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Det er en god og rigtig målsætning, regeringen har, når den melder ud, at alle
børn i Danmark fortjener et trygt hjem, og at der skal sættes en stopper for, at
udsatte børn bliver til udsatte voksne.
Hver dag møder jeg hjemløse og udsatte mennesker, der har været anbragt
som børn, som har haft en opvækst med misbrug, eller som har oplevet, at
køleskabet i barndomshjemmet ofte var tomt. Det er et hårdt liv, som man ikke
ønsker for sine medmennesker. Nu har regeringen præsenteret sit udspil om
‘Barnets Lov’. Jeg tvivler ikke på, at de gode intentioner er reelle nok. Men hvis
regeringen synes, den har delt fine røde roser ud til de hjemløse, udsatte og
anbragte, så kan jeg hilse og sige fra nogle af dem, at de river sig på tornene.
Man kan ikke nationalisere børn, hvilket det næsten kan se ud som om, når
statsministeren taler om flere anbringelser og flere tvangsbortadoptioner. Det
duer ikke som et kvantitativt mål. Det vigtige er at få mere kvalitet ind i det
sociale arbejde.
Der bør være en klar grænse for, hvor mange sager en socialrådgiver må
have, og det skal være på et niveau, hvor de kender alle de børn, de er sagsbehandlere for. Det er jo væsentligt, om en sag omfatter vold, om volden er
seksuel, og hvad der ellers ligger i det.
Det vigtigste er selvfølgelig at lytte til dem, det handler om: børnene. En
rigtig ting i udspillet er at give dem mere indflydelse på deres liv. Men det skal
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MAND OG MAND IMELLEM

SE SÆLGEREN
TOMS JUBEL
OVER AT FÅ
VACCINEN

Kåre Steinmeier er Hus Forbi-sælger fra Silkeborg og en af deltagerne, når standupkomikeren Torben Chris den 6.
marts er vært på en temalørdag om mænd på DR2. I denne artikel er rollerne byttet om: Kåre interviewer Torben Chris.
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Region Hovedstaden er begyndt
vaccinationen af de mest sårbare
socialt udsatte. Hus Forbis Phillip
interviewer regionsformand
Sophie Hæstorp Andersen.

HUS FORBI ER EN REGISTRERET
SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED
OM HUS FORBI Hus Forbi udkom første gang i 1996
og sælges af hjemløse og tidligere hjemløse eller andre
socialt udsatte mennesker. Avisen sætter fokus på udsatte
mennesker og fattigdomsproblemer. Formålet er at
nedbryde fordomme om marginaliserede grupper både
via indholdet af Hus Forbi og i mødet med sælgeren. Hus
Forbis sælgere er alle udstyret med et id-kort udstedt
af Hus Forbis sekretariat. Salget af Hus Forbi fungerer
for sælgerne som et alternativ til tiggeri og eventuel
kriminalitet. Indholdet i Hus Forbi produceres primært af
professionelle freelancere, fotografer og illustratorer.
Hus Forbi er medlem af det internationale netværk af
gadeaviser, INSP.
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LÆS VORES
DEMENTI MOD
MEN IN BLACK

NOGET OM TILLID
Hus Forbis ordstafet fortsætter.
Denne gang er det polskfødte
Nat, der skriver, hvor svært det er
for en lille pige at have tillid til en
mor, som både fysisk og socialt
befinder sig langt væk.

foto: iben gad

foto: dennis morton

Leder

være på en reel måde, så børnene får mulighed for at sige fra overfor både
biologiske familier, plejefamilier og institutioner, der ikke fungerer for dem. Og
børnene skal have dygtige bisiddere, som de selv har valgt.
Ikke alle børn og unge er lige søde set med voksnes øjne. Når det ikke
fungerer for utilpassede unge på et opholdssted, så kommer de på det næste
opholdssted og det næste igen og ender måske til sidst et sted, der ligger
langt fra deres netværk. Så gør anbringelsen mere skade end gavn.
Børn er blevet fjernet til den anden ende af landet, uden at forældrene har
fået støtte til at tage derover. Forældrene har ikke været onde, de har været
psykisk og socialt dårligt stillede, de har været fattige. Men de får ikke hjælp.
Systemet kender kun til straf, straf og straf.
Man kan ikke straffe sig ud af sociale problemer. Straf er ikke vejen frem.
Det hjælper ikke at straffe en familie, der har problemer. Der er mere brug for
forebyggelse end tvang. Man bør yde psykisk førstehjælp og bedre og tidligere
seksualundervisning. Folk, der er blevet misbrugt, opdager først alt for sent, at
de seksuelle ting skal man kun gøre frivilligt, og man skal spørges om lov til det
først.
Hvis voksne fortæller børn, at de er forkerte, selv om børnene har gjort det
bedste, de kunne, for at overleve, vil de aldrig stole på voksne. Og hvordan kan
man tro, at man kan hjælpe stofbrugernes, sexarbejdernes og i det hele taget
de anderledes børn, som har oplevet grænseoverskridende ting, når man bliver
ved med at straffe forældrene og gøre deres liv forbudt. Så kommer intet frem
i lyset.
Børn, der bliver anbragt, taler ofte ikke med de voksne. Heller ikke med sagsbehandlere eller skolelærere, for der er noget, der hedder underretningspligt,
og noget, der hedder tavshedspligt. Hvordan skal mistroiske børn opfatte, hvor
det ene ender, og det andet begynder?
Der er udfordringer nok. I dette Hus Forbi sætter vi fokus på dem med
interviews med formanden for De Anbragtes Vilkår og med social- og ældreministeren.
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Og så lukkede
de for strømmen
Lotte blev snydt af energiselskabet Norström, og hun er ikke alene
af Peter Andersen
foto: Dennis Morton
I august sidste år fik Lotte Jeppesen et telefonopkald. Hun skulle netop til
at begynde dagens arbejde som Hus Forbi-sælger foran en Irma på Frederiksberg, men blev forstyrret af en telefonsælger fra energiselskabet Norström,
som ville kapre hende som kunde.
- Jeg husker det tydeligt. Jeg står på Irmas parkeringsplads og skal til at
sælge aviser. Jeg siger ’jeg skal ikke have noget, kan du have en god dag’. Jeg
siger igen og igen, at ’jeg skal ingen steder’. Det sidste, jeg siger, er ’nej tak’,
fortæller Lotte.
Stor er overraskelsen derfor, da Norström 1. december trækker 1.143 kroner
på hendes konto. Det foregår automatisk via PBS. Da Lotte ikke anede, hun
var blevet kunde hos Norström, vidste hun naturligvis heller ikke, at der var en
regning på vej. Tre uger forinden – 7. august – havde hun betalt 867 kroner til
sit hidtidige energiselskab Ørsted.
- Jeg har ringet til Norström to gange siden, og de siger, at jeg har givet
tilsagn. De har optaget det på bånd og lovet at lytte båndet igennem og vende
tilbage. Men der er ikke sket noget, siger Lotte.
Nægter at betale
Da den næste regning kommer, er hun dog opmærksom og sletter den i PBSoversigten. Regningen lyder denne gang på 1.400 kroner, som Lotte ikke vil
betale. Dels fordi hun mener, Norström har snydt hende – dels fordi hun ikke
har pengene.

Jeg siger ’jeg skal ikke
have noget, kan du have
en god dag’. Jeg siger
igen og igen, at ’jeg skal
ingen steder’. Det sidste,
jeg siger, er ’nej tak’.
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- De lovede i telefonen, at jeg kunne
spare penge, men det er i stedet
blevet dyrere. De siger, at det er fordi,
de har sat mit forbrug højere, men
hvorfor det? Jeg bruger ikke mere el
end tidligere, siger Lotte.
Der begynder at komme rykkere fra
Norström, og beløbet stiger fra 1.400
til 2.000 kroner. Da pengene ikke er
betalt, lukker Norstöm 28. januar for
strømmen til hendes lille lejlighed.
Lotte får dog lys i lamperne igen
efter et par dage – ikke via Norström,
men ved at kontakte SEAS-NVE,
som tager hende tilbage som kunde
(SEAS-NVE har i mellemtiden overtaget Ørsteds privatkundeforretning).
- Jeg har selvfølgelig tænkt over,
hvor de har mit telefonnummer og
mine PBS-oplysninger fra. Jeg fandt
for eksempel ud af, at de har en
gammel mailadresse, jeg ikke har
brugt i 10 år. Jeg mistænker, at de
kan have oplysningerne fra konkurrencer, jeg tidligere har deltaget i på
internettet, men jeg har altså aldrig
deltaget i konkurrencer fra Norström.
Norström meldt til politiet
Lotte Jeppesen kan trøste sig med,
at hun ikke er alene. 11. december
sidste år blev Norström meldt til
politiet af Forbrugerombudsmanden
for ulovligt og vildledende telefonsalg. Anmeldelsen er sket på
vegne af 225 forbrugere.
- De har næsten alle været ude for
at blive ringet op uden samtykke, og
det er forbudt ifølge dansk ret, siger
Karen Søndergaard, som er chefkonsulent hos Forbrugerombudsmanden.
Hun forklarer, at man godt kan skifte

Jeg har selvfølgelig
tænkt over, hvor de har
mit telefonnummer og
mine PBS-oplysninger fra.

energiselskab uden at skrive under
på noget, men at man skal have givet
samtykke og oplyst sit CPR-nummer.
Det afviser Lotte, at hun har gjort.
- Hvis hun ikke har givet det, må de
have det et andet sted fra. Det har vi
tidligere hørt om i enkelte tilfælde fra
andre energiselskaber – dog ikke fra
Norström, siger Karen Søndergaard.
Rasmus Malver er jurist og tilknyttet
SR-Bistand (tidligere Den Sociale
Retshjælp) som frivillig. Han fortæller,
at Lotte Jeppesens sag ikke er
atypisk, og han har på hendes vegne
skrevet til Norström.
’Efter vores opfattelse er der ikke
en gyldig aftale imellem parterne,
og vi har derfor tilrådet borgeren at
undlade at betale jeres opkrævning.
Vi håber at kunne lukke sagen dér.
I må gerne sende os en bekræftelse af, at borgeren ikke har noget
udestående’, står der i brevet.
Ved Hus Forbis deadline var der
ikke kommet svar fra Norström.
Rasmus Malver anbefaler, at man
under alle omstændigheder registrerer sig på Robinsonlisten på
borger.dk. Så er man ude over
diskussionen om, hvorvidt telesælgerne har fået samtykke forinden.
- Er dit telefonnummer opført på
Robinsonlisten, er det forbudt for
telesælgere at kontakte dig. Og
enhver kontrakt indgået imellem telesælger og en person på Robinsonlisten er derfor ugyldig, siger Rasmus
Malver.
Hus Forbi har forgæves forsøgt at få
en kommentar fra Norström.

LOTTE
marts 2021
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SOCIALT ARBEJDE TRUET
Kirkens Korshær mangler 2,5 millioner om ugen
af Poul Struve Nielsen
Socialminister Astrid Krag har lovet, at socialområdet ikke bliver berørt af coronapandemien. Det er undtaget, og socialområdet bliver ikke lukket ned, har hun sagt.
Men der er desværre alligevel mange sociale tilbud, som ikke leverer, hvad de
plejer.
De tilbud, som er privat finansieret, er i regulær krise. Den største sociale organisation i Danmark, Kirkens Korshær, taber 2,5 millioner kroner hver uge, fordi
organisationens genbrugsbutikker er lukket ned.
- Vi kan ikke søge kompensation for indtægtstab, fortæller korshærschef Helle
Christiansen.
Det skyldes blandt andet, at medarbejderne i Kirkens Korshærs mange
genbrugsbutikker er frivillige, så der er ingen løn at betale kompensation for.
Alligevel skal huslejen betales, og indtægterne mangler til det sociale arbejde, der
udføres på mange af Kirkens Korshærs varmestuer.
På nogle varmestuer er lønudgifterne hovedsageligt finansieret gennem
kommunal støtte. Andre steder er helt afhængige af penge fra salget i genbrugsbutikkerne.
- Likviditeten slipper op i april, hvis vi ikke får hjælp til driften. En nedlukning af
dele af vores sociale arbejde kommer til at ske efter beslutning i Kirkens Korshærs
hovedbestyrelse, siger Helle Christiansen.
Kirkens Korshær har varmestuer i 27 byer rundt omkring i Danmark. Flere tusinde
hjemløse og udsatte mennesker er brugere af varmestuerne. I mange tilfælde
er det også i Kirkens Korshærs varmestuer, at Hus Forbi-sælgerne køber deres
aviser og bringer dem videre ud til læserne.

KÆRLIGHEDEN
SEJRER OVER
PANDEMIEN
Corona lægger en dæmper på Hus Forbis 25 års
jubilæum, men sælgerne slår til med sloganet
'kærlighed til fællesskabet'

DE FØRSTE STIK

6

Der har i flere år været fokus
på at skaffe nødovernatning til
hjemløse i vintermånederne, men
på grund af coronarestriktionerne
bliver mange afvist i de tilbud, de
plejer at benytte om dagen. Derfor
har Socialudvalget i København
besluttet at støtte hjemløse-organisationerne med tre millioner kroner
til nødtilbud i dagtimerne.
- Hjemløse skal selvfølgelig have
mulighed for at komme ind og få
varmen og et måltid mad. Nu har vi
en ekstraordinær situation, der gør,
at organisationerne ikke må lukke
så mange ind, som de plejer. Den
udfordring er vi selvfølgelig nødt til
at få løst, siger Mia Nyegaard (R),
som er socialborgmester i Københavns Kommune.

De tre millioner kroner kommer fra
en særpulje til coronamerudgifter,
og sådan er pengene fordelt:
Junkfood: 120.00 kroner til varm
mad til gadens folk. Mændenes
Hjem: 641.500 kroner til nødvarmestue på Vesterbro og 330.000
kroner til udvidet åbningstid i Café
Klare. Blå Kors: 548.500 kroner til
dagcafé i Grace Kbh. WeShelter:
350.000 kroner til Ulvetimen i
Sydhavnen. Kirkens Korshær:
223.000 kroner til Kompasset,
57.800 kroner til Morgencaféen
Folkets Hus, 178.800 kroner
til tilbud til socialt udsatte på
Vesterbro og 550.000 kroner til
øvrige tilbud i København.

MANGE OVERNATNINGER PÅ DANHOSTEL

Hus Forbi-sælgerne betaler en høj pris for pandemien. Salget af
aviser på gaden var kun på 31.000 i januar måned. Normalt vil et
salg på 50.000 aviser være en dårlig måned.
Det sker i Hus Forbis 25 års jubilæumsår. Da Hus Forbi havde
20 års jubilæum, satte avisen året igennem salgsrekord, men
det blev også fejret med en masse begivenheder i gaden.
Det kan desværre ikke lade sig gøre i år. Situationen har fået
Hus Forbi til at justere aktiviteterne efter omstændighederne.
Hus Forbi insisterer på at involvere sælgere, kunder og andre
samarbejdspartnere i en markering af de 25 år, og det sker
under kampråbet 'kærlighed til fællesskabet'. For uden det store
samfundsfællesskab vil hjemløse og udsatte som Hus Forbisælgerne ikke have en chance.
For første gang nogensinde har Hus Forbi i februar solgt en
elektronisk udgave ud fra devisen: Når læserne ikke kan komme
til sælgerne, så må Hus Forbi komme til læserne. Det har givet
et salg på 16.000 elektroniske aviser.
Hus Forbi-sælgerne har også haft mundbind til salg, og nu er
der som jubilæumsmarkering produceret en lille håndsprit af
god kvalitet. Den koster 30 kroner som avisen, og halvdelen går
til sælgerne.
For de heldige har sælgerne også en gratis øreskåner, som
holder fast på mundbindet, så du ikke behøver fastgøre det
rundt om øret, og brillerne ikke dugger så voldsomt som
normalt.

Midt i februar begyndte vaccinationen
af socialt udsatte. I første omgang i
København og mod lægehenvisning og
siden i Region Sjælland på Forsorgshjemmet Saxenhøj i Guldborgsund Kommune
og på Roskildehjemmet i Lejre Kommune
af Poul Struve Nielsen
og Peter Andersen

Det midlertidige vaccinationscenter i
Øksnehallen på Vesterbro i København
fik nye kunder mandag den 15. februar.
Via en aftale mellem Region Hovedstaden, Københavns Kommune og
Udsatterådet i regionen var det lykkedes
at øremærke 200 vacciner til socialt
udsatte. De første 100 fik et stik i Øksnehallen, mens andre 100 senere på ugen
kunne møde op på Sundholm og blive
vaccineret.
Det var dog et krav fra Sundhedsstyrelsen, at alle 200 skulle visiteres af
en læge. Region Hovedstaden oplyser,
at der er tale om vaccination af udsatte
borgere i vaccinationsgruppe 5. De
blev altså ikke vaccineret, fordi de er
hjemløse eller udsatte, men fordi de har
sygdomme, der giver ’særligt øget risiko
for alvorligt forløb ved COVID19’.
Alene det, at Region Hovedstaden har
sat socialt udsatte på dagsordenen, får
dog ros fra Christina Strauss, som er
formand for de hjemløses landsorganisation, SAND.
- Region Hovedstaden har lyttet
til Udsatterådet, og så har de brugt
de organisationer, der arbejder med
hjemløse, til at få fat i folk, så man slipper
for at bruge Nem-ID. Mange udsatte og
hjemløse er ikke i sundhedssystemet og
bliver ikke opdaget, fordi de ikke kommer
hos deres læge.

- Jeg håber, resten af landet lærer af det. I de øvrige regioner har man ikke
gjort en særlig indsats for at finde de hjemløse og udsatte, sådan som man har
gjort i Region Hovedstaden, siger hun. Siden er Region Sjælland også komme
med.
Håndholdt indsats
Flere af de vaccinerede har deres faste gang på Mændenes Hjem, som har
været aktive i at få husets brugere til at tage mod en vaccination.
- I begyndelsen af året havde vi et stort udbrud med 35-40 smittede på Indre
Vesterbro, og der var også et udbrud på Sundholm. Så vi var virkelig bange.
Allerede før jul sagde vi, at vi skal fremme vaccination af udsatte borgere. Så
vi har forberedt det internt, og vi har fået penge fra Augustinus Fonden til at
sætte medarbejdere af til det, siger Ivan Christensen, som er forstander på
Mændenes Hjem og medlem af Udsatterådet.
Meldingen fra Sundhedsstyrelsen om, at der skulle en læge ind over, kom
først fredag den 12. februar, altså umiddelbart før vaccinationerne skulle
begynde. I praksis blev opgaven lagt i hænderne på Henrik Thiesen, som er
leder af Københavns Kommunes SundhedsTeam for hjemløse og udsatte.
- Jeg har visiteret via en liste, men en tredjedel af dem kender jeg dog
personligt. Hvor længe man vil fastholde kravet om visitation, ved jeg ikke. Men
vi har en plan om at lave pop ups fem steder i København, efterhånden som vi
får flere vacciner, siger han.
Vestegnen venter
I et interview med Hus Forbi, som kan læses på de følgende sider, siger
Region Hovedstadens formand, Sophie Hæstorp Andersen, at hun arbejder
på, at vaccination af hjemløse og udsatte bliver bredt ud – ikke bare til resten
af kommunerne i regionen, men til resten af landet.
Og det kan ikke gå hurtigt nok, mener man i behandlingscentret KABS, som
er ejet af Glostrup Kommune, men leverer rusmiddelbehandling til brugere fra
andre kommuner. Her er det sundhedsfaglige personale klar til at vaccinere
brugerne, så snart de får vacciner.
- Vores brugere vil have svært ved at følge myndighedernes anbefalinger.
Mange har sidemisbrug, abstinenser og kroniske sygdomme som for eksempel
smitsom leverbetændelse og HIV. De har psykiatriske lidelser som ADHD,
PTSD og depressioner. En mindre del lider også af psykoselidelser blandt
andet, siger ledende overlæge på KABS, Rita Godske.
KABS har mange brugere, som får metadon eller heroin som substitutionsmedicin og har andre problemer end deres brug af stoffer. Der er samtidig tale
om en gruppe mennesker, som har svært ved at være patienter, så de udgør
også en stor udfordring for sundhedspersonalet, hvis de bliver indlagt.
- De brugere, vi har i substitutionsbehandling, har næsten alle en somatisk
og psykiatrisk tilstand. Vi er bange for, Vestegnen og det udenfor København
bliver glemt. Det er ikke særlig tydeligt, hvilke folk der tilbydes vaccinen, siger
Rita Godske, og det er meget vanskeligt at sikre, at de brugere, som er i særlig
risiko, tilbydes vaccinen, da de har dårlig kontakt til sundhedssystemet, og vi
ikke selv kan visitere direkte til vaccinen.

illustration: maja petrea fox

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

FOTO: ULRIK JANTZEN

NØDTILBUD I DAGTIMERNE

af Poul Struve Nielsen

7

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

Den nødhjælpspakke, Hus Forbi har modtaget fra Socialministeriet,
har dækket i alt 1.750 overnatninger på Danhostel indtil midten af februar.
Alt i alt skønnes hjælpen at fordele sig på op mod 100 personer.
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VACCINATIONSPLAN
MED FORHINDRINGER
I Region Hovedstaden er man gået
i gang med at vaccinere hjemløse
og socialt udsatte. Hus Forbis Phillip
interviewer regionsformand Sophie
Hæstorp Andersen

9

Jeg ved bare,
at vi er rigtig, rigtig
sårbare, og jeg er
pisseglad for,
at I tænker sådan
på os. Det manglede jo
under første coronabølge, der måtte vi sgu
ringe jer op!
Phillip, Hus Forbi-sælger

interview: Phillip
foto: Anders Bøggild
tekst: Birgitte Ellemann Höegh
Men er det realistisk, har vi vaccinationer nok om 14 dage?
- Det håber vi på. Vi har jo haft problemer med at skaffe vacciner nok indtil
videre. Men den plan, vi har lavet nu, tager højde for, at vi ikke har helt så
mange vacciner, som vi troede.
Hvor står vi henne i den her klare plan? Går du ud og fortæller hr. og fru
Danmark, at det er meget vigtigt, at vi får den vaccine?
- Sundhedsstyrelsen har fastsat, i hvilken rækkefølge folk skal vaccineres,
og havde sagt, at socialt udsatte og hjemløse er i gruppe 5. Lige nu er vi i
gang med at vaccinere gruppe 2, så vi har faktisk rykket de socialt udsatte og
hjemløse op på listen. Men jeg er enig med dig i, at der har været mange huller
i planen, og det er også derfor, at vi her i København og Hovedstaden har sagt,
at vi bliver nødt til at være helt tydelige om vores vaccinationsplan.

Sophie Hæstorp Andersen er formand for
Region Hovedstaden og Socialdemokratiets
kandidat til at overtage overborgmesterposten i København efter kommunalvalget
til november. Hun er mødt op foran stofindtagelsesrummet H17 på Vesterbro i
København for at blive interviewet af Phillip.
Han er Hus Forbi-sælger og hjerteopereret,
men er endnu ikke blevet vaccineret mod
COVID19. Hovedparten af de hjemløse og
socialt udsatte kan tidligst forvente at blive
vaccineret fra april, men en aftale i Region
Hovedstaden har dog sikret, at udsatte med
særlig risiko kan få en vaccination, og en del
af dem har deres daglige gang på H17.
Hvad er den klare plan? Får vi vaccinationerne i morgen, eller får vi dem til næste år?
- Vi har lavet en plan sammen med Københavns Kommune og de andre kommuner i
regionen og mange af de sociale organisationer, der betyder, at de hjemløse fra uge
seks eller syv kan blive vaccineret i Øksnehallen eller på nogle af de andre store vaccinecentre, hvis man bare kommer fysisk.

Der var ikke så megen styr på,
hvor man skulle være henne, hvis
man blev smittet, og det har vi
prøvet at gøre noget ved nu.

marts 2021

Sophie Hæstorp Andersen, regionsformand

Lært meget af foråret
Hr. og fru Danmark siger, at ’dér står en hjemløs bums, og han er ikke mere
vigtig end mig’. Jeg kan godt forklare, at det er fordi, vi er i den situation, vi
er, men det er vigtigt, at I også står frem og forklarer, hvorfor det er vigtigt.
Jeg ved bare, at vi er rigtig, rigtig sårbare og jeg er pisseglad for, at I tænker
sådan på os. Det manglede jo under første corona, der måtte vi sgu ringe jer
op!
- Jeg synes, vi har lært rigtig meget af foråret, hvor vi prøvede at få testen ud
til værestederne. Der var ikke så megen styr på, hvor man skulle være henne,
hvis man blev smittet, og det har vi prøvet at gøre noget ved nu.
- En af barriererne har været, at vi alle sammen skulle vente på, at vi fik et
brev i e-Boksen, og at det var vores læge, der skulle indstille os. Jeg ved jo
godt, at rigtig mange af dem, der lever på gaden eller sælger Hus Forbi, ikke
har e-Boks og måske ikke engang en læge. Så det var vigtigt at lave en aftale
om, at man kan komme hen og blive vaccineret, alene fordi man er tilknyttet et
værested.
Man prioriterer, at gamle mennesker skal have den først, men hvad vil
man gøre, hvis alle de andre bliver rigtigt, rigtigt alvorligt syge. Er det ret og
rimeligt?

- Det er jo det, der er det svære ved
prioritering. Sundhedsstyrelsen har
siddet med en masse kloge læger og
sagt, at det, der er vigtigst lige nu,
er at undgå sygdom og død, og død
er det vigtigste. Derfor har de valgt
at tage det efter alder, men det er
klart, at hvis man lever med en alvorlig
sygdom, så kommer man foran.
Coronapolitiet i metroen
Jeg ved godt, I er blevet taget på
sengen lige som alle os andre, men
der mangler noget information. Går
du ud og forklarer, hvem der er
vigtigst?
- Den plan, vi har lagt nu, blev færdig
for et par dage siden, så jeg er helt
enig i, at nu skal den kommunikeres
ud, både så hjemløse og gadens folk
ved, de kan få den her mulighed, men
også så resten af Danmark forstår,
at hvis man står ved vaccinationscentret, og der kommer en hjemløs,
så skal man træde til side og sørge
for, at den hjemløse også kommer til.
Dét er vigtigt. Jeg er blevet coronatestet mange gange og har en aftale
med Rigshospitalet, fordi jeg er
blevet opereret. Jeg kan gå ind før
andre, og det er der mange, der slet
ikke kunne forstå.
- Vi lever i et samfund, hvor folk har
enormt travlt med hinanden og har
enormt mange løftede pegefingre
over for hinanden. Der kan jo være
mange gode grunde til, at nogen
bliver nødt til at springe en kø over,
og det skal vi kunne forklare folk, for
ellers har folk supertravlt med hele
tiden at rakke ned på hinanden. Det
er en super god pointe, som jeg vil
tage med videre.
Da jeg tog metroen med hunden,
var der én, der sagde; ’dér sidder
en hjemløs, og han tænker ikke på

fællesskabet, han kan jo bare give os
corona’. Og så sagde jeg ’nej, jeg er
100 procent testet for corona, men
jeg ved ikke, hvornår du er blevet
testet, skat’. Jeg kan godt forklare
mig, men der er jo mennesker, der
pludselig bliver bange. Der er det dér
coronapoliti.
- Nej, det er ikke rimeligt, at det
dér coronapoliti bliver så voldsomt,
at man ikke kan få sit liv til at hænge
sammen.
Skal ud til hele Danmark
Er det kun Københavns Kommune,
der er omfattet af den her ordning?
- Indtil videre omfatter den her aftale
alle kommuner i hovedstadsområdet,
men det er klart, at der skal laves
lignende aftaler i resten af landet.
Ja, for ellers vil folk lige pludselig
sige; ’så flytter jeg til København, for
dér bliver jeg vaccineret!'
- Det er rigtigt, men København
er noget særligt, og derfor var det
vigtigt, at vi var dem, der gik forrest,
og så rykker alle de andre bagefter.
Nu tager jeg fat i alle de andre
regioner og sørger for, at vi får nogle
lignende aftaler, så det gælder for
hele landet.
Der er jo en periode, efter du er
vaccineret, hvor du lige skal være
under opsyn, hvordan skal det
fungere?
- Efter man er blevet vaccineret, er
der et sted i bygningen, hvor man lige
kan sidde og slappe af, og der er en,
der holder øje med, at man ikke får
det dårligt. Men der har heldigvis ikke
været særlig mange bivirkninger af
den vaccine.
Interviewet er lavet i begyndelsen af
februar, inden vaccinationerne rent
faktisk gik i gang.
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ANBRAGTE BØRN
SKAL IKKE FLYTTES RUNDT
SOM POTTEPLANTER
af Birgitte Ellemann Höegh - Vi ved, at det kun er en tredjedel af de børn,
illustration: Maja Petrea Fox der bliver inviteret til møde i kommunernes

Hus Forbi har bedt
formand for De Anbragtes Vilkår, David Adrian
Pedersen, kommentere
på regeringsudspillet til
’Barnets Lov’

børn- og ungeudvalg og ved ankesager i
forbindelse med tvangsanbringelser, der har
lyst til at møde op. Det fortæller om et system,
som ikke er børnevenligt og skal udvikles
virkelig meget, siger David Adrian Pedersen,
der er formand for De Anbragtes Vilkår.
Han reagerer på det samlede udspil til
’Barnets Lov’, som regeringen er kommet med
og kalder for ’Børnene Først’. Det handler
om anbringelser af børn og er en forlængelse
af den tilkendegivelse, statsminister Mette
Frederiksen (S) kom med i sin nytårstale
sidste år, hvor hun lovede, at regeringen ville
sætte barnet forrest i socialsager og sikre
en lovgivning, hvor barnets rettigheder er det
gennemgående princip.
En af de største mangler i regeringens udspil
er ifølge David Adrian Pedersen et tilbud
til børnene om en uvildig og professionel
bisidder, når de skal møde op i kommunen
og i det hele taget forstå deres egen sag. En

bisidder kan forberede børnene på, hvad de kan forvente af deres omgivelser,
og give dem indsigt i, hvad de har af muligheder.
- Der er mange rigtig stærke og gode ting i udspillet, blandt andet flere rettigheder til barnet i form af selve parthøringsmulighederne, som de vil sænke fra
12 til 10 år. Også muligheden for at spørge Ankestyrelsen om et kommunalt
planlagt skift i anbringelsessted er relevant, eller om man kan gøre noget mere
for at skabe stabilitet. Så er der mulighed for, at barnet selv kan kommentere
på, om det ønsker en varig anbringelse eller adoption.
- Problemet er bare, at systemet i dag ikke indretter sig godt nok til at forstå
børnene og skabe trygge nok rammer, når børn og unge får mulighed for at
tale deres egen sag.
- I de situationer skal barnet ikke stå alene. Derfor lægger vi op til, at de
her rettigheder skal følges af en professionel bisidder-ordning. Vi ønsker, at
børnene får bedre muligheder for at sige fra eller til. Vi har mange anbragte
børn, der oplever sig flyttet rundt på som potteplanter og fortæller om en
barndom, hvor de har følt sig på sidelinjen, mens de voksne snakkede, og ikke
har haft indflydelse på deres eget liv.
- Vi bliver nødt til at få en udvikling i gang, for sådanne vilkår kickstarter for
ofte en naturlig systemforagt, der udvikler sig til vrede og frustration.
Netværk og varige relationer
En anden mangel i udspillet er ifølge David Adrian Pedersen fokus på adgang
til fællesskaber. På anbringelsesstederne ser man, at 50 procent af børnene

David Adrian Pedersen er formand for Anbragtes Vilkår, næstformand i Rådet for Socialt Udsatte, ambulanceredder og har boet skiftevis på forskellige spædbørnehjem, aflastningsfamilier og hjemme, til han blev anbragt permanent som syvårig. Siden har han stiftet bekendtskab med akutinstitution, døgninstitution,
opholdssted og efterfølgende efterværn, til han fyldte 23 år.
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ikke har venner med hjem eller selv kommer i
andre børns hjem.
- Pludselig står man som 18-årig på vej ud af
anbringelsen og skal til at bygge netværk op,
samtidig med at man står i en meget sårbar
situation. Anbringelsen bliver for ofte en ’øde ø’
af egen logik og kultur, hvor man ikke har været
en del af en autentisk ungdomskultur. Man får
her ikke mulighed for at lære normer og koder,
der er uden for ens anbringelsessted, siger han
og appellerer til, at regeringen vil arbejde aktivt
med at skabe adgang til fællesskaber, og at
barnet kan vælge nogle kontaktpersoner, det
kan bevare kontakten til på tværs af anbringelsessted ved skift.
- Der er uhyre mange skift i anbragte børns
relationer, så vi har foreslået regeringen, at der
bliver mulighed for at 'købe' voksne, man har
skabt et ’fedt forhold til’, ud til at støtte barnet
som en stabil relation på tværs af kontekst.
Til gengæld er han glad for, at regeringen ikke
længere vil se barnet som problemet, men se
på kvaliteten af omgivelserne.
- Hvis man antager, at omgivelserne bare er
perfekte, så får barnet for ofte skyld for alt det,
der ikke fungerer. Tidligere har der været et
fokus i anbringelsen på, at det lige meget hvad
altid er barnet, der skal arbejdes med, og man
har udarbejdet lange handleplaner med fokus
på barnets problemer. Det skaber en ubalanceret opmærksomhed på, hvor ansvaret ligger,
siger han og fortæller om, at det skaber identitetsproblemer for rigtig mange børn.
- Det giver mange børn en følelse af, at man
ikke duede til noget eller kunne få nogen
uddannelse, og at man var et ufuldstændigt
menneske. Mange børn og unge er blevet
meget forbløffede ude på den anden side, hvor
livet har vist sig langt mere imødekommende,
end de havde regnet med, siger han.
Monstergørelse af familier
Et af de punkter i regeringsudspillet, som har
mødt mest modstand, er et forslag om nedsatte
sociale ydelser til forældre, der er dømt for
overgreb og vold mod børn.
- Overgreb og vold mod børn er totalt uacceptabelt, men hvis du monstergør familien og
tager deres penge, som der lægges op til
her, så skaber du en belastning for familien.
Du hjælper ikke familier ved at forarme dem
økonomisk, siger David Adrian Pedersen.
Udspillet foreslår også, at det efter tre års
anbringelse skal undersøges, om barnet vil
bortadopteres eller ønsker en permanent
anbringelse.
- Det er en fair nok intention for at skabe
stabilitet. Problemet er bare, at det introducerer et ’nedtællingsur’, som skaber en enorm
belastning i relationen mellem forældrene og
barnet, hvis forældrene skal gå og være nervøse
for, at deres barn bliver bortadopteret om tre
år. Det sætter barnet i en uhyrlig loyalitetskonflikt, for forældrene vil jo naturligt undersøge,
om deres barn vil bortadopteres eller ønsker
en permanent anbringelse, frem mod de tre år
er gået. Man kunne forestille sig, at det er et
incitament til at gøre dumme ting, for eksempel
at gå under jorden med barnet eller rejse ud.

RETTIGHEDER, MYNDIGHEDER
OG STRAF
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Astrid Krag svarer på spørgsmål om ’Barnets Lov’

af Poul Struve Nielsen

Regeringen forklarer sit udspil om ’Barnets Lov’ med, at alle
børn i Danmark fortjener et trygt hjem, og der skal sættes en
stopper for, at udsatte børn bliver til udsatte voksne. Hus Forbi
fik mulighed for at stille spørgsmål til social- og ældreminister
Astrid Krag (S) om udspillet.
Der står, at ’der vil være tilfælde, hvor barnet vurderes ikke at
have en alder eller modenhed med videre til selv at begrænse
samværet, vælge støttepersonen eller vælge rammer for
samvær, og i de tilfælde skal barnet naturligvis have støtte til
valget.’ Er det ikke en gummiparagraf, hvor man bare kan tage
alle de rettigheder fra barnet, man lige har givet det?
- Det er meget vigtigt, at vi tager det alvorligt, når vi giver
børnene de her rettigheder, og at det også står til troende.
Men det er selvfølgelig også klart, at barnets rettigheder skal
stærkere frem med respekt for barnets alder og modenhed.
- Jeg vil insistere på, at selv ganske små børn ved, hvad der
er godt eller skidt for dem. Når en treårig hænger i gardinerne,
hver gang hun skal på samvær med sin mor, som har et alkoholmisbrug, så er det jo også en måde at prøve at fortælle de
voksne: Det her er ikke godt for mig.
- Så vi mener, man skal lytte mere til børnene i alle aldersgrupper, men det er klart, at det må ikke være sådan, at man
skubber ansvaret over på børnene og stiller dem i en situation,
hvor de skal tage et ansvar, der ikke er deres. Så de voksne
skal understøtte børnene, og så har vi brug for at få nogle nye
metoder til at blive meget bedre til det her, for det er enormt
svært.
- Jeg kan høre fra anbragte børn, at når samtalen med myndighederne bliver til noget, så oplever man for ofte, at der alligevel
ikke bliver lyttet. Børn ved ganske meget, og det skal vi som
voksne finde ud af at få frem på en forsvarlig måde.
I gør meget ud af børns rettigheder i forhold til biologiske
forældre. Men hvad med rettigheder i forhold til de institutioner,
børn bliver anbragt på, og plejefamilier. Der er set masser af
eksempler på, at børn har det dårligt på institutioner og bliver
misbrugt af plejefamilier. Hvad er børns rettigheder i forhold til
steder, hvor man så anbringer dem?
- Jamen, der skal være en ordentlig kvalitet i anbringelsen, når
vi som fællesskab tager ansvaret for et barn. Vi skal sørge for
at slå ned på, hvis der er plejeforældre, der ikke har den rette
kvalitet, og hvis der er anbringelsessteder, der ikke er gode nok.
Vi er jo i gang nu med en stor evaluering af hele det specialiserede socialområde.
Hvordan er børnenes rettigheder i forhold til institutioner og
andre?
- Jamen selvfølgelig skal man også lytte til børnene, hvis de
giver udtryk for, at de ikke vil være der, hvor de er, ligesom vi
ville give børnene ret til selv at bede om at blive anbragt. Man
skal selvfølgelig lytte til børnene, hvis de giver udtryk for, at
de ikke er et godt sted, om det så er en plejefamilie eller en
institution.
Der er nogle planer om at indføre straf i form af nedsat
kontanthjælp. Køleskabet kan jo være tomt på grund af i
forvejen nedsatte sociale ydelser. Hvornår finder I ud af, at man
ikke kan straffe sig ud af sociale problemer?
- Det her handler om at skærpe straffen, hvis man bliver dømt
for vold eller grov vold. Det er knytnæveslag, det er mishandling,
det er forfærdelige ting, som ingen børn skal udsættes for, og
da slet ikke af de voksne, som de skal kunne være allermest
trygge ved i deres eget hjem.
- Det skal straffen stå mål med. Derfor ønsker vi at skærpe
straffen både i forhold til strafudmåling, men altså også i forhold
til den her karantæneperiode. Og så er det jo vigtigt at sige: Det
er jo ikke det eneste, der sker i sådan en situation, hvor et barn
er blevet udsat for vold og grov vold og mishandling. Der skal
selvfølgelig en social indsats til, både i forhold til det barn og i
forhold til familien.
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Flemming Frederiksen elsker at fortælle historier fra sit liv.
På scenen, til sine kunder og på en bænk ud for Kofoeds Skole

HUS FORBI

dén retning, og i dén der retning er min Netto, hvor jeg sælger aviser. Når jeg
ikke er nogle af de steder, er jeg her. Det er min cirkel.
Hvordan er du endt her?
- Det er faktisk ret nemt. Det var jo sådan, at jeg var en rod. Jeg var i rockermiljøet og dybt kriminel. Jeg lavede alt muligt lort. Og så mødte jeg en dame,
som så skulle blive min kone. Hun sagde til mig med det samme, at hun
fandme ikke gad en mand, der sad i spjældet.
Smilet falmer. Han tager en tår af sin såkaldte blomstervand og giver sig selv
et øjeblik. En sky driver henover solen, og temperaturen i baggården synker.
- Hun forandrede alt for mig, det var mit livs kærlighed. Vi var sammen i 27 år,
og så døde hun. Og ikke nok med at jeg mistede hende, så mistede jeg også
vores hjem.

af Juni Friis
foto: Mikkel Tjellesen

- Blomstervand, byder Flemming
Frederiksen og rækker en Harboe
frem over bænken.
Ellers tak. Hvorfor er det egentlig,
at du kalder dem blomstervand?
Flemming betragter øllen lidt og
griner det grin, man meget hurtigt
begynder at holde af. Dét, der sladrer
om, hvordan han fik en masse af sine
rynker om øjnene.
- Det er fordi, jeg ikke har lært at
drikke rigtige bajere endnu, klukker
han.
- De er jo nærmest bare vand med
smag.
Der findes Røde Flemming og Silver
Flemming, bussemanden Flemming
og skidefulde Flemming. Der findes
også manden Flemming.
I dag sidder Hus Forbi-sælgeren
Flemming Frederiksen, som er hans
borgerlige navn, i baggårdssolen
ved Kofoeds Skole og holder kulden
stangen med sin halsedisse over
hagen. Mens han fortæller, kan man
sidde og forsøge at finde glimt af de
andre udgaver af ham inde bagved
brillerne.
Hvorfor mødes vi her?
- Ud for Koofoeds Skooole, nynner
han spørgende, mens han peger
rundt med sin smøg i en stor cirkel
om sig.
- Jeg har mit liv her. Jeg bor nede i
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Skidefulde Flemming
- Jeg sad nede på min kasse foran Netto en dag, og så kom der en mand og
sagde ’Hej, jeg har lagt mærke til, at du sidder her hver dag. Kunne du tænke
dig at være med i et projekt?’.
Manden hed Søren, og projektet, han talte om, var forestillingen 'Skidefuld af
Historier'.
I næsten et år har Flemming og en lille håndfuld andre socialt udsatte turneret
Danmark rundt med forestillingen, hvor de hver især får mulighed for at fortælle
en bid af deres historie. Skuespillerne tager én efter én plads i en høj stol på
scenen, og publikum må sidde og lytte, mens Flemming og de andre pakker
deres liv ud under et skarpt spotlight.
Normalt starter Flemmings historie med Hus Forbi. I dag starter den i én af
den type lejligheder på Frederiksberg, hvor der løb fugt ned ad væggen.
- Min far var maskinmester om dagen og jazztrommeslager på Montmartre om
aftenen. Så kan man jo næsten regne ud, hvor mange øl han fik drukket, og en
dag kom han ikke hjem, fortæller Flemming og peger på sin egen øl.
- Han var HA’er, ligesom mig. En ’håbløs alkoholiker’.
- Min mor så skidegodt ud. Hun var et wonder, og alle fyrene ville jo gerne
have fat i hende. Det endte med, at en sømand fik fingre i min mor.
Bussemanden Flemming
I baggården ved Kofoeds Skole glider skyen væk, og solen kaster naturens
spot på Flemming på bænken. Han retter sig op og fortæller.
Mens han gør, må man se sig hensat til at sidde og lytte, mens manden foran
atter en gang pakker sit liv ud. Flemming har ordet.
- De var gift i 13 år. Men så fandt vi ud af, at han havde misbrugt min søster.
Det gik helt galt, min mor kunne slet ikke klare det. At hun ikke havde set det,

LSD-SKANDALEN PÅ FREDERIKSBERG
Flemmings mor var en af cirka 500 forsøgskaniner
i overlæge Einar Geert-Jørgensens eksperimenter i
1960’erne. I en kælder under Frederiksberg Hospital
gav han patienterne store doser at det bevidsthedsudvidende stof LSD, vel at mærke uden de vidste
det. Forsøgene var nærmest uden kontrol, mange
af patienterne fik livsvarige traumer, og nogle begik
selvmord.
Skandalen blev først holdt hemmelig, men blev to
årtier senere trevlet op af journalisten Alex Frank
Larsen i artikler i dagbladet Information og i bogen
’De Sprængte Sind’. Han modtog Cavling-prisen for
sine afsløringer.

ikke havde opdaget det. Så hun
prøvede at tage sit eget liv.
- Jeg boede i højhus dengang
og havde en kammerat, der var en
rigtig spasmager. Jeg kan ikke huske
hvorfor, men han kravlede uden på
bygningen og op til os og opdagede,
at min mor lå livløs på gulvet. Han
smadrede selvfølgelig altandøren og
kom ind og fik ringet efter en ambulance.
- Hun kom på psykiatrisk hospital på
Frederiksberg. Ham lægen, der var
der, han var fandme ikke rigtig oveni
hovedet, han var et rigtig dumt svin.
Hver gang jeg kom for at besøge min
mor, var hun en zombie. Der var slet
ingen kontakt.
Flemming vifter med sin hånd foran
ansigtet.
- Intet, helt tom. Det endte med, at
jeg hoppede ind til ham lægen dér og
bankede ham. Så blev jeg smidt ud af
to plejere.
- Senere kom det jo frem, at han gav
folk LSD.
Dengang lå det lige for, det der med
at slå på næven. Flemming må spole
sin historie lidt tilbage for at forklare
det. Han drejer sine knoer i solen,
mens han tegner med en finger i
luften over dem.
- Dengang var der ikke noget hul
mellem knoerne. De var ligesom en
kæmpestor boksehandske.
- Jeg havde været to gange i militæret. Da jeg kom hjem, ville jeg ikke
hjem til min mor, selvom jeg havde
et værelse dér, så jeg strandede
i Lyngby. Jeg boede faktisk på
stationen, jeg havde bare lagt mine
ting ind i et skab.
- Det var sommer, og der var
sommerfest. Jeg mødte nogle
rockere dér, og så begyndte jeg jo
at komme lidt i det miljø. Så blev jeg
pusher og bussemand, altså sådan
én, der giver på næven, for dengang
var jeg totalt trimmet.
Røde Flemming
- Jeg havde kæmpe bøffer, for jeg
havde trænet kampsport, siden
jeg var fem år. Jeg kunne tage min
lillefinger og hive mig selv op i. Jeg
var ikke for sjov, tror jeg nok, man kan
sige.
Flemming griner så stort, at man
kan se, hans mund er næsten tom.
- Jeg var udsmider på Lurblæseren
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Jeg fandt ud af, at jeg
kunne fuske med postanvisninger. Så sad
jeg og øvede mig i
flere dage, og så
sendte jeg 100 kroner
til mig selv. Hvis det
var skrevet med blokbogstaver, så kunne
jeg lave 100 kroner
om til 4.000 ...
Jeg nåede at lave
588.000 kroner.

marts 2021

25. ÅRGANG

og Number One. Og så begyndte jeg at blive kendt i miljøet. Jeg kunne ikke fordrage
voldtægtsforbrydere eller pædofile. Hvis der var nogle af damerne, der oplevede
noget, så var det mig, der kom og nakkede dem.
- Bogstavelig talt faktisk. Altså jeg slog dem ikke ihjel eller noget, smadrede dem kun.
Men jeg kunne finde på at sige til dem, at ’hvis der nogensinde bliver noget med dig
igen, så får du noget op i røven’. Og det er altså ikke sjovt, sådan et jernrør.
Stik modsat ordene griner Flemming igen, men mere forsigtigt denne gang. Han
tænder en ny cigaret og vender de næste ord.
- Så på det tidspunkt var jeg sådan, og så blev jeg kendt lidt for det. Der blev ringet
efter mig mange gange.
- ’Hallo Røde,’ sagde de. Det hed jeg dengang. Nu kalder de mig Silver, haha! Der er
sgu ikke meget rødt tilbage.
- Nå, men de sagde ’Hallo mand, skal vi sende Røde?’ Så kendt var jeg blevet lige
pludselig.
- Jeg endte også i fængsel for bedrageri. Jeg stjal jo ikke fra fru Hansen eller fru
Jensen. Jeg fandt ud af, at jeg kunne fuske med postanvisninger. Så sad jeg og øvede
mig i flere dage, og så sendte jeg 100 kroner til mig selv. Hvis det var skrevet med
blokbogstaver, så kunne jeg lave 100 kroner om til 4.000. Og hvis de skrev det med
skråskrift, så kunne jeg lave det om til 800 kroner.
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- Jeg nåede at lave 588.000 kroner.
Jeg vidste jo godt, at det var på lånt
tid, men det var faktisk ikke engang
min egen skyld, jeg blev knaldet. Jeg
havde lært en kammerat, hvordan
man gjorde. Og han kvajede sig, den
knold. Og så stak han mig.
- Men de to politibetjente, der
hentede mig, ikke? De sagde, at det
var virkelig godt gået. De var sgu
imponerede. Og jeg tænkte: Plejer
man ikke at få skældud af politiet?
Men det gjorde de så ikke.
Manden Flemming
- Men det sluttede, siger Flemming
dér på sin bænk i sit Hus Forbi-tøj
med solen som spotlight og roder i
sin lange gråspættede hestehale.

- Jeg mødte min kone, jo. Min lillebror er bifil. Eller var, nu er han jo død. Og
han havde fundet en mand, han endte med at være sammen med i tredive år.
- Han boede i et stort hus ude i Hvidovre, hvor de lejede stuen ud til hende.
Jeg kom på besøg sammen med en kammerat, og så mødte jeg jo hende.
Hun sagde, at hun gad fandme ikke være sammen med mig, hvis jeg kom i
spjældet. Så dét måtte jeg jo hellere lade være med. Det var sådan, jeg fandt
ud af, at det måske var tid til at pensionere det kriminelle liv.
- Vi endte med at være sammen i 27 år, og vi levede sgu meget godt. Hun
fik en hjerneblødning og kom på Hvidovre Hospital. Jeg var skidehamrende
bange. Lægerne sagde ’det ser fint ud, og hun kommer helt igennem’, og så
blev hun rykket til Bispebjerg. Hun var ved sit fulde fem og skulle udskrives,
der er slet ikke sket noget med dén der hjerneblødning, helt mirakuløst. Alt
var godt, og hun skulle hjem om en uge.
- Jeg kan huske, at der var lige kommet snebajere. Jeg var ude om natten og
var rigtig glad. Klokken var kvart over tre præcis. Jeg er nede for at købe to
sixpacks med de der snebajere. Jeg går ud af kiosken og så ringer telefonen.
- Så spørger de: ’Er det Flemming Frederiksen?’, og jeg siger ’ja’.
- Og så siger de bare: ’Vi må desværre meddele dig, at Karin Rigmor er
afgået ved døden.’
Hus Forbi-sælgeren Flemming
- Lungerne, du. Betændelse. Det var fuldkommen uforståeligt, hun var jo
lige kommet sig over noget meget værre, og så dør hun bare af sådan en …
harmløs ting, siger Flemming stille.
- Så knækkede filmen fuldkommen for mig. Det kan jeg godt sige dig, fuldstændig. Jeg mistede også lejligheden, fordi den stod i hendes navn.
- Jeg boede på sofaer rundt omkring, som man ofte gør, når man sådan
er hjemløs. Jeg var skrevet op til herberget Sundholm, der skulle man bare
ringe hver dag. Der gik vel et halvt års tid, så fik jeg en telefonsamtale om et
værelse til mig. Og så flyttede jeg på Sundholm, hvor jeg boede i seks år.
- Så kom jeg i noget, der hedder CTI, og der fik jeg en mentor, der hed
Anders. Han forandrede alt. Han sørgede for, at jeg fik ryddet munden. Jeg
fik også et gebis, men det er jeg kommet til at ødelægge. Jeg får et nyt, men
jeg har ikke lige taget mig sammen til det. Nå, det er et sidespring.
- Anders sørgede for alt. Han var bare så suveræn. Og efter et halvt år
sørgede han for, at jeg fik en lejlighed, og det er så dér, jeg bor nu. Jeg tror
nok, at jeg har boet der i otte år nu.
- Jeg kom jo på Sundholm, og der var der mange, der solgte Hus Forbi.
’Okay’, sagde de. ’Du skal sgudda også være Hus Forbi’, og så blev jeg Hus
Forbi’er.
- Det er mit et og alt. Jeg kommer jo aldrig til at lave noget andet, og jeg har
ellers mange uddannelser faktisk. Jeg er både ejendomsfunktionær, stilladsarbejder og murerarbejdsmand. Jeg har faktisk brugt næsten fem år på at
være rundt på skoler i landet. Jeg er uddannet sygehjælper og sygepasser
fra militæret, og jeg er også maler.
- Eller næsten maler. Min malermester han stak simpelthen af med hele
lortet. Jeg stod og skulle male tre opgange, men der kom ikke nogen af de
hundrede tres tusinde kroners materialer, så tog vi hjem til ham. Vi måtte
sparke døren ind, men han var selvfølgelig væk. Så jeg fik aldrig mit svendebrev.
- Folk siger normalt, at jeg er skidt ud af lykkehjulet, men den eneste, der

Folk siger normalt, at jeg er
skidt ud af lykkehjulet, men
den eneste, der ikke lige har
fået øje på det, det er vist mig.

ikke lige har fået øje på det, det er
vist mig.
Bare Flemming
- Når jeg kommer ned til min – og
jah, jeg kalder det min, for det synes
jeg jo lidt, det er – min Netto, og når
jeg sidder på min kasse og snakker
med mine kunder, så fortæller jeg min
historie, og de fortæller deres. Det
er mit liv, og det har jeg det faktisk
fedt med. Jeg duer ikke til at sidde
hjemme og glo på fire vægge eller glo
i fjerntossen, vel?
- Det var også dér, jeg sad, da
Søren fra 'Skidefuld af Historier' kom,
siger Flemming, og hans stemme
afslører, at vi er ved at være tilbage
ved begyndelsen.
Hvordan har det været at tage rundt
med 'Skidefuld af Historier'?
- Det har været mit livs rejse, mand.
Det har fandme været suverænt,
det kunne jeg sgu slet ikke have
undværet, svarer han prompte.
- For det første, det dér med at
fortælle sin historie. Jeg tror sgu
på en måde, at alle har brug for at
fortælle sin historie til andre. Det
er sådan en lettelse, at nu er man
endelig kommet ud med det.
- Og så de andre, at de fortæller
deres, og man er sammen om det.
Det er bare fedt, at folk tør at stille sig
op og fortælle ud til andre. Det er sgu
ikke alle, der ville gøre det. De er lidt
modige, og så bliver man også lidt
modig.
- Først tænkte jeg, at det var lidt
skræmmende. Men så tænkte jeg
også, at jeg jo er Hus Forbi. Jeg
udstiller sgu da mig selv hver dag
– jeg bliver jo nødt til at være på.
Jeg kan jo ikke sidde dér og være
skidefuld og sur. Jeg er nødt til at
være glad og smile, det skal være
med dén på.
Og Flemming smiler, så rynkerne
om øjnene folder, mens solen igen
dækkes af en sky, og spotlightet
forsvinder.
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Hus Forbi-sælger Kåre deltager i DR2-tema om mænd. Her interviewer han
standupkomikeren Torben Chris, der er vært på udsendelsen
marts 2021
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interview: Kåre Steinmeier
foto: Simon Jeppesen
tekst: Poul Struve Nielsen

Man bliver skilt fra konen. Så skulle hun
have huset, og det er begyndelsen mod
en tur som hjemløs og Hus Forbi-sælger.

19

Kåre Steinmeier

Kåre Steinmeier er Hus Forbi-sælger fra Silkeborg. Han kommer til at spille en
rolle, når standupkomikeren Torben Chris den 6. marts er vært på ’Mandemagt
NU!’ på DR2. Det er en Temalørdag, som DR2 selv beskriver sådan her:
’I årtier har kvinderne ført en kønskamp mod mændene. Nu svarer de igen.
Ligestillingen skal gå begge veje. For selvom mændene stadig tjener mere
og har mere magt i erhvervslivet, så har kvinderne en stor skjult magt over
mændene. For eksempel når det gælder børn, sex, uddannelse og hjemmet.
Tilmed har kvinderne på en række områder et bedre liv end mænd: De lever
længere, er bedre uddannede, er sundere, mindre nedslidte og har nemmere
ved at finde en partner. Torben Chris prøver med alvor og humor at få balance
i regnskabet’.
Før udsendelsen har Kåre ønsket at interviewe Torben Chris til Hus Forbi.
Der er sådan set tale om en bytter, for Torben har først interviewet Kåre til
udsendelsen på DR2. Her fortæller Kåre om livet som mand, når ægteskabet
forliser, alkoholindtaget stiger, og boligen fordufter.
- Man bliver skilt fra konen. Så skulle hun have huset, og det er begyndelsen
mod en tur som hjemløs og Hus Forbi-sælger, fortæller Kåre.
Komikeren siger med et glimt i øjet, at han regner med at blive henrettet af
nogle feminister bagefter. Så der er lagt i kakkelovnen til en politisk ukorrekt
tv-aften. Torben Chris har blandt andet sagt om sex med dyr:
’Det kan godt være, de der dyr ikke kan sige fra. Men de kan jo heller ikke
sige til.’
En anden af hans jokes lyder:
’Jøderne går jo ind for omskæring, men samtidig tror de på, at Gud
simpelthen skabte jorden og hele universet på syv dage, og det synes jeg er
mærkeligt. Hvis han kunne skabe hele skrammelet på syv dage og nu mener, at
der ligesom er lavet en bygningsfejl på dilleren, så må han lige selv gå ind og
rette den, og det kan ikke tage mange sekunder. Det kan ikke være meningen,
at mennesker skal gå rundt enkeltvis og rette hans byggesjusk.’

Du er jo den eneste, der er kravlet
op i tårnet foran indgangen på Jelling
Festival splitter Hans Jørgen.
- Det var år 2000 ved transformatorstationen foran Jelling Festival.
Jeg kunne godt komme derop med to
livremme, der var spændt sammen,
og en storebror, der holdt fast. Da jeg
stod der, begyndte folk at råbe ’strip’.
De vidste godt, at jeg har det med at
smide tøjet, når jeg bliver fuld. Men
betjentene tilkaldte brandbiler fra
Vejle. Så blev jeg kørt i detentionen.
Har du gjort det flere gange?
- Jeg gjorde det kun den ene gang.
Det næste år var tårnet hegnet ind.
Men det var der, vi mødte hinanden,
ikke? Jeg har altid lidt svært ved at
huske, hvem jeg møder til festivaler.
Nej, det var Samsø!
- Vi sad ved Givebordet, og du
skulle sælge Hus Forbi. Så sagde min
storebror: ’Vi er alle hjemløse her’. Og

du sagde: ’Jeg skal jo have til dagen og vejen og lidt at drikke’. Så satte
du dig ned og var på øl og hot dogs i fire dage.
Så var der også dengang, du bød på en tre retters menu.
- Ja, der var mad backstage for dem, der havde optrådt. Og der var
én, der var taget hjem. Så ringede jeg til formanden for festivalen og
spurgte, om han ikke havde et backstagekort. Så kom du ind.
På scenen med Bikstok
- Sidst der var Skanderborg Festival tænkte jeg også: ’Hvor er Kåre?’
Så stod du på scenen til Bikstop Røgsystem! Slænget fra Give sagde:
’Nu kommer han nok og får en øl’.
På Smukfest i Skanderborg var Hus Forbi-sælgerne med på scenen,
da Bikstok Røgsystem optrådte. Blandt publikum foran scenen var
altså Torben Chris og kammeraterne hjemme fra Give. Og de ventede
ganske rigtigt på, at Kåre blev færdig med sin optræden, så de kunne
komme ud og få en øl.
- Jeg boede i Give, til jeg var 24 – hos min mor. Hun var ansat i socialforvaltningen i Billund Kommune. Min far var tømrer og billedskærer, indtil
han faldt ned fra et stillads. Jeg er selv uddannet lærer fra Jelling Seminarium, fortæller Torben Chris.
Men hvordan gik du fra at være skolelærer til at lave standup?
- Jeg fandt ud af, det var nemmere at få børnene til at lytte, hvis man har
en mikrofon i hånden. Jeg begyndte at lave standup og arbejdede som

Røre i badekarret
Det skabte røre, da Torben Chris lagde
et foto op på de sociale medier, hvor han
sidder i badekarret med sin lille datter, og
de ikke har tøj på. En af kommentarerne
lød: ’Hvis han vil give sin datter et bad,
så lad det være med tøj på.’
Tre år senere, efter Folketinget havde
vedtaget det såkaldte burkaforbud, fulgte
han op ved at bringe et nyt foto med
datteren i badekarret, hvor de begge
sidder med beklædningen niqab, der
ligesom en burka dækker hele ansigtet
bortset fra en sprække til øjnene.
’Så fik jeg en genial ide. For bare fordi
noget er forbudt i Danmark, er det jo ikke
forbudt på Facebook og omvendt. Så
jeg har fået taget et badekarsbillede, der
simpelthen må gøre ALLE glade,’ skrev
han dengang.

Forbudt for børn under 15
Hvilke former for standup kan du bedst lide at lave?
- Jeg er mest kendt for den brede med jokes med mange pointer hurtigt, mere
end at bygge længe op til en punchline. Det må gerne være nogle pointer,
folk ikke er enige i. For eksempel en om dyresex, fordi alle i Danmark går ind
for et forbud. Der er ikke noget at gøre ved, at 10 procent bliver sure, hvis 90
procent synes, det er godt nok.
- Når jeg laver onemanshow, skal man være mindst 15 år gammel for at
komme ind at se det. Jeg synes ikke, det er passende for børn. Jeg siger
sindssygt perverse ting, erkender Torben Chris.
Han har kendt Kåre i mange år. Når Torben enten har været på festival med
vennerne eller optrådt på en festival i løbet af den danske sommer, er Kåre
blevet en del af flokken. Kåre har selv været afsted på festival for at sælge
nogle aviser og nyde stemningen, musikken og hænge ud med vennerne.
Inklusive Torben Chris.

Når jeg laver onemanshow, skal man være
mindst 15 år gammel for at komme ind at se det.
Jeg synes ikke, det er passende for børn.
Jeg siger sindssygt perverse ting.
Torben Chris
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Du er tosset
Har dine børn sagt: Du er tosset!
- Jo, jo, men de elsker det. Min datter blev fotograferet med mig nøgen
i badekarret, og jeg delte det. Det stak helt af og blev spredt så vidt
omkring på nettet, at skuespilleren Steven Seagal, ham fra ’Kapring På
Åbent Hav’, delte det. Min datter elsker jo at være med. Hun kommer og
siger: ’Jeg har fundet på noget fjollet til Facebook’.
- Om mandagen vil hun være dyrlæge, om tirsdagen pædagog, om
onsdagen danser. Hun har en uddannelse til hver dag, og hun er på det
plan, hvor prutter er det sjoveste i verden. Jeg kan godt følge med. Jeg er
ret barnligt anlagt og glæder mig, til hun bliver stor nok til, at jeg kan lære
hende, at man også kan sætte ild til en prut med en lighter.
- Jeg har også lavet en video med min søn, der har fundet en øldåse og
spiller tromme. Men lige nu er børnene bare pissetrætte af corona.
Kåre Steinmeier svarer, at det er han også.
- Det er derfor, vi har så svært ved at sælge aviser.
Hvis du ikke kan se Torben Chris’ program, eller hvis du læser dette efter
den 6. marts, kan ’Mandemagt NU!’ findes på dr.dk.

Jeg har også lavet
en video med min søn,
der har fundet en øldåse og spiller tromme.
Torben Chris

Strip på tårnet
Torben Chris’ tur op på transformatorstationen ved indgangen til Jelling
Festival i år 2000 er så legendarisk, at Jelling Musikfestival selv brugte stuntet
i sin kommunikation i sommer. I 2000 endte det med, at Trekantsområdets
Brandvæsen måtte rykke ud fra Vejle for at hjælpe ham ned, og politiet smed
ham i detentionen.
I festivalens video fra 2020 er han kravlet derop igen og vil til at smide tøjet, da
en anden Give-komiker, Daniel Hoff, kommer og forklarer, at festivalen er aflyst
på grund af corona. Så får de to en snak om det.
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Tak for
kærlighed og støtte

FOTO: METTE KRAMER KRISTENSEN

pædagog indimellem, til sidst var jeg tilkaldevikar. Efterhånden tjente jeg
mine penge på at være komiker. Men hvis det her corona fortsætter, så
er vi snart Hus Forbi-sælgere begge to.
Da jeg var på bodegaen i Give, fortalte ejeren, Mor Hanne, at hun har
kendt dig som skolelærer.
- Jeg har nok siddet ved et bord på Dragonen, men jeg lever ikke så
hårdt et liv. Nu er jeg jo familiefar. Da jeg begyndte at være komiker,
tænkte jeg: Nu kan jeg bare sove længe hver dag. Men så ringer de med
ting, der skal skrives.
Det er sjovt arbejde. Du skal huske at spritte efter!
- Hverdagsdruk går ikke at praktisere med børn og familie. Jeg har børn
på tre og syv, og de skal selv kunne slå deres telt op, før de kommer på
festival. Jeg kan jo dårligt tage vare på mig selv, når jeg er på festval, så
jeg har aldrig forstået det med, at folk har børn med til den slags.
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Vi er blevet overvældet af tilbud og kærlighed til hjemløse!
Vi kan give 25 shelters bort. Men vi har fået langt over
250 tilbud om plads til shelter – og lige så mange tilbud
om etablering af strøm, servering af mad, multtoiletter,
bålsteder, husly, hvis det bliver for koldt i shelters, og
andet, vi slet ikke har forventet.
Det har været ubeskriveligt! TAK!

NU KALDER
VI PÅ STØTTE
til flere shelters
– JO MERE STØTTE, JO FLERE SHELTERS
Hjælp os med at bygge flere sovepladser til hjemløse.
Danskerne har fundet flere steder, end vi har shelters til.
Så nu har vi pladsen, vi mangler bare shelters!

VI VÆLGER STEDERNE
Ansøgninger behandles af et
shelterudvalg bestående af tre
hjemløse eller tidligere hjemløse.

ER DU PRIVAT PERSON Enkeltpersoner støtter
bedst ved at købe avisen af en sælger på gaden.
HAR DU EN VIRKSOMHED ELLER EN FORENING
Foreninger og virksomheder kan støtte projektet
med bidrag på mindst 5.000 kroner.
Kontakt: rasmus@husforbi.dk
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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 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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På Hus Forbi vil vi gerne have sælgerne til at bidrage med mere end at sælge aviser. I Ordstafetten skriver en sælger om et ord
og sender depechen videre til en anden sælger. Denne måneds bidrag er fra en sælger med det korte kaldenavn Nat

ORDSTAFETTEN

Dyre gaver
Børnehaven fulgte en moster mig til.
Hun drak lidt mange øl i perioder,
men var ellers rigtig sød. Besøgte jeg
hende, lod hun mig se sjove polske
serier for voksne, men jeg skulle ikke
fortælle om øllerne eller serierne
til mormor, for hun ville bare blive
bekymret uden grund.
Man kunne ikke altid regne med
moster. En gang gik jeg selv i
børnehaven og blev ramt af en bil
på den eneste vej, jeg skulle krydse.
Der skete intet alvorligt, men jeg
mærkede tidligt i livet, at verden ikke
altid er under kontrol eller god nok,
og at voksne kunne man ikke altid
have tillid til.

marts 2021

Min mor var væk eller fjern, og min mormor var min base. Hendes dør
var altid åben, så der kom tit nogen forbi til en kop te eller en sludder.
Min mor var lidt som en af de andre gæster. Hun kom oftest med legetøj
og dyre gaver, man ikke kunne få i Polen, som Lego eller Barbie.
Jeg sov oftest i mormors trygge seng og tilbragte mest tid ude at lege
i gården. Ellers nød jeg at tegne eller male til mormor, mens vi sad i
samme rum, drak te og spiste kager og smilede til hinanden i ny og næ.

En god skaber
Morfar Feliks døde, allerede inden jeg blev født. Men ham fortalte
mormor mig mange spændende historier om og viste billeder af deres
lange liv sammen. Det føltes næsten, som om jeg kendte ham, og at han
var god og okay og ventede i himlen på hende.
Mormor kaldte Gud for en god skaber og far, som man kunne stole
på. Ham bad vi til hver aften, efter vi havde vasket hænder og børstet
tænder.
Jeg var dog begyndt at spørge efter min mor. Hvornår hun ville tage
mig med og besøge hende i København. Men hun sagde altid ’næste
gang’.
Da jeg var knap syv år, tog min mor mig pludselig og uventet med til
København. Jeg fik næsten ikke sagt ordentlig ’vi ses’ til min mormor.
Jeg fornemmede godt, hun var meget trist, men jeg forstod ikke helt
hvorfor, da hun vinkede farvel fra køkkenruden til mig, min mor og mine
søskende. Hendes himmelblå øjne sagde ’forglemmigej’.
Nat på færgen
Året er 1996, det er nat, og jeg er sent oppe på en færge, der har bar
og diskotek på toppen. Der kunne mor findes, og vi klarede os selv på
færgen med legeområde og slikbutik, og vi måtte smage alkohol i vores
kahyt. Jeg blev vist fuld for første gang, eller også var jeg lidt søsyg.
Københavns bygninger med lysende vinduer var en ren tivoli-oplevelse
i taxaen hjem til mor. Det var som en vild drøm, men det var kun smukt
for en stund. Jeg begyndte hurtigt at savne min mormor og ville bare
gerne hjem igen. Jeg var åbenbart flyttet hjem til min mor nu. Hele mit
fundament var revet væk under mig på et splitsekund, og jeg forstod
intet udover smerten og tomheden.
Min mor var travl og fraværende. Og havde vi kontakt, var det fordi,
jeg havde gjort noget forkert og fik skældud, så til sidst turde jeg ikke
sige, hvis jeg kom til at smadre eller spilde noget. Hendes klipklapper på
gangen gav os angstfølelse, for de kunne gøre ondt på numsen, fandt
jeg ud af en dag.
Jeg levede og åndede for mine vinterferier og sommerferier i Polen.
Jul hos mormor var altid det bedste, og jeg løb altid til telefonen, når jeg
hørte, det var hende, mor talte med. Hun sendte også pakker med polsk
slik, så jeg vidste, hun stadig var der for mig. Jeg måtte bare ikke komme
hjem til hende og bo mere, og telefonen blev taget fra mig, hvis jeg
sagde noget i den dur.
Jeg begyndte at få voldsomme mareridt. Jeg stolede ikke længere
på, hvad de voksne sagde. Jeg var begyndt at hungre efter kærlighed,

og jeg blev hysterisk ked af det, når min
mor skulle gå om aftenen. Hun lavede tit
snigeren til sidst, så man vidste aldrig helt,
hvornår hun gik eller kom hjem igen.
Nætterne skulle bare overstås, og mors
shady venner og kærester gad jeg heller
ikke møde på gangen om natten. Jeg
var begyndt at frygte at gå på wc. Hvis
storesøs ikke gik med, kunne jeg finde på
at holde mig, og det lykkedes ikke altid.
Men vi måtte lege sent ude hver dag og se,
hvad vi ville i fjernsynet på værelset. Ingen
tvang os til lektier, og gyserfilm var sejt at
se med min storesøs, der var hele to år
ældre end mig!
En børnepsykolog var begyndt at nævne
skizofreni, for jeg havde jo frygtelig angst
om aftenen og drømme så slemme. Men
jeg havde vist talt over mig, for mor trak
mig pludseligt ud efter en samtale.
En engel i kisten
Hun havde også rodet sig ud i noget
alvorligt juks og skyldte farlige mænd
penge og satte overvågningskamera op i
opgangen. Nogle mænd ledte efter hende
for alvor en gang, og jeg skulle ikke have
åbnet døren. Det resulterede i, at mor røg
på krisecenter, og vi blev sendt afsted til
Polen på en forlænget ferie.
Efter nogen tid var det glemt, og vi
flyttede tilbage til hende i en ny lejlighed
på Nørrebro, som ingenting var sket. Min
mormor var stadig min mor i mit liv, når jeg
var hos hende. Hun rundede roligt de 80,
men døde desværre lidt pludseligt fra mig,
da jeg var 12. Selv om hun kunne mærke,
at tiden var kommet, og ønskede at se mig
igen en sidste gang, blev det ikke muligt.
Jeg lagde en lille engelstatue i hendes
kiste, da vi endelig kom til Polen – den
skulle passe på hende på rejsen til himlen.
Det var min afsked, og så måtte jeg ellers
bare have tillid til, at Gud og morfar tog sig
af hende. Det ville hun nok have sagt.
Min rigtige mor døde den dag, kunne jeg
tydeligt mærke, og intet holdt mig tilbage i
familien mere.

foto: iben gad

Tillid er bare et ord, og jeg har altid
sagt, at handlinger tæller højere
end ord. Den Store Danske ordbog
definerer ordet ’tillid’ som noget, man
har til mennesker, der er pålidelige
– først og fremmest til sine forældre.
Forældrenes basale opgave er at give
et barn en grundlæggende forståelse
af, at verden er god nok. Men hvad nu
hvis ens verden ikke er god nok?
Som femårig begyndte jeg at undre
mig over, hvem min mor overhovedet
var. Jeg kom nemlig til at kalde min
mormor for ’mor’, men blev forklaret,
at min mor ’ikke er her lige nu’, og det
var ikke noget, jeg skulle komme til
at sige foran hende, når hun besøgte
os. Det ville måske gøre hende ked.
Det gjorde ondt og forvirrede mig en
del, da det var mormor, der gjorde
alle de daglige og moderlige ting, de
andre børns mødre gjorde.
Min mormors alder var ved at
indhente hende lidt fysisk, men vi gik
i kirken hver søndag. Vi skulle altid
forbi bazaren, og opførte jeg mig
pænt, fik jeg en is eller en kage på vej
hjem. Det glædede jeg mig til, også
selvom jeg ikke helt forstod det med
kjole og kirke.

havde vi
kontakt, var
det fordi,
jeg havde gjort
noget forkert og
fik skældud.
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Jeg kunne bare
ikke mere, min
krop var træt. Jeg
skred fra mit job,
var ligeglad med
min lejlighed og
faktisk ret træt af
at være i live.

AT REJSE ER AT LEVE

Kim Hammelmos har været
på en anderledes rejse end
de fleste. Det skriver han
om her

For to år siden fik min krop nok, og jeg gav op overfor min destruktive
måde at leve på.
Jeg var i en aktiv periode og havde spillet mine penge væk, og jeg var
blevet så stresset af mange års ludomani, som ikke ret mange mennesker
forstår, hvad er. ’Du kan jo bare la’ vær’, hedder det.
Jeg var ligeglad med, hvad der skulle ske, og havde ingen planer. Jeg
kunne bare ikke mere, min krop var træt. Jeg skred fra mit job, var ligeglad
med min lejlighed og faktisk ret træt af at være i live.
Jeg kontaktede Hus Forbi og fik sælgerkort, så jeg kunne sælge nogle
aviser og på den måde måske få mad i munden. Da jeg ikke ejede 25 øre,
måtte jeg ud at samle flasker til mine første tre aviser og så prøve at sælge
dem. Jeg var både bange, flov og alt muligt på samme tid, da jeg gennem
mange år havde bygget social angst op inde i mig selv.
Jeg fik solgt nogle aviser, og nye skulle hentes konstant og hele tiden
for at have til et forbrug. Tiden gik, og jeg fandt ud af, at det gav mig et
skulderklap at sælge avisen til folk.

Ronja en masse søde vovser. Særligt
en person lyttede jeg meget til, da
han havde levet på gaden i mange
år. Som ’lærling’ tog jeg en masse af
hans råd til mig.
Jeg fandt min sælgerplads, og folk,
der købte avisen fast af mig eller bare
støttede mig, ville gerne lære lidt om
min historie, og hvorfor jeg var landet
dér. Og jeg lærte mere og mere om
mig selv og mine begrænsninger.
Det er ret vigtigt for mig ikke at være
styret af eller bundet op på noget,
der kan sætte gang i min stress, som
på få øjeblikke kan sætte gang i min
ludomani og smadre alt for mig.

Ronja Røverdatter
Efter nogle måneder blev jeg mere og mere tilfreds, da jeg nu selv
bestemte alting. Ingen skulle fortælle, hvad jeg skulle hvornår og hvorfor,
og jeg prøvede at samle lidt penge sammen, da jeg ønskede mig en hund.
Jeg fik endelig råd, og en dag sad Ronja Røverdatter på et billede i Den
Blå Avis; hende måtte jeg bare eje.
Hvordan fik jeg nu fat i hende? Skulle jeg lyve om mit liv eller fortælle det,
som det var? Tja, Kim: Du skal fortælle sandheden og stoppe dine løgne.
Det gjorde jeg og fik købt Ronja.
Så kom det næste problem: transporten.
Jeg tog med bus og tog med hunden, og det var dyrt. Jeg kunne heller
ikke slæbe alting, når jeg skulle ud at sælge aviser. Så jeg kikkede efter,
om der fandtes en billig ladcykel.
Jeg prøvede at samle penge sammen og brugte sygt mange timer på
at sælge aviser for at få det hele til at hænge sammen. Det gik, men
langsomt.
I tiden inden jeg startede med aviserne, havde jeg et ret anstrengt
forhold til mine relationer, men de så nu, at jeg nu gjorde noget, der gjorde
mig glad. Da jeg havde halvdelen af cyklens pris, sagde min bror, at han
gerne ville donere resten – til Ronja.
Jeg fik indkøbt cyklen, og det var noget, der virkede for mig. Nu kunne
jeg pludselig køre hvorhen, det skulle være, og have alt med mig.
Tiden gik, og gennem Hus Forbi mødte jeg en masse nye mennesker, og

Et klap på skulderen
Har jeg så kunnet holde mig fra at
spille de sidste to år? Nej da! Jeg
falder i til tider, men kommer hurtigt
op igen. Det er ganske som alkoholikeren, der falder i. Og det vigtige er
ikke, om jeg falder i, men at jeg ikke
bliver der og ødelægger alt. Jeg har
en værktøjskasse at dykke ned i, når
afhængigheden rammer, men jeg får
ikke altid lige fat i det rette værktøj i
første omgang.
Jeg har med tiden fundet ud af, at
det ikke altid dur for mig at blive i min
lejlighed, for så kommer ludomanen
snigende og vil have fat i mig. Så jeg
må nogle gange pakke hele lortet og
bo lidt ude på gaden blandt de andre.
Det kan være hyggeligt nok, men
absolut også ret hårdt både mentalt
og fysisk, da jeg ikke på den måde er
gadevant.
Det at kunne gøre, hvad der passer

mig, når det passer mig, har gjort
mig langt mere rolig. Jeg kommer nok
desværre aldrig tilbage til normallivet
igen, da jeg har erkendt mit liv som
hardcore ludoman med kriminalitet
og løgne bag mig. Det er svært at
rette op på den skade, det medfører i
krop og sjæl.
Når jeg kikker tilbage, har jeg
oplevet mere de sidste to år, end
jeg gjorde de 10 år forinden. Nogle
gange må man gerne klappe sig selv
på skulderen og gøre gode ting for
sig selv. Det har jeg ellers i den grad
været dårlig til, men jeg synes faktisk,
jeg har klaret det ganske ok, og at jeg
har formået at opføre mig ordentligt
og behandle folk, som jeg gerne selv
vil behandles:
• Jeg fik et bedre forhold til
mine relationer.
• Jeg fik en ret stor viden om mig
selv.
• Jeg fik en hund, jeg elsker
overalt på jorden.
• Jeg fik en masse nye bekendtskaber, som jeg ellers aldrig ville
værdige et blik.
• Jeg fik lyst til at leve på min
måde og acceptere det.
• Jeg vil gerne takke alle, der har
været med til at gøre det muligt
for mig – ikke mindst under
coronakrisen, som ellers nok
kunne have brækket nakken på
mig økonomisk. I ved selv, hvem
I er derude.
• Jeg håber, I alle derude må få en
fantastisk dag og passe godt på
jer selv.

af Kim Hammelmos
foto: Mette Kramer Kristensen
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Hus Forbi udkom 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?
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Jeg var 21 år gammel og lige kommet til København
fra Odense sammen med min ven Krølle. Vi faldt begge
hurtigt til på Vesterbro, hvor vi kunne købe stoffer.
Vi var hjemløse og sov rundt omkring. Jeg var ikke
så god til at bumme penge, som Krølle var. Han kunne
sidde med en kop og lave en del penge på kort tid.
Jeg var ikke med fra starten, men allerede året efter
fandt jeg ud af, at jeg kunne sælge Hus Forbi og lave
penge på den måde. Lovligt. Ved at sælge et produkt.
Men på en måde kan man sige, at karrieren som hjemløs
startede dengang for 25 år siden. I de år, der er gået,
har jeg været hele vejen rundt og boet på gaden og på
forsorgshjem. Det er først de senere år, jeg er faldet
lidt til ro.

ALLAN, 46 ÅR, HAR VÆRET
CLEAN I 13 ÅR NU OG ER
HJEMMEHØRENDE OG UDEN
BOLIG I KØBENHAVN. HAN
FARER LIDT FREM OG TILBAGE MELLEM KØBENHAVN
OG LOLLAND.

FOR 25 ÅR SIDEN
foto: Dennis Morton
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MINDEORD

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. april med dit navn og adresse.
Vinderne får direkte besked.

FOTO: METTE KRAMER KRISTENSEN

x-ord: Hanne Reffelt
tegning: Maja Petrea Fox
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Hus Forbi-sælger
Karen Horup er død,
61 år.

marts 2021

Hus Forbi-sælger
Jari Hokkanen er død,
cirka 64 år gammel.

Karen, som også er kendt som ’Karen Én-arm’, døde
på Aalborg Universitetshospital.
Jeg mødte Karen i 2012. Selvom vi talte sammen
i timevis i årevis, så fik jeg aldrig et fuldt billede
af Karens liv – om tiden før jeg mødte hende. Jeg
forsøgte mange gange at fritte hende for oplysninger,
men blev mødt med lukkethed eller ’en historie fra de
varme lande’, som måske eller måske ikke var sand!
Men jeg fik et indblik i Karens hverdage og personlighed – vil jeg da mene!
Karen blev født i 1958 på Djursland. Barndommen
var ikke nem, og Karen flyttede i de tidlige teenageår hjemmefra og bevægede sig i en årrække rundt
i Jylland. Karen blev gift og fik børn, og det var
også i dén periode, Karen mistede sin ene arm og
fik ødelagt hoften og det ene ben ved en bilulykke.
Kontakten til familien og hendes børn stoppede af
uvisse årsager.
Karen flyttede til Randers, og det var her, Karen
mødte sin Preben, som skulle blive hendes ledsager
i mere end 25 år, indtil Preben døde i 2019. Karen
og Preben flyttede til Aalborg, og efter forskellige
adresser i Aalborg endte de med at bo tæt på
hinanden i et af Aalborg Kommunes opgangsfællesskaber. Meget tæt – men dog med afstand, så der
var plads til deres individualitet.
Karen var ikke noget kedeligt selskab. Hun var
socialt anlagt og lod sit hjem være åbent, når andre
manglede husly, mad, penge, smøger eller selskab.
Karen var god til at lave mad og gjorde det gerne,
trods sit handicap. Hun satte en ære i at bo pænt,
selvom det til tider var svært at leve op til på grund
af voldsomme smerter især i hoften, hendes forbrug
af våde varer og smertestillende medicin samt

Jari er født i Finland, men han har været mange år i
Danmark. De første mange år var han på arbejdsmarkedet, efter eget udsagn blandt andet som nattevagt
på Panum Instituttet, og han har haft arbejde længe
nok til at få dansk pension. Han fik ikke fuld pension,
men der kom også noget delpension fra Finland, og
det blev spædet op med Hus Forbi-salg.
Den finske pension måtte Jaris støtter på socialområdet hjælpe ham med at minde den finske stat om
hvert halve år. De har måske ikke troet, han var i live
længere.
Men det var han, for Jari var en sejlivet type. For
nogle år siden var han tæt på at give slip på livet, da
han blev indlagt på Hvidovre Hospital med multiorgansvigt. Han kom i respirator.
Da han kom sig og fik kontakt med omverdenen
igen, var han rødglødende af raseri. Sygeplejepersonalet på Hvidovre havde nemlig klippet hans
lange tjavsede skæg. De havde egentlig klippet det
pænt, det var bare ikke Jaris stil. Men tjavserne kom
ligesom op at slås med iltmasken, så der var ikke
andet at gøre.
Det var alkohol, der trak tæppet væk under Jari, så
han mistede fodfæstet på først arbejdsmarkedet og
siden boligmarkedet. I en årrække levede han som
hjemløs på Nørrebro. Han sov i et legehus på en
børneinstitutions legeplads. Om der var en regulær
aftale eller bare en indbyrdes forståelse mellem
ham og personalet, vides ikke. Men han passede på

de mange gæster. Man kunne ofte finde Karen i
Aalborgs centrum, hvor hun ledsaget af sin krykke
og Hus Forbi-taske på alle døgnets tidspunkter
vandrede rundt og talte til og med alle. Nogle
mennesker kan sikkert have følt sig skræmt af Karens
’kæften op’, eller når hun svingede sin krykke, mens
andre har oplevet det som en del af hendes charme;
ligesom hendes evne til at støtte og hjælpe én og
hendes evne til at fortælle historier, som kunne få
en til at grine. Karen skelnede ikke mellem rig eller
fattig, eller om man var enig eller uenig med hende:
for hende var det ens troværdighed og ærlighed, der
betød noget. Og det var også dét, Karen gav sine
venner.
For cirka fem år siden fik Karen en ny hofte. Operationen gav ikke den ønskede smertelindring, og
Karen opholdt sig derfor meget hjemme i lejligheden,
hvor hun fik stor hjælp af Preben og Hjemmeplejen i
Aalborg. Antallet af venner, der kiggede forbi, svandt
ind. Efter Prebens død tog Karen oftere en taxa til
Café Parasollen, og hun genoptog sit salg af Hus
Forbi. Men noget af hendes overlevelsesevne var
gået tabt, og kroppen sagde ligeledes fra. Da Karen
blev indlagt på sygehuset, opstod flere komplikationer, og hun lå bevidstløs de sidste dage. Jeg ved
ikke, om Karen var vågen, da hun fik besøg af sin
søn, men jeg håber, at Karen mærkede hans nærhed,
og at hun døde med ro i sindet. Jeg håber, hun nu
sidder sammen med sin Preben: tæt på hinanden,
men dog med plads nok til deres individualitet.

Æret være Karens minde,
Hanne Lund, Parasollen Aalborg
og Hus Forbi

legepladsen om natten og fortrak i god ro og orden
med sine ting om morgenen, før personalet kom på
arbejde.
Om dagen opholdt han sig rundt omkring på
Nørrebro og solgte Hus Forbi foran Kvickly på Nørrebrogade, Fakta på Jagtvej og Rema 1000 længere
henne ad vejen. Han var en introvert type, men han
var vellidt.
Af og til fik han lidt omsorg på Hovedstadens Røde
Kors’ omsorgscenter i Thorsgade, som nu er flyttet til
Amager og hedder Omsorgscentret Eirsgaard.
Men Jari fik fortsat omsorg i Thorsgade på Nørrebro,
hvor han de sidste år af sit liv boede i E-huset, som
er et alternativt plejehjem. Hvis han ikke var tilfreds
med personalet, kaldte han dem for turboidioter, og
ingen kunne rulle med r’et i turbo, som Jari kunne.
Når omsorgcentrets leder Janni havde sin hund Pippi
med, kaldte Jari den for ’perkele koira’. Det betyder
’forbandede hund’. Han var nu glad for den. Og også
for Janni, som han kaldte for Naturkatastrofen. Men
det var ikke slemt ment. Janni var faktisk en af dem,
der hjalp med påmindelserne til den finske stat om,
at han stadig var i live.
Nu er det desværre ikke længere nødvendigt at ruske
op i den finske stat.
Jari efterlader sin mor, som bor i Finland.

Æret være hans minde
Hus Forbi
marts 2021
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MINE STEMMER
KAN IKKE RUMME
AL DEN VENLIGHED
- Jeg er på vej til min lejlighed i
Odense, som jeg har svært ved at
være i, for jeg har angst. Det har
påvirket mig siden dengang i Vejle,
hvor jeg blev hjemløs for 10 år siden.
Jeg hører stemmer, lige så snart jeg
vågner. Jeg råber og skriger efter
dem. De bliver flove, så det er mig,
der vinder. Hver gang.
- Der kommer en sygeplejerske hos
mig og giver mig medicin til at sove
på, og så har min sagsbehandler for
snart et år siden sagt, at min førtidspension er på vej. Nu siger hun maj.
Det er hårdt at vente.
- Coronaen har spærret mig inde
og spærret mig inde og spærret mig
inde. Jeg har slet ikke haft nogen
gæster, for jeg kan ikke stole på de
grønlandske venner i Odense. De kan
ikke se gennem min usynlige sygdom.
Jeg blev mere og mere sengeliggende, min tid gik med at ryge mine
fede, og så tænkte jeg i december:

’Nej, nu tager jeg til København for ikke at blive mere psykisk syg’.
- Jeg tog ind til Reden, hvor jeg er kommet meget. Reden har
hjulpet mig. Mange gange. Det er nogle dejlige mennesker, der
kommer der. De er i min situation, selvom de er på hårde stoffer.
- Nu er Reden lukket for mig. Efter lockdown tager de kun folk
ind, der er gadehjemløse, så jeg er gået rundt på gaden og har
sovet hos min nieces ekskæreste. Jeg har kunnet tale med Reden i
vindfanget, og de har givet mig mad, for der har været meget dårligt
avissalg. Men nu kan mine stemmer ikke rumme al den venlighed.
Psyken og angsten tager al magten.
- Jeg har stået og råbt dér, hvor jeg sælger Hus Forbi, for Grønland
er ved at blive solgt. Jeg har brugt al min ytringsfrihed. Jeg ville ikke
have, at Grønland skal købes af Trump eller nogen andre. Når man
holder af sit land, så gør man det for at forsvare det, så tænker man
ikke på sig selv. Så jeg vil gerne sige undskyld, for jeg kan slet ikke
styre mig.
- Nu må jeg over til Odense og spærre mig inde. Jeg tør ikke få en
kæreste, fordi jeg har traumer fra ham, der slog mig. Heldigvis siger
mine naboer, at de er lige inde ved siden af, jeg kan bare banke på
væggen. Avissalget er blevet bedre, så jeg skal ud og sælge mine
aviser. Min niece har ikke fået bistand i fire måneder, vi har levet af
min, og det er svært som hashoman. Jeg har slet ikke råd til kaffe på
Paraplyen (et værested, red.). Nu har Reden lovet at hjælpe hende.
Det giver ro for min ængstelighed.

Hvad er vigtigst for dig lige nu?
- Jeg må ikke komme på Reden i Odense, fordi jeg har været for sur. Så det
er vigtigt for mig at få sagt undskyld for min opførsel. Jeg ville gerne græde,
jeg ville gerne være venlig, men jeg havde så meget i hovedet og kunne ikke
rumme det hele på en gang.

Fortalt til Birgitte Ellemann Höegh
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SØRINE

Coronaen har spærret mig inde
og spærret mig inde og spærret
mig inde. Jeg har slet ikke haft nogen
gæster, for jeg kan ikke stole
på de grønlandske venner i Odense.
De kan ikke se gennem
min usynlige sygdom.

