder,
hvor man ikke kan bruge pengesedler og mønter.
På Københavns Hovedbanegård kan man ikke længere putte en femmer i en
automat, når man skal på toilettet, og i busserne i store dele af landet er
det slut med at stå og tælle mønter til chaufføren.
- Jeg plejer at gå i Føtex og spørge pænt om at låne et toilet, eller jeg
bruger toilettet på biblioteket. Men bibliotekerne er også lukkede nu på
grund af corona. I bussen skal du bruge en app, så hvis du ikke har en
konto og en smartphone, er du strengt taget udelukket fra at køre med
bus. Jeg ved ikke engang, om man kan købe et rejsekort for kontanter,
men jeg vil helst heller ikke have et, siger Søren Otto.
Han mener, det vil blive et problem for andre end hjemløse, hvis
kontanterne forsvinder:
- Det betyder, at man ikke kan sende et barn i svømmehallen med en 20’er.
Så er det kun børn med smartphones, som kan få en svømmetur.
I dag har Søren Otto fået et betalingskort. Det er ofte noget af
en omvej - og kan være tæt på umuligt - at få lov til det, når man ikke har
en adresse. En hjemløs er sjældent drømmekunden for en bank.
- Jeg har brokket mig nok til, at de gav mig et kort. Da jeg fik kortet,
sendte de brevet med koden til Hjemløseenheden på Sundholm.
Og det kunne ikke være kommet på et bedre tidspunkt:
- Siden 19. december har der været lukket for at hæve kontanter i
bankerne, fortæller han.

KONTANTLØST
SAMFUND?
IKKE ENDNU…
Danmark er et af de lande, hvor
udviklingen mod ’det kontantløse
samfund’ er gået hurtigst, og
man kan komme ud for, at små
butikker har MobilePay som
eneste betalingsmulighed.
Det er i så fald i strid med
den såkaldte kontantregel og
dermed i strid med loven. Hvis
der er personale til stede, og
det personale er ansat til at
sælge, skal butikken tage imod
kontanter. Det oplyser Forbrugerombudsmanden.
Er der derimod intet personale,
bortfalder kravet. Det gælder for
eksempel ubemandede tankstationer, parkeringspladser og
offentlige toiletter. Og hvis personalet er ansat til noget andet end
at sælge, kan man også slippe
udenom – for eksempel i svømmehaller og busser.
Og nej, coronaepidemien er ikke
en gyldig grund til at sige nej
til rede penge, selv om mange
har forsøgt. I hele 2019 modtog
Forbrugerombudsmanden
59 henvendelser vedrørende
kontantreglen. I de første 10
måneder af 2020 var antallet af
klager steget til 146.
På de kommende sider ser Hus
Forbi nærmere på konturerne til
det kontantløse samfund.

af Poul Struve Nielsen
foto: Anders Bøggild
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Jeg plejer at gå i Føtex
og spørge pænt om at låne
et toilet, eller jeg bruger
toilettet på biblioteket.
Men bibliotekerne er
også lukkede nu.

SØREN
februar 2021

6

HUS FORBI

KONTANT BANK
TIL HJEMLØSE
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Coronaepidemien har sat en
stopper for de kontantudbetalinger, mange hjemløse er
afhængige af. Men selv når
pandemien er ovre, er kontanternes overlevelse ikke sikret

Det er en ret utilfreds Stig Hansen,
der står foran Hjemløseenhedens
kontor i Matthæusgade på Vesterbro
i København.
Det eneste ærinde, han har her, er
at få udbetalt penge, så han har til
dagen og vejen. Men Stig, som er
hjemløs førtidspensionist, mener ikke,
at Hjemløseenheden burde bruge tid
på hans pengesager:
- Jeg har været nødt til det, fordi
bankerne har lukket for kontantudbetalinger. Man har eksproprieret mine
penge. Fordi jeg er hjemløs, kan jeg
ikke få noget hævekort. Normalt har
jeg hævet penge med mit pas, men
det kan jeg ikke nu, siger han.
At bankerne har lukket for kontantudbetalinger, er et alvorligt problem for
især de socialt udsatte, som socialministeren ellers har understreget,
er undtaget for nedlukningen. Det
er også derfor, Hjemløseenheden
nu fungerer som pengeinstitut.
Kommunen har simpelthen måttet
påtage sig ansvaret for, at også
hjemløse kan få penge på lommen,
selv om de svigtes af bankerne.
Det ligner også næsten en bank, når
man træder ind i lokalet i Matthæusgade. De hjemløse må frem til
skranken og spørge, om de kan få
deres penge.
- Det er ikke sådan, vi ikke kan følge
med, men vi har nogen hele tiden.
Det har vi valgt at prioritere i samarbejde med bankerne, Finanstilsynet
og Københavns Kommune, siger
Birgitte Degnegaard, som er afdelingsleder i Hjemløseenheden.
Det er kun på udvalgte dage, Hjemløseenheden fungerer som fremskudt
bankfilial. Hvor længe det skal fortsætte, er der ingen sikker viden om.
- Vi gør det nu, fordi bankerne har

af Poul Struve Nielsen
foto: Anders Bøggild

valgt at lukke i forbindelse med regeringens udmelding af yderligere corona
restriktioner før jul. Vi ved ikke, hvor længe det vil være nødvendigt, men mon
ikke en rum tid endnu? Det foregår sådan, at de fleste har konto i Nordea. Så
tjekker vi, om der er penge på kontoen og udbetaler dem, fortæller Birgitte
Degnegaard.
Uden indsatsen fra Hjemløseenheden ville de hjemløse være på den. Det bliver
Stig Hansen ikke i bedre humør af.
- Jeg er ud af en socialdemokratisk familie, så det er mig en gåde, at det her
kan ske under en socialdemokratisk regering. Jeg forstår ikke, at jeg skal høre
fra partiets erhvervsordfører Orla Hav og erhvervsminister Simon Kollerup, at
man ikke kan pålægge bankerne unødige omkostninger. Det kan da ikke passe,
at kommunen skal bruge ressourcer på at fungere som en serviceordning for
finansverdenen, siger han.
Sikkerhedsrisiko
Christina Strauss er formand for de hjemløses landsorganisation, SAND.
Hun minder om, at hjemløse og socialt udsatte mennesker skal bruge penge,
uanset om de kan hæve kontanter eller ej.
- Hvis du skal bruge kontanter, og du ikke kan få dem i banken, må du skaffe
dem på en anden måde, og du har reelt to muligheder, som er sexarbejde og
kriminalitet.
Christina Strauss understreger, at kontantløse banker er et problem i hele
landet, selv om der er fundet diverse løsninger. I Aarhus har man for eksempel
kunnet bestille tid og hæve penge en gang om ugen. Men hun er indigneret
over, at bankerne bare lukker, fordi det vil betyde, at mange hjemløse ikke får
deres penge.
- En hjemløs har jo ikke en adresse, så du kan ikke bare bestille et hævekort.
Som hjemløs lever man også et kaotisk liv, og derfor har mange svært ved at
holde styr på deres ting, siger hun.
Desuden mener Christina Strauss, at det udgør en reel sikkerhedsrisiko for
hjemløse, at de ikke kan komme i banken.
- Det er nemmere for pushere at følge én over til en hæveautomat end ind i en
bank. Så de har lettere adgang til dine penge med et hævekort. Og når alle
ved, hvor de hjemløse skal hente deres penge, er der fare for, at nogle bare vil
følge efter dem og overfalde dem for at tage pengene, siger Christina Strauss.
Som mangeårigt medlem af først SiD og senere 3F er Stig Hansen, der røg
ud af arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade, svært skuffet over politikerne og
især den socialdemokratiske regering.
- De skal huske deres rødder. Regeringen må pålægge bankerne at åbne for
kontantudbetalinger.

Man har eksproprieret
mine penge. Fordi jeg er
hjemløs, kan jeg ikke få
noget hævekort.
Normalt har jeg hævet
penge med mit pas, men
det kan jeg ikke nu.
Stig Hansen
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- Jeg ved ikke, hvornår jeg kan hæve
penge næste gang. Jeg håber, regeringen bliver udsat for en shitstorm
af dimensioner. Jeg har førtids- og
tillægspension, men jeg kan kun få
5.000 kroner udbetalt. Jeg har ikke
adgang til mine egne penge, og det
er jo et overgreb på min private ejendomsret, siger han.
Jurist Maja Løvbjerg Hansen fra
Gadejuristen er enig.
- Når regeringen giver bankerne
monopol på at udbetale offentlige
ydelser, så må man også kræve, at
bankerne opfylder den forpligtelse,
der følger med, siger hun.

en uhellig alliance, hvor de ser sådan på det, at kontanter for statens vedkommende er lig med sorte penge og hvidvask. For bankernes vedkommende er
det svært at lægge gebyr på kontanter, og derer en masse besværlig logistik
forbundet med det. Min holdning er, at det er vores penge. Hvis vi vil have
vores penge som sedler og mønter, skal vi have det sådan.
- Nu går det ud over de hjemløse og udsatte, men det kan nemt ramme alle
andre mennesker. Hvis jeg får mit kort hacket, så står jeg pludselig uden kort.
Hvis det er i forbindelse med nethandel, kan det tage noget tid, siger han.
Anders Kjærulff tilføjer, at man kan true en telefon ud af hænderne på folk.
- Man kan bare knalde en mand op mod et hjørne og stjæle hans telefon.
Kontanter kan du kun stjæle én gang, men har du folks NemID, og det kan
man jo også true sig til, så kan man købe bunker af mobiltelefoner og sende
regningen til ofret. Man kan også omdirigere sociale ydelser, så der ikke går
penge ind hos den, som har fået stjålet sine oplysninger, siger han.

Uhellig alliance
Sådan ser man ikke på det i finansverdenen. Direktør i Jyske Bank,
Anders Dam, har i Berlingske
Tidende foreslået helt at forbyde
kontanter fra 2025. Han har fremhævet, at kontanter bruges til kriminalitet, sort arbejde og hvidvask.
I dag bliver ældre mennesker,
hjemløse og andre udsatte, som
har svært ved at klare deres pengesager uden kontanter, skærmet
mod finansfolk som Anders Dam af
kontantreglen. Den siger, at betalingsmodtagere som udgangspunkt
har pligt til at modtage kontant udbetaling i tidsrummet 6-22.
Men kontantreglen er under heftigt
pres, og det er et dilemma, journalist Anders Kjærulff har taget op
flere gange – blandt andet på sit
nyhedssite ’bevarkontanter.dk’.
- Staten og bankerne har indgået

25. ÅRGANG

Risiko for identitetstyverier
Det er vedtaget i byret, landsret og Højesteret, at en NemID-underskrift er lige
så gyldig som en almindelig underskrift. Det betyder, at man kan komme til at
hæfte for stort set alt, hvis man udsættes for identitetstyveri.
Rasmus Malver er jurist ved SR-Bistand (tidligere den Sociale Retshjælp) og
har ført flere sager om identitetstyveri.
- Der er sket omfattende identitetstyverier fra hjemløse. Udenlandske hjemløse
har for eksempel oplevet, at en person har udgivet sig for at være arbejdsgiver.
De vil gerne have et job, så de har udleveret pas og id til ham, og det har han
så brugt til at oprette et NemID i deres navn og misbrugt det, fortæller han.
Rasmus Malver har ført sager for 70 udviklingshæmmede, som var blevet
franarret deres NemID. De endte med at hænge på en gæld på 250.000
kroner hver.
- Politiet tog de tre sager, hvor der var flest beviser. For de andre var det
bare ærgerligt. Hvis du enten frivilligt, eller uden at være opmærksom på det,
udleverer dit NemID, kan du nemt ende med at stå med en gæld på 100.000
kroner, som kreditorerne bare skal have.
Han fortæller, at der i slutningen af 2020 kom en ny, principiel dom fra Vestre
Landsret, men det er stadig uafklaret, hvem der hæfter for gælden. I den
nævnte sag krævede de tre forurettede erstatning, men domstolen afviste det.
Svindel via biblioteker
Antropolog Camilla Ida Ravnbøl er postdoc ved Institut for Antropologi ved
Københavns Universitet. Hidtil har hun i sin forskning fulgt udenlandske
hjemløse, men jo mere bankerne skruer ned for kontanterne, jo mere interes-

sante bliver danske hjemløse for
hendes forskning.
- Der er også danske hjemløse,
som ikke har kontantkort, og fordi
de er kontant-afhængige, er de i
mere risiko. Da man på festivalen
Copenhell stillede krav om, at man
skulle præsentere et hævekort eller
bankkontonummer for at få flaskepant
tilbage, måtte nogle af de udenlandske hjemløse aflevere flaskerne
uden at få penge, fortæller hun og
tilføjer:
- Man kan forestille sig, at hvis
danske hjemløse er afhængige af
adgang til et hævekort for at få deres
penge, vil de være nødt til at få hjælp
af andre personer, som har hævekort.
De personer kan måske kræve
kommission for at hjælpe med at
overføre og hæve deres penge.
En hjemløs eller udsat person, der
har både konto og hævekort, men
ikke egen computer, løber også en
særlig risiko ved at være nødt til at
bruge offentlige computere.
En kortlægning, Danmarks Radio
har gennemført, viser, at mindst 46
biblioteker i løbet af de sidste fem
år har været involveret i sager om
svindel med NemID. Gemte tastetryk
fra en keylogger kan misbruges
til at opsnappe CPR-numre og
fortrolige koder til NemID. Og med
de oplysninger har gerningsmænd i
flere sager været i stand til at lænse
uskyldige ofres bankkonti eller
optage lån i deres navn.

KOMMUNERNE SKAL MED I LØSNINGEN
Regeringen vil ikke bare bede bankerne om at leve op til deres forpligtelser
Hjemløse Stig Hansen undrer sig
over, at kommunen skal bruge
ressourcer på at gøre bankernes
arbejde, så han spørger: Hvorfor
pålægger regeringen ikke bankerne at
åbne for kontantudbetalinger?
Så Hus Forbi har stillet spørgsmålet
til Socialdemokratiets erhvervsordfører Orla Hav.
Hvorfor pålægger regeringen ikke
bankerne at åbne for kontantudbetalinger?
- Regeringen arbejder på at finde en
løsning med bankerne, der forventes
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at kunne servicere alle borgere. Med i
løsningen er også kommunerne, da de
jo har det sociale ansvar for den overvejende del af denne gruppe borgere.
Problemet ligger i at både banker og
kommuner i digitaliseringens navn har
reduceret deres kassefunktioner og
dermed besværliggjort serviceringen
af gruppen.
Er det rimeligt, at de medarbejdere,
som skal støtte det stigende antal
hjemløse, også skal bruge kræfter på
at fungere som en serviceordning for
finansverdenen?

- Til spørgsmål to er der vel at svare
det, jeg har nævnt ovenfor, nemlig at
vi har en gruppe, som samfundet skal
sikre forholdene for, og derfor skal
kommunerne medvirke i den løsning,
der arbejdes med.
Kan det være rigtigt, at bankerne
ikke skal sikre, at også hjemløse har
råderet over deres egne penge?
- Naturligvis skal borgerne have
råderet over deres penge. Problemet
er udviklingen af de digitale
løsninger, der, om jeg så må sige,
er blinde overfor specielle behov.

Blindheden opstår ved, at gruppen
ikke har mulighed for at benytte
sig af kort- og it-løsninger; men må
nøjes med personlig betjening, som
indskrænkes, fordi færre og færre
efterspørger den.
- Lad mig bekræfte, at løsningen
på problemet står højt på erhvervsministerens og socialministerens
dagsorden, og når Simon Kollerup er
tilbage efter sygeperiode, forventer
jeg, at sagens løsning fremmes,
svarer Orla Hav.
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Jeg har brokket mig nok til,
at de gav mig et kort.

FÆRRE PENGE
I PROVINSEN

Det er snart svært at finde en
bankfilial i Danmark, hvor man
kan hæve kontanter i kassen.
Danske Bank skriver i en
pressemeddelelse, at banken
for at reducere omkostninger
lukker de fleste resterende
kasser i Danske Banks filialer
den 8. februar 2021. Kun i
landets fire største byer kan
kunderne gå ind i banken og
hæve kontanter ved kassen. København (Nørreport
Afdeling), Aarhus, Odense
og Aalborg. Og der vil være
deltidsåben kassebetjening i
Rønne på Bornholm.

KONTANT
OPBAKNING

Det er politikere, organisationer og bankerne, der vil
af med kontanterne. Ikke
befolkningen.
I foråret, mens den første
coronabølge skyllede
over Danmark, gennemførte Sikkerhedsbranchen
ifølge bevarkontanter.dk en
undersøgelse af, hvordan
danskerne har det med
kontanter og med at være
kontantløse.
Kun 26 procent af danskerne
ønsker et kontantløst
samfund – 74 procent siger
klart nej. Selv blandt unge,
i aldersgruppen 18-34 år,
mener et overvældende
flertal på 68 procent ikke, at
det kontantløse samfund er
fremtiden.

DET KOSTER
KONTANTER

En undersøgelse fra det,
der hedder Betalingsrådet,
konkluderer, at de samfundsøkonomiske udgifter til en
kontantbetaling ligger på 4,5
kroner, mens omkostningen
ved betalinger med Dankort
og internationale debetkort
er på henholdsvis 2,4 og 4,1
kroner.

februar 2021
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MED DAN
PÅ DANHOSTEL
Staten kiggede over skulderen,
da Hus Forbi i foråret indkvarterede sælgere på Danhostel
rundt om i landet, og har nu
bevilliget 1,5 million kroner til
nødhjælp. Nogle af pengene går
til at gentage succesen med
indkvarteringer.

af Juni Friis
foto: Dennis Morton

- Det er så kammeret. Her er egentlig
plads til fem, men jeg er her alene.
Hus Forbi-sælger Dan Bjerregaard
holder døren åben til værelse
nummer 101. Det er et lille hvidt
rum med vinduet på kip, så der kan
trænge lidt kold luft ind. Det kan
nemlig godt blive indelukket på et
rigtigt værelse, når man har sovet på
gaden det meste af sit liv.
Dan er én af de Hus Forbi-sælgere,
der er blevet indkvarteret på et af
Danhostels værelser rundt om i
landet. Det er for at passe på ham
og alle de andre hjemløse under
den nye coronabølge. Han kan bo
her indtil slutningen af januar – eller
måske længere, hvis pandemien
fortsat holder landet lukket.
Det er en form for held i uheld:
Normalt er vinteren en kold tid, hvor
mange hjemløse får samlet togbøder
i massevis i et forsøg på at holde
kulden stangen i et par timer. Især
nu, hvor næsten alting er lukket, kan
turen fra endestation til endestation
være en dyr men nødvendig pause
fra nordens kulde. Men i år har coronapandemien gjort det nødvendigt
med en mulighed for at isolere sig,
og det er blevet redningen fra frostgraderne.
Her er roligt. Udenfor vinduet
sætter en måge fodspor i sneen, og
indenfor hænger Dans sokker til tørre
på radiatoren. Han peger på dem.

- Noget af det værste ved den her årstid er ikke kulden. Det er at tage dit våde
tøj af om natten, krybe ned i din gode sovepose og så skulle have det samme
våde tøj på om morgenen igen, siger Dan.
Langt liv på gaden
Han stak første gang af hjemmefra som fireårig, så han har livslang erfaring
med, hvordan man overlever på gaden i kulde og sjapsne. Han stak af, fordi
hans far tæskede ham, og blev fundet to uger senere på Hovedbanegården i
København. Det var startskuddet til et liv på gaden.
- Jeg er mest glad for, at jeg kan få lov til at sove uden at skulle have et halvt
øje åbent, siger Dan og sætter sig på sengen.
- Jeg kan godt lide at sove alene, fordi jeg bliver meget mæt af andre
mennesker efter et par timer. Men det er ikke så trygt at sove alene; man
har altid lidt en frygt for de folk, der kommer. Her får jeg slappet af og sovet
igennem. Det er en pause fra gaden.
Navnet på stedet er ikke røget Dan over hovedet. Han klukker lidt, da han går
over måtten med sit navn på.
- Danhostel, der er jo jokes, der nærmest skriver sig selv. Og ved I, hvad det
bedste er? Det ligger endda på Herbergsvej!
På vej ud hilser han på en anden Hus Forbi-sælger, der sidder og nyder en
smøg, mens han glor på den tilstødende sø. Der er plads til otte her, men de
hører ikke så meget til hinanden. Der er noget nærmest helligt over at have
lov til at kunne lukke sin egen dør, og dét skal man helst ikke ødelægge for
hinanden.
Han vinker og tænder en smøg, inden han drejer af på ruten ned mod søen.
- Men lad nu være med at bruge det alt for meget, ikke? Mit navn altså. Det
bliver så slidt af det. Det ender med, at jeg kun hedder ’Da’, hvis det fortsætter
på denne her måde, råber han, og så er han væk.

mest
Jeg er glad for, at jeg
uden at skulle have et

februar 2021
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kan få lov til at sove
halvt øje åbent.
februar 2021
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HUS FORBI
25 ÅRS JUBILÆUM
Riis tog den gule trøje og vandt Tour
de France. Min far brugte et modem
og skulle ringe op for at komme
på internettet med en computer,
der ikke kunne en brøkdel af, hvad
min mobiltelefon kan i dag, og det
første nummer af Hus Forbi kom på
gaden med et foto af en flok skæve
eksistenser under Bispeengbuen på
Nørrebro i København.
Der var også mange stofbrugere
og folk, som drak for meget, for 25
år siden. Der var der hjemløse og
socialt udsatte i Danmark. Hvor
mange der var, ved vi ikke. Men i alle
de år, man har talt hjemløse, er der
bare blevet flere og flere af os. Med
Hus Forbi fik gadens folk en avis og
for første gang en mulighed for at
tage ansvar for deres eget liv og tjene
penge på andet end tiggeri, kriminalitet og sexarbejde.

af Simon Nielsen,
Hus Forbi-sælger og formand
for Foreningen Hus Forbi
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I år har Hus Forbi 25-års jubilæum. Det
sætter nogle tanker i gang om, hvordan
Hus Forbi har udviklet sig, og hvad der
er sket med samfundet i de år.
Dengang var jeg otte år og boede på
Fyn. Jeg var ikke anderledes end andre
drenge, som ville være brandmænd eller
astronauter. Det var en arbejdsskade,
som satte de ting i gang, der i sidste
ende førte til, at jeg blev hjemløs.
Jeg blev erhvervsfisker og var med til at

lande fangster i farvande omkring
Grønland, Canada, Norge, Sverige
og Danmark. Dengang var der langt
flere kuttere på Vestkysten.
For 25 år siden var København
Kulturby i Europa. Og 1996 var
også det år, den store øjebæ af en
busterminal blev bygget på Rådhuspladsen. Den kan jeg huske fra ture
til hovedstaden med familien. Bjarne

Og Danmark fik en gadeavis, som
kunne sætte den sociale udvikling til
debat. Jeg har bidraget til statistikken
som del af den gruppe, der kom mest
fokus på i 10’erne, nemlig de unge
hjemløse. Efter jeg selv er kommet
med i Hus Forbi, har jeg oplevet,
at Hus Forbi giver menneskelig
værdighed, noget at stå op til, en
identitet og et fællesskab.
Hus Forbi åbner samfundets øjne
for hjemløses og udsattes liv. Efter
jeg var på forsiden, kom jeg i andre
medier. Sammen med to andre Hus
Forbi-sælgere var jeg hovedperson
i en tv-dokumentar i tre afsnit om
unge hjemløse, og det skabte stor
forargelse i medierne, at jeg lå i kø et
par døgn sammen med en anden for
at købe et par sjældne designersko
til en 17-årig, hvis far kom med ham i
Audien. Jeg fik 1.000 kroner for ulejligheden, og jeg sov alligevel foran
butikken.
Men det er nu bedre at støtte
hjemløse ved at købe Hus Forbi.
Der er gode artikler og fede illustra-

I dag laver vi udover avisen også
spændende ting på flere digitale
platforme, som min fars modem
slet ikke rakte til. Men du skal købe
avisen, hvis det skal løbe rundt, og
så er du med til at give meget – ikke
kun til sælgeren. Pengene fra avissalget hjælper både sælgerne og
andre hjemløse og socialt udsatte i
Danmark.
Vi betaler sælgernes hundeforsikringer. Vi har også haft et projekt,
hvor vi lånte folk penge uden rente.
De fleste lån gik til tandlægeregninger. Dem dækker vi nu med penge
fra Smukfest gennem projektet
'Tandfeen'.
Den største udgift på vores budget
er sælgertøj. Men vi har også støttet
socialt arbejde på de forsorgshjem,
caféer, varmestuer, kulturhuse og

væresteder, hvor sælgerne køber avisen for 15 kroner.
Og vi har ansat tidligere sælgere og startet 'Pant-forPant', hvor udsatte kommer tættere på arbejdsmarkedet.
Hus Forbi er en særlig avis, fordi den ser verden fra
vores synsvinkel. Vi oplever lidt af hvert. Lad mig fortælle
om en vild oplevelse, som ikke har været i avisen: Den
14. februar for seks år siden sov jeg på gaden, da der
var terrorangreb i København. Jeg blev vækket af politi
med maskinpistoler få hundrede meter fra synagogen,
hvor Dan Uzan ulykkeligvis blev dræbt.
Det var et mere trygt samfund for 25 år siden. Jeg tror,
der har været en anden forståelse og opfattelse af
samfundets hjemløse og udsatte end i dag med mere
accept af, at nogle var anderledes. Det har nok også
været nemmere at finde en opgang at sove i, for der
var ikke dørtelefoner overalt. I 2018 indførte politikerne
et zoneforbud, så hjemløse kan blive smidt ud af deres
kommune for at sove på gaden. Vi kan snart ikke være
noget sted længere.
De fleste hjemløse har haft en hård barndom. Ikke mig.
Jeg havde et job og er et eksempel på, at alle kan miste
fodfæstet. Direktør, kontormand, arbejder, skolelærer,
akademiker. Vi er her alle i Hus Forbi. Og som organisation griber vi stadig efter folk, som falder gennem
velfærdssamfundets sociale sikkerhedsnet.
Bjarne Riis cykler ikke mere, Busterminalen på Rådhuspladsen har givet plads for metroen. Bispeengbuen
overvejer man at rive ned for at blotlægge en å. Så kan
der blive plads til shelters for hjemløse langs den. For
jeg ser desværre ikke en udvikling, der løser de store
sociale problemer. Godt så, at Hus Forbi består, mens
nogle af de andre ting forgår.

Bliv støttemedlem i Hus Forbi

tioner i. Du får rigtig meget for de 30
kroner: historier fra gaden, ærlige, rå
og autentiske. Du lærer, at hjemløse
og socialt udsatte har en historie,
en fortid før hjemløshed og en drøm
om fremtiden, og at der er nogle
ting i samfundet, der ikke hænger
sammen. Den viser, hvor mange
forskellige ressourcer vi rummer som
mennesker, og hvor nødvendigt det
er at hjælpe hinanden.

logo: juni friis

M

13

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

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

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

Hvis du ønsker at bestille et
abonnement, bedes du sende
en mail til abonnement@
husforbi.dk
HUSK at angive navn, adresse,
postnummer og by.

februar 2021
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Har du tænkt over, hvad ordet ’udsat’
egentlig betyder?
Ifølge ordbogen er det et tillægsord og betyder
det at være ’i en situation som indebærer risiko
for uønskede påvirkninger el. lign’. Socialministeriet definerer 'socialt udsatte' som ’personer,
der lever i samfundets yderkanter, personer,
der ofte har et dårligt helbred, der sjældent har
en tilknytning til arbejdsmarkedet, og som ikke
drager nytte af samfundets almindelige tilbud til
borgerne’.
Vi sælgere af Hus Forbi er enten hjemløse,
tidligere hjemløse eller socialt udsatte. Så
udsat det må jeg jo være. Og alle mine kolleger.
Men passer jeg på den beskrivelse?
Ja, min situation indebærer ’uønskede påvirkninger’. Klart. Det ikke at have et fast hjem er en
svær og belastende påvirkning. Men når man
øger belastningen på maskinerne i træningscentret, bliver man stærkere, og det er jeg
blevet.
Er jeg så socialt udsat?
Mit liv de sidste syv år har været et liv i yderkanten, men mit helbred er strålende, og jeg
har ikke nogen afhængigheder – udover sukker.
Det er korrekt, at jeg ikke har job, men jeg higer
og søger efter de tilbud, samfundet har til mig,
og benytter mig af så mange, som jeg kan.
Her er det, jeg begynder at identificere mig
med at være udsat: Udsat for misforståelser,
udsat for urimelige krav, udsat for sanktioner,
sjusket lovgivning og inkompetente ansatte i de
forskellige tilbud.
Psykisk tortur
Jeg kommer fra en bondeslægt i Midtjylland
og er opdraget til at yde, hjælpe og gøre min
del til at få det hele til at fungere. Så jeg er
ikke urimelig eller forkælet i mine ønsker. Men

når jeg gentagne gange er blevet udsat for direkte lovbrud, vil
jeg komme med en påstand: At jeg er blevet udsat for tortur. Af
systemet. Psykisk tortur.
Kære læser, lad være med at lade dig provokere af, at jeg her
har ordet og udtrykker min mening. For dig er det ikke mere end
dét: Endnu en mening. Men for mig er det, som jeg beskriver,
min virkelighed.
Det Danmark, jeg voksede op i, var bygget på tillid. Jeg er
opdraget med respekt og har lært at være respektfuld. Respekt
og tillid er to af de vigtigste ingredienser i mit dna. Men det
Danmark, jeg lever i nu, er en sørgelig skygge af, hvad det var,
og i særdeleshed hvad det kunne være.
Så ja, jeg er udsat, men det værste er, at det system, som jeg
burde have tillid til, er min bøddel, samtidig med at det er min
eneste mulighed for indtægt, som tingene står.
Prøv selv at lege med tanken om at have et job, men ikke have
et hjem.

Netværk og kærlighed
Så hvis jeg vil overleve, må jeg underkaste mig tortur. Helt
frivilligt. For der er ikke noget alternativ.
Min kommune har monopol på at hjælpe mig. Omvendt har jeg
krav på, at de overholder loven, men det sker desværre ikke
altid.
Derfor har Socialministeriet ret: Jeg drager ikke nytte af alle de
tilbud, der gives. For dét at pine og plage andre er ikke nyttigt.
Det skaber mere stress, er respektløst og knuser og forhindrer
effektivt al den tillid, der burde være.
Til gengæld har jeg noget, der virker: et netværk. Hus Forbi er
det sted, jeg kan komme i sikkerhed, når alt andet fejler. Når
jeg står på gaden med avisen, kan jeg tjene lidt ekstra, som kan
forsøde et hårdt liv. Og så kan jeg udsættes for smil. Udsættes
for søde bemærkninger. Udsættes for dejlige mennesker og
masser af kærlighed. Det er jo dét, vi alle gerne vil udsættes for.
Så kære læser, jeg håber, du har et netværk. Mennesker er
sociale væsner, og vi har det sundest i en flok. En stabil flok
med en god størrelse. I dag handler livet ofte om at tilpasse sig i
'den globale landsby', men måske kunne livet være bedre, hvis vi
fokuserede mere på 'den lokale landsby'.
foto: dennis morton

På Hus Forbi vil
vi gerne have
sælgerne til at
bidrage med mere
end blot at sælge
aviser.
Jakob Lybæk har
fået idéen til en
stafet, hvor en
sælger skriver om
et ord og sender
depechen videre
til en anden
sælger, som
måneden efter
skriver om et nyt
ord. Jakob har
selv skrevet
første bidrag
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Kære læser,
lad være med
at lade dig
provokere af,
at jeg her har
ordet og
udtrykker min
mening.
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Hus Forbi udkom første gang i 1996, så i år har vi 25-års jubilæum. I den an

Jeg var ni år gammel
og var flyttet til Aalborg
Øst. Jeg skulle starte i
fjerde klasse.
Det var dér, jeg kom i
nye omgivelser, som
stille og roligt førte
mig ind på en vej, hvor
stoffer blev mere og
mere dominerende. Når
man ikke tænker over,
hvad man laver, tager
den enedag den anden.
Pludselig sidder man og
ryger hash hver dag,
inden man skal i skole.
Det har fulgt mig helt
op i mit voksne liv.
ALLAN, 34 ÅR, BOR ALENE I AARHUS OG SÆLGER HUS FORBI. HAN HAR HOVEDROLLEN I LOKALAVISEN AARHUS’ PODCAST, HVOR HAN FORTÆLLER OM SIN KAMP
FOR AT HOLDE OP MED AT TAGE HEROIN OG FÅ KONTAKTEN TIL SIN DATTER IGEN.
februar 2021

nledning spørger vi hver måned en sælger: Hvor var du for 25 år siden?
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CORONA HAR RAMT HJEMLØSE
Opråb fra organisationer på hjemløseområdet
COVID-19 har for alvor ramt
hjemløse og udsatte, skriver Rådet
for Socialt Udsatte og 12 hjemløseorganisationer i et fælles opråb til
politikerne og sundhedsmyndighederne.
De skriver videre: 26 smittede
beboere på et herberg i weekenden.
13 smittede på et andet. Hver dag
er der akutte situationer. Vi er dybt
bekymrede for, at vi om 14 dage vil
se mange indlæggelser og alvorlige
sygdomsforløb. Vi er bange for, at vi
inden længe i værste fald vil se mange
hjemløse og udsatte dø af COVID-19.
De første har vi allerede mistet.
Det er nu, vi har chancen for at
bremse smitteudbruddet. Nu, hvor
vaccinerne er kommet. Men Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at
hjemløse først kan forvente at skulle
vaccineres til april.
Det kan vi ikke vente på. Hjemløse
skal vaccineres nu.

TANDPLEJE
PÅ FINANSLOVEN

Hjemløse er stadig i vaccinegruppe 10
Det blev præciseret, at visse
hjemløse kan blive vaccineret i

I København, Aarhus og Aalborg
er man klar med tilbud om
forebyggende tandpleje
februar 2021

gruppe 5, hvis de er i kontakt med deres læge og er udredt og i behandling for
deres mange sygdomme. Men sådan er virkeligheden for landets udsatte bare
ikke.
Gadefolket er et udsat folk, der typisk har adskillige, alvorlige kroniske og
ofte udiagnosticerede og ubehandlede sygdomme. De har sjældent kontakt
til sundhedssystemet. Konsekvensen er, at hjemløse ikke bliver vaccineret i
gruppe 5, men i stedet først vaccineres i gruppe 10, som nu lader til først at
blive til april.
Det er gået hurtigt med vaccineudrulningsprogrammet – det forstår vi. Men
lige nu bliver vacciner tilbudt dem, der får hjælp i hjemmet, mens de, der intet
hjem har, ikke bliver vaccineret. Og de, der bor på herberger, hvor mange
udsatte er sammen på lidt plads, får heller ingen vaccine. Det kan ikke være
rigtigt.
Hjemløse vaccineres i vores nabolande
I udlandet er man allerede godt i gang med at vaccinere hjemløse. Det sker
i erkendelse af, at det kan blive et alvorligt folkesundhedsproblem, hvis
hjemløse, som bor i det offentlige rum, bliver smittet og bærer virus rundt i
samfundet. Og at hjemløse er i risiko for at dø, hvis de bliver smittet.
For os, der arbejder med gadefolket, er det ikke vigtigt, hvad der er argumentet. Vi har bare brug for, at de mest udsatte bliver vaccineret hurtigst
muligt. For deres, for vores og for samfundets skyld.
Så kære politikere – hjælp os at med få vaccinerne ud til de mest udsatte.
Også dem, der ikke passer ind i jeres paragraffer og lister. Vi har i civilsamfundet stor erfaring med at løfte sundhedsmæssige opgaver for hjemløse. Det
vil vi også gerne hjælpe med denne gang.
Men der kan ikke spildes kostbar tid på at tale for meget om det – der må
handles nu! Vi vil gerne have lov til at vaccinere dem, der har brug for det, og
have vaccinerne ud på gaden i hele landet.

af Juni Friis
- Sig ’aaah’.
Siden juli sidste år har hjemløse
og særligt udsatte haft ret til gratis
tandpleje. Det har taget – og tager –
tid at få de politiske beslutninger og
det praktiske på plads, men i første
omgang kan udsatte nu få forebyggende og funktionsopbyggende
tandbehandling i København, Aarhus
og Aalborg.
Aarhus har faktisk haft tilbuddet i en
årrække, men rådmand for sociale
forhold og beskæftigelse, Kristian
Würtz, er glad for, at det bliver landsdækkende.
- I Aarhus har vi haft et tilbud om
socialtandpleje i rigtig mange år, nu
bliver det bare formaliseret. Det er
enormt vigtigt for de her mennesker,
at tænderne er i orden. At have
dårlige tænder fører nemlig rigtig tit til
forværret generelt helbred, siger han.
Det er Mai-Britt Iversen enig i. Hun
er uddannet tandlæge og social-

Hjemløse endnu mere udsat
I Danmark har vi omtrent 7.000
hjemløse. Mange hjemløse lider af
en række psykiske udfordringer, der
gør det sværere at isolere sig, hvis de
bliver smittet eller er nære kontakter.
Samtidig er det også yderst
vanskeligt som hjemløs at isolere sig,
når man intet hjem har.
Der er så ringe styr på abstinensbehandlingen, at nogle ikke tør blive
testet af frygt for at skulle isolere sig
i et lille lukket rum med voldsomme
abstinenser.
Medarbejdere på de sociale tilbud
bliver nu også sendt hjem i hobetal
– enten som smittede eller som
nære kontakter. Tilbud og døre bliver
lukket.
Organisationerne bag henvendelsen
er Mændenes Hjem, Brugernes
Akademi, SAND – De Hjemløses
Landsorganisation, Gadejuristen,
Reden København, Brugerforeningen, Hus Forbi, KFUKs Sociale
Arbejde, WeShelter, Rådet for
Socialt Udsatte, Arbejder Adlers Hus
og Landsforeningen Arbejder Adler,
Projekt Udenfor, Kofoeds Skole.

rådmand i Aalborg Kommune, som nu også er klar med et tilbud til de udsatte.
- Mange mennesker ved ikke, hvor meget det betyder. Det er meget smertefuldt at have tandpine, og det betyder meget i forhold til, hvordan man præsenterer sig. Folk med dårlige tænder fravælger også fødevarer, som er svære at
tygge, så de ender med at få en forkert kost. Desuden er det farligt at gå rundt
med betændelse i tænderne. Det kan sætte sig i hjertet og ende som livstruende sygdomme, fortæller hun.
I Aalborg havde man tidligere en tandbus, der tilbød akutbehandlinger til de
mest udsatte. Den er nu erstattet af en socialtandpleje i forstaden Vejgaard,
hvor man også kan tilbyde almindelige eftersyn og funktionsopbyggende
behandling – for eksempel proteser. En aftale med et tilstødende apotek sikrer,
at patienterne kan hente gratis medicin i forbindelse med tandbehandlingen.
Mette Christensen er gadesygeplejerske i Aalborg Kommune og begejstret for
den nye ordning.
- Som gademedarbejder er det bare så fedt, at jeg nu har muligheden for at
hjælpe folk meget bedre og mere omfattende. For et par dage siden havde jeg
en mand med en stor byld i munden, og jeg kunne bare sende ham direkte til
tandlægen. Det gør en kæmpe forskel.
I Københavns Kommune faldt det praktiske på plads i november, og der er nu
oprettet et tilbud hos Voksentandplejens Socialtandplejeklinikker på Kofoeds
Skole og i Tietgensgade. Tidligere har kommunen i samarbejde med frivillige
organisationer kun tilbudt gratis akutbehandling.
Partierne bag finansloven afsatte 40 millioner kroner til socialtandpleje for de
mest udsatte i 2020 og 60 millioner i de følgende år frem til 2023.
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HJEMLØSE
OVERSET I
VACCINATIONSPLAN
Der er konstateret større udbrud
af COVID-19 på københavnske
bosteder, men Sundheds-styrelsen
vil først vaccinere hjemløse fra april
illustration: maja petrea fox

Læs mere fra side 20

Første bølge af coronaepidemien
i foråret gled behændigt uden om
hjemløsemiljøet. Der var meget få
og spredte smittetilfælde blandt
både gadesovere og beboere på
forsorgshjem og herberger. Men da
anden bølge ramte for alvor, gik det
galt.
Kort før jul kom det første store
udbrud på et bosted for hjemløse:
På Kirkens Korshærs herberg i
Hillerødgade. I begyndelsen af det
nye år kom turen til Kollegiet Gl.
Køge Landevej, Mændenes Hjem og
Sundholm.
Det har fået en række organisationer
i hjemløsemiljøet til at lægge pres
på sundhedsmyndighederne. Da
Sundhedsstyrelsen offentliggjorde
den første vaccinationsplan sidst
i december, var det svært at se,
hvor på listen man havde placeret
hjemløse og andre socialt udsatte.
Først to uger senere kom der en
melding fra styrelsen: Hjemløse er
som udgangspunkt at finde i gruppe
10 af 12 og kan dermed blive vaccineret fra april. Siden meldte socialog indenrigsminister Astrid Krag ud,

at hjemløse og misbrugere med risiko for alvorlige COVID-19-forløb
er placeret i gruppe 5.
Det ændrer imidlertid ikke noget, for alle med risiko for et alvorligt
sygdomsforløb er i gruppe 5, påpeger Maja Løvbjerg Hansen fra
Gadejuristen. Den store gruppe af socialt udsatte vil fortsat være i
gruppe 10.
- Vi har at gøre med mennesker, som automatisk ville passe ind i
de øverste vaccinationsgrupper, hvis de var diagnosticeret af egen
læge. Det er de bare ikke. Og ofte kan de ikke isolere sig – de er
stadig derude. Der er ingen hjælpepakker til Hus Forbi-sælgere og
sexarbejdere, siger hun. Mia Nyegaard (R), som er socialborgmester
i København, mener, at den valgte prioritering er med til at underbygge, at der er ulighed i sundhed i Danmark.
- Jeg synes, socialområdet burde være prioriteret højere. Hvis jeg
skal være sød, tror og håber jeg, det ikke er et bevidst fravalg, men
at man har overset kompleksiteten i de socialt udsattes sundhedstil-

Det sætter jo ikke hele planen tilbage,
at 6.500 af de mest sårbare skal have
en vaccine. De færreste ved, hvordan
det er at bo på et herberg, og hvor tæt
man er på hinanden. Det er der nok
nogle i Sundhedsstyrelsen,
der heller ikke er klar over.
Mia Nyegaard (R), socialborgmester i København

stand. Man har fokuseret for meget på alder alene, men som socialt
udsat kan du godt være 45 år og have en kropstilstand som en
70-årig.
- Det er relativt få mennesker, det handler om. Det sætter jo ikke hele
planen tilbage, at 6.500 af de mest sårbare skal have en vaccine. De
færreste ved, hvordan det er at bo på et herberg, og hvor tæt man er
på hinanden. Det er der nok nogle i Sundhedsstyrelsen, der heller
ikke er klar over, siger hun.

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

FOTO: ULRIK JANTZEN

Støt de mest udsatte
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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af Birgitte Ellemann Höegh
illustration: Maja Petrea Fox
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DA
KAOS
RAMTE
HILLERØDHjemløse lever mere isoleret end
de fleste og er i vid udstrækning
gået fri af coronasmitte. Men
kommer virus først indenfor på
et herberg, kan det gå stærkt
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- Opfat det som et system, der
kollapsede, siger afdelingsleder
Patrycja Wyszomirska fra Kirkens
Korshærs herberg i Hillerødgade i
København.
Op til jul blev herberget ramt af en
række tilfælde af COVID-19. Det
endte med, at 17 brugere – syv fra
natherberget og ti fra herberget –
samt ni medarbejdere blev smittet.
Derudover måtte 12 brugere sendes
i isolation, fordi de havde været i
nær kontakt med de smittede. To af
brugerne er nu døde.
Undervejs blev personalet på skift
sendt hjem, og brugere og beboere
blev henvist til Højdevangen på
Amager, hvor man kan komme i
isolation i et værelse med eget toilet
og bad. I Hillerødgade er der en
natvarmestue, hvor der normalt sover
20 mennesker i en fælles sal, og 100
værelser uden eget toilet og bad. Her
kan man ikke isolere sig.
Henvisningen til Højdevangen var et
tilbud til brugerne. Herberget i Hillerødgade har kontakt med de fleste,
men der er enkelte, de ikke ved, hvor
er blevet af. Én stak af fra transporten
til Højdevangen, og de har ikke set
ham siden, men formoder, at han er i
gademiljøet et sted.

Benspænd
Virusudbruddet giver et tydeligt billede af det rædselsscenarie, landets væresteder, herberger og forsorgshjem frygter, hvis COVID-19 kommer på besøg.
Selvom herberget havde mulighed for at sende brugerne ud af huset, var det
langt fra en enkel løsning.
Syv i gruppen har ikke et cpr-nummer. De må gerne benytte sig af herberger,
hvis de har et opholdsgrundlag, men det var Højdevangen ikke gearet til. Så
den første hurdle var at få forklaret Højdevangen, at de cpr-løse europæere
havde ret til hjælp.
- Det var forfra hver gang. Det handlede om europæiske borgere fra Sverige,
Norge, Polen og Litauen, fortæller Patrycja Wyszomirska.
Udfordring nummer to var, at Højdevangen havde svært ved at tage imod
borgere med et sidemisbrug. I isolation kunne de selvsagt ikke gå på gaden
og skaffe de stoffer, de har brug for, hvorfor Højdevangen sendte fire brugere
videre til abstinensbehandling på hospitalet.
Benspænd nummer tre var de psykisk sårbare brugere, som havde svært ved
at være indespærret uden nogen at tale med eller mulighed for at ryge den
hash eller drikke de øl, de plejer at dulme sig med. To af de mennesker stod ret
hurtigt på matriklen i Hillerødgade igen.
- Den ene blev indlagt på et hospital med en fast vagt, der skulle kontrollere,
at han ikke forlod stuen og blev abstinensbehandlet. Men at putte piller i én er
ikke det samme som at drikke sine øl. Han endte med at dø af COVID-19 og
følgevirkninger af et hårdt liv. Den mand var både Højdevangen og hospitalet
klar til udskrive, fordi han ikke magtede at isolere sig. Alle kunne se, han havde
brug for hjælpen, men man vidste ikke, hvordan man skulle hjælpe ham, siger
Patrycja Wyszomirska.
For lang responstid
I Københavns Kommune har en mobil testbus kørt rundt til de sociale tilbud.
Den har også været forbi Hillerødgade, men de 10-15 test, der blev foretaget
af brugere uden cpr-numre, gik tabt i systemet.
- Og fordi systemet før jul var presset, begyndte vi først at få testsvar mere end
72 timer senere – nogle først efter fire dage. Det er en frygtelig lang ventetid

i forhold til, at der er så mange folk
på matriklen, siger Patrycja Wyszomirska.
Testbussen kom kun til Hillerødgade
den ene gang. Efterspørgslen fra de
sociale tilbud var simpelthen for stor.
I stedet forsøgte Hillerødgade at stille
de symptombærende brugere op i
de lange køer, som landets øvrige
befolkning benyttede sig af. Nogle
gav op, fordi tålmodigheden slap op,
andre fik angst, fordi der stod folk i
’rumdragter’ længere fremme.
Tilsammen blev en femtedel af
arbejdsstyrken på herberget i Hillerødgade smittet. Patrycja Wyszomirska har selv haft COVID-19, men i
begyndelsen af januar var situationen
under kontrol igen: Der var hverken
smittede blandt beboere eller personalet.
- Vi har taget det enormt alvorligt fra
day one. Vi har en sygeplejerske,
der har kørt i pendulfart mellem os
og Højdevangen med læsestof og
colaer for at holde dem isoleret. Vi
medarbejdere gik rundt som sporhunde og bad brugerne om at blive
på værelserne, hver gang der var
én, der hostede. Vi udleverede sprit
og masker i et væk, mens beboerne
også har været gode til at holde sig
fra hinanden, siger hun.
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På et nedlagt plejehjem kan man få et fingerpeg
om, hvordan COVID-19 har ramt socialt udsatte i
København
af Birgitte Ellemann Höegh
illustration: Maja Petrea Fox

- Overordnet er det gået rigtig godt med håndteringen af
de socialt udsatte og hjemløse, når man tænker på, hvor
lavpraktisk det her tilbud er, siger Kathrine Hvid SchwarzNielsen.
Hun er leder af isolationspladserne på Højdevangen
på Amager – et nedlagt plejehjem, hvor Københavns
Kommune har oprettet et antal midlertidige omsorgspladser. Her kan socialt udsatte og hjemløse komme i
isolation, hvis de har symptomer eller er blevet smittet.
Siden juni har væresteder og forsorgshjem haft mulighed
for at sende brugere og beboere videre på et frivilligt
ophold med eget værelse med bad og toilet og mad
serveret tre gange om dagen.
- Udviklingen fra marts, da det hele brød løs, har afspejlet
smitten i den almindelige befolkning. I foråret var det
højeste antal samtidigt indskrevne oppe på 19. Henover
sommeren så vi en nedgang i antallet. I september og
oktober så vi lidt flere, og i december og frem til jul var
der samlet set over 50 indskrivninger på bare tre uger,
fortæller Kathrine Hvid Schwarz-Nielsen.
Ingen stoffer og alkohol
Ved indgangen til 2021 havde i alt 138 personer benyttet
tilbuddet. De kom fra herberger, væresteder og fra
stofmiljøet på Vesterbro. Nogle skulle være der i to dage,
andre i en uge. Fem beboere er blevet sendt videre til
indlæggelse på hospitalet på grund af akut sygdom eller
forværring af deres psykiske lidelse eller misbrug.
- Hvis du ikke taler med nogen, kan du godt miste modet
og blive i tvivl om, hvorfor du overhovedet er isoleret.
Det gælder især i den udenlandske gruppe, hvor vi har
måttet have tolk for at forklare dem værdien af at overholde isolationen. Så er der borgere, der har en underliggende psykiatrisk diagnose, og hvis de ikke tager deres
medicin, kan der inden for et døgn opstå akutte indlæggelser. Derudover har der været stof- og alkoholbrugere,
som ikke har været i behandling før, som vi har måttet
sende på hospitalet for at få dem monitoreret. Ellers har
vores fast tilknyttede læge stået for substitutionsbehandlingen, siger Kathrine Hvid Schwarz-Nielsen.
På Højdevangen må brugerne ikke tage stoffer eller
drikke alkohol. I stedet bliver de medicinsk behandlet for
deres misbrug for at mindske generne.
- Vi har i det hele taget haft mindst muligt kontakt med
dem, men er selvfølgelig gået ind til dem, hvis de har
henvendt sig til os, siger hun.
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Hvis du ikke taler
med nogen, kan du
godt miste modet
og blive i tvivl om,
hvorfor du overhovedet er isoleret.
Kathrine Hvid Schwarz-Nielsen, leder af isolationspladserne på
Højdevangen, Amager

COVID-TEST
I GADEHØJDE
Brugernes Akademi har testet socialt
udsatte siden april
I snart et år har foreningen Brugernes
Akademi foretaget sin egen smitteopsporing
blandt stofbrugere i hovedstaden. Det gælder
både danske og udenlandske brugere,
som ikke kommer på væresteder, herberger
og forsorgshjem – deriblandt kvinder, der
opholder sig ulovligt i landet.
Brugernes Akademi har samarbejdet med
Reden International, og Røde Kors’ sundhedsklinik, der tilbyder basal sundhedshjælp
til mennesker uden opholdstilladelse, har
henvist en del patienter med symptomer. Ved
indgangen til 2021 var det i alt blevet til 300
test, hvoraf tre var positive.
- Vi har testet dér, hvor personen har opholdt
sig – også udenfor på fortovet. Styrken i
projektet har været den store fleksibilitet,
samtidig med at vi har haft PCR-test med
høj validitet og svartid på to timer, fordi
vi har etableret vores eget laboratorium.
Tiden betyder rigtig meget, når man for
eksempel ikke kan få heroinbehandling eller
en herbergsplads uden en negativ test, siger
Jannet van der Veen fra Brugernes Akademi.
Foreningen har desuden kunnet tilkaldes, hvis
et værested har haft en bruger med symptomer, som ikke magtede at benytte sig af de
hvide telte på grund af psykisk sygdom.
Midlerne til projektet er kommet fra Oak
Foundation Denmark. Nu er puljen sluppet
op, og Brugernes Akademi er ved at finde ud
af, hvad de gør fremadrettet. De har en klar
fornemmelse af, at de fortsat har en vigtig rolle
i opsporingen af COVID-smittede udsatte.
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HERBERGER
ER BLEVET
SMITTEZONE
I København har der været udbrud af COVID-19
på mindst fire bosteder – på landets øvrige
forsorgshjem og herberger holder man vejret
af Birgitte Ellemann Höegh
illustration: Maja Petrea Fox

For første gang er der konstateret et
stort antal tilfælde af COVID-19 blandt
hjemløse og socialt udsatte. Midt i
januar var fire bosteder i København
ramt, heriblandt næsten halvdelen af
beboerne på herberget på Sundholm.
- Hele systemet er så godt som
væltet, for vi kan ikke indlægge de
her borgere på tvang. De går ud
på gaden igen, og der er ingen
herberger, der vil tage dem ind med
corona – heller ikke os. Mange fra
personalet er også smittet, siger institutionsleder Marie Louise Dyhrberg
fra Sundholm.
To uger inde i det nye år viste de
tørre tal fra herberget, at 29 ud af
64 beboere var smittet. På Kollegiet

Gl. Køge Landevej var 10 af de 23
faste beboere blevet ramt, og på
Mændenes Hjem var der konstateret
seks tilfælde. Før jul blev Kirkens
Korshærs herberg i Hillerødgade,
som omtalt på de forrige sider, det
første til at få sygdommen og smitten
indenfor døren.
Københavns Kommune har oprettet
såkaldte isolationspladser på det
nedlagte plejehjem Højdevangen på
Amager. Her er der værelser med
eget toilet og bad, hvor hjemløse kan
komme i isolation. Men selv om kapaciteten er blevet udvidet undervejs,
blev der hurtigt fyldt op på ny, da
smitten for alvor fik fat på hovedstadens herberger.

- Højdevangen gør et godt stykke arbejde, men de har svært ved at holde på
vores borgere, og en enkel er blevet fjernet, fordi han gik rundt og truede med en
jernstang, fortæller Marie Louise Dyhrberg.
Mændenes Hjem
På stofscenen på Vesterbro i København har man længe frygtet konsekvenserne
af COVID-19 i en hverdag, hvor stofbrugerne ryger på de samme glas og rør
og lader deres stoffer glide mellem mange hænder. Og de seks positive test på
Mændenes Hjem fik sat yderligere gang i aktiviteten med at få brugerne testet.
- Vi fortsætter med at teste alle dem, vi kan. De, der indtil nu er testet positive,
bor ikke på herberget, men er brugere af huset. Deres liv er som udgangspunkt
så kaotiske, at de ikke har mulighed for at håndtere deres corona som alle andre.
- Vi kan derfor ikke lave en præcis smitteopsporing, vi kan bare teste alle dem,
der gider at åbne munden og få en vatpind stukket ind. Og det er langt fra alle,
der vil det. En forklaring kan være, at de er bange for at skulle i isolation, fordi det
er næsten umuligt, når man er stofbruger, siger Majken Fuglsang, som er sundhedsfaglig leder på Mændenes Hjem.
Gl. Køge Landevej
Udbruddet på Kollegiet Gl. Køge Landevej blev konstateret blandt de faste
beboere. Husets 74 midlertidige herbergspladser var ved redaktions slutning
endnu ikke ramt.
- Vi er midt i en storm, og jeg er bange for, at stormen kan blive værre endnu,
fordi det går så hurtigt. Derfor valgte vi at teste samtlige beboere samt fremadrettet at teste vores medarbejdere med Falcks hjælp, inden de møder ind
på arbejdet hver morgen for at kunne holde driften kørende, sagde Kollegiets
forstander, Nikolaj Olsen.
En hel gang med seks beboere var lagt ned og blev kaldt ’smittezone’. Her lod
man beboerne være i karantæne i huset. De øvrige smittede beboere blev sendt i
isolation på Højdevangen.
- Om smitten er kommet ind fra medarbejdere eller beboere, er svært at sige.
Mange af beboerne har ikke villet efterleve de restriktioner, vi har sat op. Blandt
vores allermest dårlige beboere har der været gæster på værelserne og drikkelag, der er god grobund for nem smitte. Af medarbejdere har nogle arbejdet
tæt på de smittede borgere, og så har de smittet mellem hinanden, siger Kollegiets forstander, Nikolaj Olsen.
I Aalborg, Esbjerg, Aarhus og Odense meldte herberger og forsorgshjem endnu
’hus forbi’ i begyndelsen af det nye år. I Aarhus har der eksempelvis været et
enkelt tilfælde, siden pandemien brød ud i foråret 2020; ellers har smitten været
mellem meget få ansatte.
Man er dog opmærksom på de muterede og mere smitsomme varianter af
COVID-19. Får de først greb i befolkningen, vil de med en vis forsinkelse også
ramme de socialt udsatte.
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af Poul Struve Nielsen og Peter Andersen
illustration: Maja Petrea Fox

EPIDEMI
AFDÆKKER ULIGHED
I SUNDHED
Plejehjem for stofbrugere og tidligere hjemløse blev
sprunget over i vaccinationsplanen. Læger og organisationer
er klar til opgaven med at vaccinere de socialt udsatte,
men Sundhedsstyrelsen tøver

Hvis du er beboer på et almindeligt plejehjem, som hører under
Sundhedsforvaltningen i din kommune, har du for længst fået tilbudt
et stik i armen, der beskytter mod coronavirussen – formentlig
endda to stik. Er du derimod stofbruger eller tidligere hjemløs og bor
på et alternativt plejehjem, kørte bilen med de nedfrosne vacciner i
første omgang forbi.
Alternative plejehjem hører under Socialforvaltningen i kommunerne, og de var overset i Sundhedsstyrelsens vaccinationsplan
– i øvrigt sammen med resten af socialområdet. De socialt
udsatte er som udgangspunkt placeret i gruppe 10 på styrelsens
prioriteringsliste. De ventes dermed at blive vaccineret ’cirka fra
april måned, dog med forbehold for vaccineforsyningen’, som
styrelsen formulerer.
Social- og Indenrigsministeriet oplyser dog, at alternative plejehjem
siden er blevet en del af gruppe 5, som man begyndte at vaccinere
i anden halvdel af januar. Det samme gælder hjemløse og
misbrugere, ’der er i fare for at få alvorlige forløb med corona’.
Mange hjemløse og misbrugere er imidlertid ikke i kontakt med
sundhedssystemet. Derfor ved systemet ofte slet ikke, at de ’er i fare
for at få alvorlige forløb med corona’.
Sådan lyder kritikken fra flere sider, heriblandt Rådet for Socialt
Udsatte.
- Generelt kan man sige, at sundhedsmyndighederne har svært ved at
forstå det sociale område. De har ikke tænkt i, at folk ikke læser deres
e-Boks. Vi har presset på, og jeg ved, at Kommunernes Landsforening og Socialministeriet også har presset på. Vi har behov for en
klar plan i hver eneste kommune og at få den kommunikeret ud, så
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Hvordan kan
det være, vi ikke
tilbyder lige
vilkår for alle
mennesker i
en tid, hvor
især svage og
multisyge
mennesker er i
risiko for at dø
af covid-19?
Socialsygeplejersker i Region Hovedstaden

gruppen føler sig set og ikke overset,
siger rådets formand, Vibe Klarup.
Vi mangler bare vaccinerne
En del af Sundhedsstyrelsens
bekymring har været, at de dyrebare
vacciner skulle gå til spilde, hvis
man eksempelvis rykkede ud på et
værested eller et herberg, og folk
blev væk.
- Men hele coronaforløbet har jo vist,
hvor meget vi kan klare lokalt. Så det
tror jeg sagtens, man kunne finde ud
af, siger Vibe Klarup.
Maja Løvbjerg Hansen fra Gadejuristen oplyser, at sociale organisationer i København og Region Hovedstaden har lagt en plan til vaccination
af gadefolket på Vesterbro.
- Vi mangler bare vaccinerne, siger
hun.
Læger og andet sundhedspersonale
fra rusmiddelcentre, hvor stofbrugere
kommer regelmæssigt, giver også
udtryk for, at hvis vaccinerne bliver
stillet til rådighed, er det en opgave,
de godt kan løse.
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- Folk med afhængighed er i risikogruppen. De har en kortere levetid
end langt de fleste. I Odense er
gruppen ikke prioriteret, siger
overlæge og afdelingsleder på
Behandlingscenter Odense, Karsten
Modin.
Han mener, det bryder med princippet om, at vi har lighed i sundhed
i Danmark.
- Hvis du brækker din hofte, kan du
forvente den samme behandling,
uanset om du kommer ind på
et hospital i Holstebro eller i
København. Sådan bør det også
være med hensyn til vaccinerne.
Men her bliver der gjort forskel på
for eksempel almindelige plejehjem
og alternative plejehjem, og det er
mit indtryk, at der er en forskellig
fortolkning af de forskellige retningslinjer i de forskellige kommuner, siger
han.
Karsten Modin tilføjer, at det kan føre
til en alvorlig belastning af sundhedsvæsenet, at man overser en risikogruppe, som har en meget dårlig
helbredstilstand.
- De har et dårligt helbred, og hvis
de bliver syge, er de i større risiko for
alvorligt forløb og vil belaste sundhedssystemet unødvendigt, siger
han.
Migranter smitter også
Socialt udsatte dør i gennemsnit 19
år før den almindelige dansker. I et
indlæg i Altinget beskriver 16 socialsygeplejersker i Region Hovedstaden
gruppen sådan her:
’Mennesker, der er hjemløse,
multisyge, har været udsat for vold
og ulykker, som mangler et ben eller
en arm eller måske begge dele, som
ingen pårørende har, som lider af
psykisk sygdom, som har lige præcis
nul kroner på bankkontoen.’
De skriver, at det under pandemien
har været endnu sværere end normalt
at finde plads til hjemløse, der skal
udskrives. Og at pandemien har
understreget, at Danmark er meget
langt fra målet om lighed i sundhed:
’Hvordan kan det være, vi ikke
tilbyder lige vilkår for alle mennesker
i en tid, hvor især svage og multisyge
mennesker er i risiko for at dø
af COVID-19? Vi har migranter,
der opholder sig på gaden i alle
kommuner. Disse mennesker afvises
de fleste steder, hvor der er hjemløsetilbud. Det er simpelthen forbudt
for tilbuddene at invitere indenfor
i varmen. Migranter på gaden er
i lige så høj grad udsat for smitte
og kan jo i lige så høj grad som hr.
og fru Jensen bringe smitte videre.
COVID-19 bekymrer sig ikke om
udlændingepolitik.’

DET SKRIVER MYNDIGHEDERNE
TIL HUS FORBI
SUNDHEDSSTYRELSEN
I EN MAIL 14. JANUAR

SOCIALMINISTER ASTRID KRAG
I EN MAIL 19. JANUAR

Sundhedsstyrelsen opfatter personer i hjemløshed som værende i øget risiko for COVID-19.
De vil således typisk høre til i gruppe 10 på listen
med prioriteringsrækkefølgen for vaccination mod
COVID-19. Denne gruppe forventes at begynde
at blive vaccineret cirka fra april måned, dog med
forbehold for vaccineforsyningen.
Sundhedsstyrelsen er bevidst om, at adgangen
til vaccination for denne gruppe er vanskelig
indenfor de rammer, som etableres til den brede
befolkning. Derfor vil Sundhedsstyrelsen, inden
vaccination af denne gruppe begynder, planlægge, at der skal være en udkørende løsning,
der er forankret i de sociale tilbud, som er
målrettet personer i hjemløshed. Det forberedende arbejde sker i samarbejde med relevante
parter, og aktører på området vil blive kontaktet
og inddraget i det konkrete arbejde.

Hjemløse og misbrugere, der er i fare for at få alvorlige forløb
med corona, er i vaccinationsgruppe fem, som myndighederne
allerede er i gang med at vaccinere. Derfor vil de blive vaccineret snarest muligt. Derudover vil alle hjemløse og misbrugere
blive vaccineret, før man går i gang med den generelle
befolkning.
Jeg deler til fulde bekymringen for nogle af samfundets mest
udsatte, og vi er derfor i dialog med sundhedsmyndighederne,
og alle jeres bekymringer er bragt videre. Vi er desuden i tæt
dialog med bl.a. KL og organisationerne på området om at
sikre det praktiske i forhold til vaccination af disse borgere, der
ofte ikke har egen læge eller adgang til e-Boks.
Plejekollektiver eller alternative plejehjem er en del af vaccinationsliste fem sammen med øvrige varige botilbud, som kommunerne er i gang med at planlægge vaccination på. Kommunernes Landsforening har fået lister over disse tilbud, og derfor
forventer jeg, at de snart vil være vaccineret.

De har et dårligt helbred,
og hvis de bliver syge,
er de i større risiko for
alvorligt forløb og vil belaste
sundhedssystemet unødvendigt.
Karsten Modin, overlæge og afdelingsleder, Behandlingscenter Odense
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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. marts med
angivelse af navn og adresse.
Vinderne får direkte besked.
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Hus Forbi forærer 25 jubilæumshelters
til lokaliteter udvalgt af hjemløse
eller tidligere hjemløse.
MEN – vi har brug for danskernes råd og hjælp
til, hvor vi kan opsætte de mange shelters.

FOTO: METTE KRAMER KRISTENSEN

Hvor skal vi sove i nat?
25 Shelters gives bort

skal det stå hos dig?
Har du en privat grund, eller er I en skole, en forening
eller en virksomhed, der vil hjælpe og have et shelter opstillet, så
kan man skrive en kort mail til:
rasmus@husforbi.dk mrk: Jubilæumsshelter
De eneste krav for at få et gratis Hus Forbi-jubilæumsshelter er
at, det skal være offentligt tilgængeligt at man må have hund
med og at det ikke må kræve forudgående booking.

Vi vælger stederne
Alle ansøgninger behandles af et shelterudvalg
bestående af tre hjemløse eller tidligere hjemløse

baggrund
De seneste år har hjemløse og farende
svende oplevet, at det er sværere at
finde et ledigt shelter i den danske
natur – de hjemløses dagligstue.
Naturvejledere over hele landet er
enige: Aldrig har vi været så mange
ude i naturen – og det er dejligt!
Men når hjemløse går forgæves, fordi
de møder et allerede optaget shelter,
eller endda bliver smidt væk fra et
shelter, de efter en lang dags vandring

For hver avis, der købes i marts og april måned,
støtter man projektet med 2 kroner.
Så jo flere aviser du køber, jo flere shelters!
Enkeltpersoner støtter bedst ved at købe avisen
af en sælger på gaden.
Foreninger og virksomheder kan støtte
projektet med bidrag på mindst 10.000 kroner.
Kontakt: rasmus@husforbi.dk

har slået ly for natten i, synes Hus
Forbi, der bør gøres noget.
Mange shelters kræver booking på
nettet. Det er svært at gøre, hvis man
er på landevejen.
I anledning af avisens 25 års jubilæum
vil Hus Forbi bidrage til flere shelters,
der IKKE kan bookes på forhånd,
og dermed give flere møder mellem
danskere.
Der er tale om shelters, hvor man kan
overnatte, når man kommer frem og
hvor ingen har mere ret til ophold end
andre.
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MINDEORD

HUS FORBI-SÆLGER GUNNAR ER DØD, 55 ÅR
Horsens må undvære én af deres mest genkendelige Hus Forbi-sælgere, efter at
Gunnar Ankerstjerne Søebjerg desværre er afgået ved døden.
Gunnar var meget afholdt af store og – især – små. Med sit glimt i øjet og rare
gemyt havde han en særlig evne til at gøre sig gode venner med byens børn, når
de var ude at handle med forældrene i Bilka, hvor Gunnar havde sin faste plads.
Særligt ét barn, foruden hans eget, havde hans hjerte. En lille dreng med et fysisk
handikap, der efter Gunnars udsagn ’skreg af glæde’, hver gang han fik øje på
Gunnar foran indgangen.
Gunnar er født og opvokset omkring Horsens og rykkede sig kun kortvarigt, hvis
man ser bort fra hans mange ture som langtidschauffør. Han nåede at have en
række forskellige jobs, inden helbredet begyndte at skrante, og han måtte på
førtidspension.
Forrige år mistede Gunnar sit højre ben, og han mistede også modet, indtil en god
veninde og ekskone fik ham med på varmestuen i Horsens. Her genfandt Gunnar
sit karakteristiske smittende humør og blev hurtigt en flittig Hus Forbi-sælger. Det
fortalte han faktisk om i januar-udgaven af Hus Forbi, men skæbnen ville, at han
ikke nåede at se – og sælge – den avis, han selv var med i.

Æret være hans minde
Hus Forbi

HUS FORBI-SÆLGER ASSER ER DØD
Asser havde haft polio og var afhængig af sin kørestol. I mange år boede han på
gaden med sin kone, Dorte.
Han fortalte til hjemløsefotografen Holger Henriksens bog ’Gadens Konger’,
hvordan han oplevede at blive pisset på og vågne hjælpeløs op, fordi hans kørestol
var blevet stjålet. Da Dorte døde, flyttede han ind på Kofoeds Skole og fik senere
en lejlighed.
Asser holdt ofte til på Christianshavns Torv og var en venlig mand, som næsten
altid smilede til folk. Han var ikke typen, der lod sig slå ud af lidt modgang. Og
bortset fra benene, som jo aldrig var til noget, var han bomstærk. Hvor omsorgsfuld
og hjælpsom Asser kunne være, viste sig, da han en sommerdag hang ud i en af
Københavns parker sammen med en større gruppe af gadens folk. De fik besøg af
én, der arbejdede som frivillig i køkkenet på en varmestue, hvor han ofte spiste. Så
Asser satte sig i græsset og lod sin madmor sidde mageligt i kørestolen.

Æret være hans minde
Hus Forbi
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HUS FORBI
-SÆLGER
PETER BAK
DALSTRAND,
KENDT SOM
RØDE ORM,
ER DØD, 53 ÅR
Røde Orm var en af gadens konger.
Han var endda på forsiden af Holger
Henriksens bog af samme navn
sammen med sin hund Molly. Folk
husker, hvordan Molly kunne komme
løbende i forvejen med en Madam
Blå i gabet. Så vidste man, Peter
også var på vej.
Da Molly døde, fik han en anden tro
følgesvend, Lulu.
Peter stillede også op som model i
Helga C. Theilgaards fotobog ’De
rodløse’. Her beskrives hans liv kort
med ordene:
’Peter kom oprindeligt fra Ballerup.
Han arbejdede i otte år som dyrepasser i Zoologisk Have og boede
med sin kæreste og to børn på en
stor ejendom på Sjælland med dyr og
marker, men parret gik fra hinanden,
da han var 30. Peter begyndte
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derefter at drikke sig ihjel og leve på
gaden.’
Man kunne tilføje: Det tog mere end
20 år. Men her vælger vi at skrive:
Det lykkedes ikke. Det glimt, han
har i øjet på forsiden af ’Gadens
Konger’, har reddet Røde Orm
ud af mange situationer. For han
var typen, der nok kunne kvaje

sig grundigt nu og da. Han drak,
og han drak meget. Men glimtet i
øjet var også et lysende tegn på,
at Peter havde mod på livet, kom
sine medmennesker i møde og
spredte livsglæde i sine omgivelser,
hvad enten han var sammen med
vennerne, læsere, som købte Hus
Forbi, eller medarbejdere på de

sociale tilbud og andre steder, han
frekventerede.
I mange år sov han udenfor i Klampenborg og på Bellevue Strand. På
den måde fik han havudsigt.
De sidste par år havde han det for
dårligt til at være på gaden, og han
var heller ikke i stand til at have
egen bolig, så han kom på Kirkens

Korshærs herberg i Hillerødgade.
Her fik han også en rigtig tæt
tilknytning til personalet, og det
siger en del om hans charme, at
han var den eneste, der fik lov at
købe på klods hos købmanden i
nærheden. Her blev en cola, en
flaske vodka og en pakke smøger
simpelthen kaldt et Peter-sæt.
Han var den ældste i en søskendeflok på seks. Fra barndommen
var Peter glad for at komme ud at
fiske. Kærligheden til dyr og naturen
havde han gennem hele livet.
Der går mange anekdoter om Røde
Orm i miljøet. For eksempel om
dengang, sognepræst Asser Skude
havde jubilæum. Præsten havde
fået en 12 års whisky til gavebordet,
og den forgreb Røde Orm sig på.
Han fik vist også lov at beholde
den, men Ormen havde jo nok også
drukket af flasken.
Peter lykkedes ikke med at drikke
sig ihjel. Han var frisk, da personalet på Hillerødgade, hvor der
var coronaudbrud, en aften sagde
godnat til ham. Om natten blev han
syg og kørt til Bispebjerg, hvor han
blev testet positiv for COVID-19.
Han blev udskrevet til isolation, men
fik det dårligt og kom på Hvidovre
Hospital, hvor han døde.
Peter efterlader sig udover børnene
også forældre og søskende.

Æret være hans minde
Hus Forbi
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HUS FORBI-SÆLGER ANNIKA

HUS FORBI HAR GJORT
MIG TIL EN HELT ANDEN
PERSON
- For tre dage siden flyttede jeg
ind i en lejlighed i Køge efter 11
måneder som hjemløs. Jeg kom
til at bo på gaden, fordi jeg følte
mig truet og bange dér, hvor
jeg var i Jylland. Det var, som
om der var nogen efter mig. Det
ved jeg godt, der ikke var, men
siden jeg var teenager, har jeg
indimellem fået paranoia på og
er begyndt at høre stemmer og
se noget, der ikke er der. I dag
får jeg nogle piller for det, men
det betyder vist nok, at jeg ikke
husker så godt. Eller også er det
fordi, jeg har en lille hjerneskade.
Ja, det ved jeg ikke helt.
- I al fald stak jeg af til Køge
– som er dér, jeg er født og
opvokset – og sov hos én, jeg
kalder for far. Siden kom jeg
til at bo med en kæreste, som
jeg ikke rigtig ved, om er min
kæreste længere, på et værelse
på Danhostel. Bagefter sov

vi rundt omkring på gaden. Det blev vist til i alt ni måneder – for
eksempel ved et shelter i Karlslunde, hvor der er en bålplads.
- Det var noget af en omvæltning at ligge der om natten med min
jakke under hovedet og i en sovepose, som ikke var varm nok – et
mareridt af et år. Jeg har ikke følt mig som den rolige og glade
Annika, som folk kender, men som en hel anden person, der var sur
og ked af det.
- I dag er jeg 35 år og er blevet førtidspensionist, fordi jeg ikke
husker så godt, så det vil jeg ikke udsætte en chef for. Jeg har for
nogle år siden været i praktik som makeup-artist, og det gik godt,
for det var min drømmeuddannelse. Min chef blev nødt til at lukke
forretningen, fordi hun ikke tjente nok, jeg ville ellers gerne have
været fortsat.
- I løbet af i år er jeg begyndt at sælge aviser. Jeg kan egentlig ikke
lide at tigge, og det følte jeg jo i starten, at jeg gjorde, selvom jeg
godt vidste, at folk gerne vil hjælpe.
- Til gengæld har Hus Forbi gjort mig til en helt anden person. Jeg
er mere glad igen, og det er også fordi, jeg kommer ud at gå i stedet
for at sidde derhjemme på min numse og blive for tyk. Jeg kan ikke
huske specifikke oplevelser og sjældent, hvad der er sket for fire
dage siden, men jeg ved bare, at det har været fantastisk at blive
Hus Forbi’er.
- Nu har jeg så fået mit helt eget sted her i Køge. Her er stille og
roligt, nogle gange føler jeg også, at her er fór stille, men jeg skulle
lige vænne mig til det. Det har jeg så gjort nu. Det går hurtigt med
mig, jeg oplever store skift – hele tiden.
Hvad er din plan nu?
- At få et pænt hjem og få nogle
rammer, så jeg kan have styr
på mit liv og lade være med
at lukke alle mulige tosser ind,
som jeg har været god til alle de
andre gange.

fortalt til Birgitte Ellemann Höegh
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Jeg kan
ikke huske
specifikke
oplevelser
og sjældent, hvad
der er sket
for fire
dage siden,
men jeg ved
bare, at det
har været
fantastisk
at blive Hus
Forbi’er.
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ANNIKA

