Nr. 4 april 2021 25. årgang | Pris 30 kr. | 15 kr. går til sælgeren | Køb af sælgere med synligt id-kort

Livet er
en rejse,
der skifter
mellem
godt
og dårligt
ANBRINGELSE
SOM SOCIAL ARV

Frank har selv været på
Godhavn. Kommunen tog
hans søn efter få måneder.
Han har ikke set ham siden.

TIGGERLOVEN
STÅR FOR FALD

Dom mod Schweiz
siger, folk ikke må
straffes for at prøve
at overleve. Loven
er i strid med
menneskerettighederne.
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Leder

Når magten anvendes og udøves
Den tidligere Godhavnsdreng Frank fortæller til Hus Forbi, at mens han var
dreng, var Godhavn et okay sted at være anbragt, bortset fra nogle få magtanvendelser.
Magtanvendelser er episoder, hvor medarbejdere bruger fysisk tvang mod
børnene. Den slags sker, og det skal indberettes. Det er et af de steder, hvor
børnenes rettigheder bør forbedres i Barnets Lov, som regeringen arbejder på
nu.
De fleste hjemløse og socialt udsatte har et indgående kendskab til magtanvendelser. Mange oplever, at deres tilværelse mere eller mindre er kriminaliseret. Stofbrugere og sexarbejdere oplever, at forhold, der definerer deres
hverdag, langt hen ad vejen er kriminelle. Hjemløse kriminaliseres for at sove
på gaden med lejrforbud og zoneforbud. For nogle mennesker har magtanvendelser altid været en del af hverdagen.
Magtanvendelser er en måde, som regeringens magtudøvelse udtrykkes
på. Efter et år med corona er der mere fokus end nogensinde på regeringens
magtudøvelse.
Der er en hårfin grænse mellem magtudøvelse og magtanvendelse. En af
årsagerne til, at magtudøvelsen er til debat netop nu, er, at mange mennesker,
som ikke før har mærket skiftende regeringers magtudøvelse på egen krop i
form af magtanvendelse, pludselig har fået den tæt ind på livet.
Frisører er et eksempel på erhvervsdrivende, som pludselig ikke længere må
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drive deres forretning. Gør de det alligevel, kommer politiet og bryder ind, og
pludselig er de i samme vogn som hjemløse, der sover på gaden i byen, eller
en stofbruger, der bliver udsat for en ransagning.
Det samme gælder restauranter, biografer, kunst og kultur. Pludselig
udsættes en masse mennesker for en kontrol og en konsekvens, de aldrig
havde forestillet sig. Helt almindelige mennesker, som har opbygget en karriere
eller en virksomhed, bliver nu genstand for magtanvendelse på grund af
pandemien.
Jeg håber virkelig, vi snart kan få gang i hjulene igen. Ikke kun fordi jeg selv
trænger til at blive klippet og længes efter en koncert, en biograftur og et
restaurationsbesøg. Men jeg har virkelig ondt af alle de stakkels mennesker,
som bliver ramt på de udfoldelser, som de plejer at overleve af, og nu mærker,
hvordan magtudøvelse er blevet til magtanvendelse.
Men fordi jeg har en hverdag blandt hjemløse og udsatte, er det sådan set
ikke nyt. Jeg er vant til, at mennesker omkring mig oplever magtanvendelser
som en del af deres hverdag. Jeg kunne godt tænke mig, om vi alle sammen
så lige prøvede at sætte os ind i et liv, hvor man også uden pandemier og
nedlukninger oplever, hvordan det er konstant at leve med magtanvendelser.
Og når nu vi alle får lov at åbne op igen, og regeringen skal til at begrænse
sin magtudøvelse og magtanvendelse, kunne vi så ikke lige tænke alle med og
se, om vi kan indrette et samfund med så begrænset en magtanvendelse som
muligt? Et samfund, hvor frihed er for alle?
Det kan vi gøre ved at forlange af vores regeringer, at de begrænser magtudøvelser og ikke laver en masse benspænd for hjemløse, stofbrugere, sexarbejdere og andre udsatte. Skal vi ikke prøve det?

Poul Struve Nielsen
Redaktør
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SE HVORFOR
KENNI SKAL
I FÆNGSEL

INGEN ADRESSE – INGEN NUMMERPLADE
SE HVORDAN
PERNILLE
SOM KVINDE
KLARER GADEN

Allan Birk har været hjemløs og boet på forsorgshjem. Nu har han endelig fundet et sted, han føler er et hjem,
nemlig en campingvogn. Men hjem rimer ikke på nem. Pludselig har han fået Motorstyrelsen på nakken.
Styrelsen vil ikke lade ham indregistrere campingvognen, fordi han er hjemløs og ikke har en adresse.
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SE HARALD
BLIVE
VACCINERET
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50x19mm

- Hvis en tidligere hjemløs kan se
så lyst på det, så tror jeg også,
du kan, skriver Hus Forbi-sælger
Pino i Ordstafetten. Han skriver
om ordet ’tro’, og det kan jo være
mange ting.

foto: anders bøggild

SE NU LYST
PÅ DET

16 + 20
TO DRENGE
FRA GODHAVN
Mød én af de gamle Godhavnsdrenge, som har fået både en
undskyldning og en erstatning –
som han giver videre til børn, der er
anbragt i dag. Og mød én, der har
været på Godhavn i nyere tid, hvor
man blev behandlet bedre. Men at
starte livet som anbragt giver nemt
problemer i årene, der kommer.

Almene kvalitetsboliger
www.domea.dk

alt id billig st
april 2021
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Hus Forbi-sælger
med pendlerkort
Rumænskfødte Sorin Letica er et velkendt ansigt i Kalundborg, hvor han har sin faste plads foran Føtex

tekst og foto: Mathias Silas Hegnsvang

Få år før Rumænien i 2009 blev optaget i EU, kunne Sorin
Letica ikke længere se sit hjemland i øjnene og valgte at
drage ud i Europa og dermed forlade sin familie for at skaffe
penge. Præget af statslig korruption, dårlig økonomi og ringe
jobmuligheder tog han konsekvensen og rejste til Danmark for
at få arbejde.
- Vi havde en stor have, hvor vi dyrkede grøntsager såsom
agurker og vandmeloner, som vi solgte på markedet i området
omkring Margineanu, som er den by, jeg kommer fra. Min far
spillede harmonika, og vi havde et godt liv dengang. Men der
er meget korruption, og finanskrisen gjorde det umuligt at få
et ordentligt arbejde.
- Jeg var 18 år, og jeg tænkte, at jeg skal gøre noget for at få
noget arbejde.
Sorin gik ud af skolen efter 8. klasse. I Rumænien koster det
penge at gå i gymnasiet, og det havde familien ikke råd til.
- Hvis jeg havde en god løn, var jeg aldrig kommet til
Danmark, tilføjer Sorin.
Men han er i Danmark, nærmere bestemt på sin faste plads
som Hus Forbi-sælger foran Føtex i Kalundborg.
- Min bedste ven kommer nu, siger han og hilser imødekommende på en ældre herre med indkøbsvogn – en af Sorins
faste kunder.
- Jeg synes, det er fint, det her. De laver et gavnligt stykke
arbejde, og på den måde tjener de også til deres ophold,
siger han og fortæller, at han hver måned tager Hus Forbi med
hjem fra indkøbsturen.
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Mange fordomme
Sorin har en stor familie i Rumænien at forsørge. Han er gift
nu og har tre børn på henholdsvis 10, 8 og 3 år. Desuden er
der hans mor og far.
- Rumænien er blevet et land uden meget arbejde. Det er
blevet et meget dårligt land og slet ikke noget godt liv, lyder
det kort og præcist fra Sorin.
- Da jeg kom til Danmark, startede jeg med at spille
harmonika, og sidenhen arbejdede jeg med rengøring. Jeg har
stået i en kiosk og har også arbejdet i SuperBrugsen, hvorefter jeg mistede alt og begyndte at sælge Hus Forbi.
Sorin fortæller, at han ofte er blevet snydt og udnyttet, fordi
han havde svært ved at læse og skrive dansk.

- Det kommer nok af nogle stærke fordomme om rumænerne.
Jeg hverken drikker eller er aggressiv, men kommer her for at
arbejde, og jeg lever af det. På den måde kan jeg hjælpe min
familie.
Sorin har fået sin opholdstilladelse, og hans danske sundhedskort er beviset på, at han er berettiget til at tjene penge i
Danmark.
- Jeg elsker at komme til Kalundborg, for det er min gode, faste
plads. Jeg skal tjene penge, så jeg kan sende penge til min fars
medicin.
Et pendlerliv
Interviewet bliver igen afbrudt, denne gang af en ældre dame, der
lige skal have den nye Hus Forbi med hjem. Hun stikker Sorin en
50’er for avisen, men det har været hårdt i vinterens løb.
- Jeg skal være ude at sælge uanset vejret. Og det er et hårdt
liv, det er et rigtig hårdt liv. Det er også derfor, jeg kommer til
Kalundborg, for det er en stille og rolig by. Jeg står også en gang
i mellem i København, hvor jeg har et par gode pladser, men
jeg oplever, at mange kunder i København er bange på grund af
frygten for smitte og holder sig på afstand.
Om aftenen holder han til i Mariakirken i København – også
kaldet Folkekirken på Vesterbro. Kirken fungerer som et værested
for socialt udsatte. Andre dage bor han hos nogle venner, men
også ofte på gaden, hvor der er plads.
Sorin kommer næsten hver dag til Kalundborg fra København,
og han har pendlerkort. Det koster 1.950 kroner om måneden,
men det betaler han gerne for den gode plads foran Føtex.
- Folk har et godt hjerte og hjælper mig med et ekstra bidrag her
i Kalundborg. Jeg har en god veninde, jeg har kendt i mange år, og
hun hjælper mig med tøj, som jeg er meget taknemmelig for.
- Jeg synes ikke, folk ser mig som udlænding i Kalundborg, men
det er sket tidligere, at vi får skyld for meget grov opførsel, siger
Sorin.
Alle får et smil med på vejen – også selv om det kan være svært
at se.
- Vi skal af med alle de mundbind. Vi har klaret det flot her i
Kalundborg i forhold til coronasmitten, og smilet betyder rigtig
meget for os. Vi smiler til folk, og vi får også mange smil retur. Det
er svært at genkende folk med mundbind på, selvom jeg kender
hele Kalundborg.

SORIN
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Jeg elsker
at komme til
Kalundborg, for
det er min gode,
faste plads. Jeg skal
tjene penge, så jeg
kan sende penge til
min fars medicin.
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LYS FORUDE FOR
NEDLUKNINGSRAMTE
ORGANISATIONER
Måneders nedlukning af
genbrugsbutikker har skabt
lavvande i kassen hos sociale
organisationer.
En øremærket pulje på 50
millioner kroner skal dække
efterslæbet

af Juni Friis

- Likviditeten slipper op i april, hvis vi
ikke får hjælp til driften.
Sådan sagde Helle Christiansen,
korshærschef i Kirkens Korshær, til
Hus Forbi i sidste måned. Og nu er
hjælpen endelig på vej.
Over to måneders nedlukning har
nemlig presset mange sociale organisationer i knæ. Genbrugsbutikkerne,
hvis overskud bliver brugt til at drive
socialt arbejde, har været lukkede, og
det har medført et ekstra stort pres
på organisationerne bag.
Derfor har social- og ældreminister
Astrid Krag med opbakning fra et
flertal af Folketingets partier fået afsat

ENSOMME OG ISOLEREDE
Socialt udsatte mærker bivirkninger fra corona
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50 millioner kroner til formålet. Socialstyrelsen skriver, at de inden længe
vil udmelde en ansøgningspulje, der
kommer til at ligne puljen fra sidste år.
Den er rettet mod de frivillige sociale
organisationer, der driver genbrugsbutikkerne, samt socialøkonomiske
virksomheder. De kommer til at kunne
søge kompensation for de tab, de har
haft i perioden under nedlukningen
mellem 9. december 2020 og frem til
28 februar i år.
Kirkens Korshær driver varmestuer i
27 af landets byer. Helle Christiansen
fortæller, at organisationen hver uge
har mistet 2,5 millioner kroner på

de nedlukkede genbrugsbutikker i
perioden.
Udover håndsrækningen fra puljen
kunne Kirkens Korshær på genåbningsdagen melde rekordsalg i deres
240 butikker over hele landet:
- Vi har haft et helt forrygende salg,
fortæller Dorthe Egede Hansen, der
er chef for genbrug i Kirkens Korshær,
til TV2. Hun uddyber:
- Det er en kæmpe gave at få sådan
en dag, for det hjælper os virkelig i
den slunkne kasse, så vi kan hjælpe
med det sociale arbejde.

SYDDANMARK HALTER EFTER
Hjemløse og udsatte ikke vaccineret

af Poul Struve Nielsen

af Poul Struve Nielsen

To undersøgelser peger på, at nedlukningen i 2020
betød, at socialt udsatte følte sig ensomme og isolerede
i en grad, der er skadelig for deres øvrige velbefindende,
skriver Rådet for Socialt Udsatte i sin årsrapport fra 2020.
Det gælder socialt udsatte borgere med psykiske udfordringer som angst og borgere med helbredsmæssige
udfordringer som KOL, der gør, at de er i risikozonen, hvis
de bliver smittet.
Undersøgelserne er lavet af Rådet for Socialt Udsatte
og Oak Foundation.
For en række udsatte borgere betød nedlukningen, at
det blev vanskeligere at få basale behov som overnatning
og mad dækket. Nedlukning af biblioteker og offentlige
toiletter har gjort det sværere at opretholde personlig
hygiejne i en periode, hvor alle skulle være særligt påpasselige.
Nogle få udsatte har også oplevet at få en bedre
behandling end før, for eksempel stofbrugere på
Vesterbro, som er blevet tilbudt opsøgende substitutionsbehandling.
Erfaringerne fra forårets meget omfattende nedlukning
af sociale tilbud med stigende isolation og ensomhed
til følge er blevet brugt til at lave en mere kontrolleret
nedlukning gennem vinteren.

Mens der er kommet gang i vaccinationerne af hjemløse og
socialt udsatte i Region Hovedstaden, Region Sjælland og
Region Nordjylland, så er der andre dele af landet, som halter
efter.
Blandt andet i Region Syddanmark, hvor socialrådmanden i
Danmarks tredjestørste by, Odense, Brian Dybro (SF), udtrykker
utilfredshed med, at man ikke er kommet i gang med at
vaccinere udsatte borgere endnu.
- De er i gang i Hovedstaden og Nordjylland, hvorfor er det,
vi står og venter i Region Syddanmark? Det er en meget simpel
model, vi kan kopiere, som er socialt forsvarlig, siger han.
Formanden for Udsatterådet i Region Syddanmark, Britt
Gaarn-Larsen, som er forstander og korshærsleder hos Kirkens
Korshær i Sønderborg, efterlyser ifølge TV2 Fyn, at der kommer
mere styr på visiteringen af de hjemløse og andre udsatte i
forhold til coronavacciner.
- Vi drømmer om, at der indgås en aftale mellem Region
Syddanmark og de respektive 22 kommuner i regionen om, at
man laver en anden form for visitering af de socialt udsatte, siger
hun.
Ifølge Brian Dybro kan lægerne i stofbehandlingen i kommunerne samarbejde med varmestuer og herberger om visitationen
af socialt udsatte, sådan som man også har set det andre steder
i landet.
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ANDET SÆT I SLAGET OM HAVNEN
Beboerne fra Fredens Havn har anket byrettens dom og skal nu i landsretten
af Juni Friis
Et hjem, et fristed, en autonom marina eller en maritim losseplads?
Kært barn har mange navne, når man taler om Fredens Havn, der officielt
hedder Erdkehlgraven.
Spørger du Esben Banke, der er én af hovedpersonerne i slaget om havnen,
er svaret klart:
- Det er mit hjem, det er ikke en losseplads. Vi går og rydder alt det skidt og
møg op, der driver herind fra havet. Vi lever i fred med naturen, siger han.
Den 27. april skal Esben og fire andre af havnens beboere en tur i landsretten. Sidste år afgjorde Københavns Byret, at de skulle fjerne bådene i
havnen senest 1. oktober – ellers ville der vanke tvangsbøder. Beboerne
ankede dommen.
Advokaten Jonas Christoffersen, som er tidligere direktør for Institut for

Det er mit hjem, det
er ikke en losseplads.
Vi går og rydder alt
det skidt og møg op,
der driver herind
fra havet.
Vi lever i fred med
naturen.

FOTO: DENNIS MORTON

Menneskerettigheder, skal føre deres
sag.
- Vi kommer til at fokusere på, om
Kystdirektoratets påbud er i orden, og
om beboerne har overtrådt det og i
givet fald skal straffes, fortæller han.
Jonas Christoffersen uddyber, at
det er en kompleks sag, fordi den
både handler om menneskerettigheder og kystbeskyttelseslovgivningen.
- Om de kan blive boende i havnen
eller ej, bliver en konsekvens af
straffesagen, så det må vi se på, når
dommen er faldet, siger han.
Tv-dokumentar
Esben Banke har boet i havnen siden
2006. Han står i sit køkken på båden
Agnete og rister boller på komfuret.
Det var meningen, at der skulle være
fællesoprydning, men det regner,
så bjælkerne på hans lille anlæg er
meget glatte. De folk, der er kommet

for at samle skrald, sidder i stedet
indenfor og diskuterer en kommende
tv-dokumentar.
Beboerne i Fredens Havn er blevet
filmet af dokumentarist Lars Borking.
Han har fulgt Esben og andre
beboere i havnen op til byrettens
afgørelse. Det første afsnit rammer
skærmen 8. april, og så ruller der et
afsnit hver torsdag, til sagen kommer
for landsretten.
- Det er da spændende, hvad der
kommer til at ske den næste måned,
siger Esben og uddyber:
- Lige nu er det lidt stilhed før
stormen. Der kommer til at ske mange
ting i april. Vi har haft en dokumentarist med os hele vejen fra 2018 og
til byrettens afgørelse, og den er på
trapperne nu. Jeg håber, at den giver
folk et indblik i hvad vi er, og hvad vi
gerne vil.
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af Juni Friis
illustration: Maja Petrea Fox

Rigsadvokaten sætter verserende sager om tiggeri i
bero efter afgørelse fra Menneskerettighedsdomstolen

’Kan du undvære en mønt?’
Det spørgsmål er ulovligt at stille i Danmark, hvis det foregår ved
gågader, i offentlig transport eller på stationer.
Straffen for tiggeri er 14 dages fængsel eller udvisning af Danmark
uden forudgående advarsel. Sådan har det været siden 2017, da Folketinget vedtog den såkaldte tiggerlov, men nu har Rigsadvokaten sat alle
verserende sager i bero.
Baggrunden er en afgørelse fra Den Europæiske Domstol for Menneskerettigheder, som sår stor tvivl om lovligheden af den danske tiggerlov.
I 2014 blev en kvinde idømt en bøde på 500 schweizerfranc eller fem
dages fængsel for at tigge på gaden i Genéve, men det var en krænkelse
af hendes rettigheder, har domstolen nu fastslået. Det er imod artikel
8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at fængsle folk
for tiggeri uden at tage højde for den enkeltes livssituation. Derfor var
dommen en krænkelse af kvindens ret til et værdigt liv.
Domstolen lagde også til grund, at kvinden er analfabet, kommer fra
ekstrem fattigdom og ikke modtog offentlige ydelser. Tiggeri var hendes
måde at overleve på.
Allan Bærentzen er leder af Kirkens Korshærs værested for hjemløse
migranter, Kompasset i København. Og han er 100 procent enig i
Menneskerettighedsdomstolens konklusion:
- Når man giver folk ubetinget fængsel for at forsøge at overleve, så er
det en menneskerettighedskrænkelse – uanset om man er fra Danmark,

De mennesker, der tigger
i Danmark, gør det ikke
for at genere nogen,
men fordi de
ikke har andre
muligheder.
Allan Bærentzen, leder Kompasset,
København

eller om man er fra et andet land end
Danmark. Så enkelt kan det siges.

Når man giver folk
ubetinget fængsel for
at forsøge at overleve,
så er det en
menneskerettighedskrænkelse – uanset om
man er fra Danmark,
eller om man er fra
et andet land end
Danmark.
Så enkelt kan det siges.

Dansk lov er strengere
Danmark har pligt til at overholde
menneskerettighedskonventionen,
og derfor er verserende sager sat
i bero – i første omgang indtil 19.
april, som er den frist, Schweiz har til
at anke afgørelsen til Menneskerettighedsdomstolens øverste instans:
Storkammeret.
I mellemtiden vil folk, der bliver
taget for at tigge, stadig blive sigtet,
men der vil ikke blive rejst sager mod
dem. Og står det til Mads Pramming,
kommer der heller ikke flere. Han er
advokat for en kvinde, som blev idømt
14 dages ubetinget fængsel i en sag,
der er anket til landsretten.
Allan Bærentzen, leder Kompasset,
Mads Pramming hæfter sig især
København
ved Menneskerettighedsdomstolens
krav om, at der altid skal foretages et
individuelt skøn.
- Den danske tiggerlov er strengere
end den schweiziske, og jeg er
derfor ikke et sekund i tvivl om, at
den danske tiggerlov er i strid med
menneskerettighederne. Når en
rumænsk kvinde ikke kan idømmes
bøde eller fængsel for at tigge på gaden i Schweiz, så er det lysende klart, at
vi har et problem i Danmark, hvor tiggeri automatisk giver 14 dages ubetinget
fængsel, siger Mads Pramming til Advokatsamfundet.
Straf hjælper ikke
Det kan potentielt have betydning for hele Europa, herunder Danmark, hvis
afgørelsen fra Menneskerettighedsdomstolen står ved magt. Det skriver
Justitsministeriet i et høringssvar:
’Justitsministeriet vil i den kommende tid foretage en vurdering af, hvilke
konsekvenser dommen – hvis den bliver endelig – eventuelt måtte have for
straffelovens § 197 om betleri.’
Bo Heide-Jochimsen, der er daglig leder af Projekt Udenfor, kalder den
danske betlerilov for både udstødende og stigmatiserende. Han har svært
ved at se, hvordan man har tænkt sig at straffe folk ud af udsathed:
- Det er en meget kraftig måde at signalere på, at vi har nogle mennesker,
som vi ikke ønsker. Vi vil egentlig bare helst af med dem, og vi vil ikke løse
det – vi vil bare straffe os ud af det. Al erfaring viser jo, at når man forsøger
at straffe sig ud af en social problemstilling, så går det galt, og dem, man har
forsøgt at straffe, bare kommer til at stå i en meget sværere situation.
- De, som tigger, siger alle sammen det samme: Hvis man kunne noget
andet, så gjorde man det. Det sidste man gør, det er at tigge, for det er
nedværdigende og uværdigt. Så man skal jo ikke se det, som om at der er
nogen, der tigger for at genere nogen. Det er noget, man gør, fordi man ikke
har andre muligheder.
En lignende melding kommer fra lederen af Kompasset.
- For os er der ikke nogen tvivl om, at de mennesker, der tigger i Danmark,
ikke gør det for at genere nogen, men fordi de ikke har andre muligheder. Folk
gør det for at overleve og for at få mad på bordet, siger Allan Bærentzen.
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UDEBLIVELSESDOMME
RAMMER UDSATTE

Tænketank betænkelig ved retssikkerheden
for udsatte borgere
af Poul Struve Nielsen
Udeblivelsesdomme rejser en række retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, som særligt rammer udsatte
og andre ressourcesvage borgere, konstaterer tænketanken Justitia i en ny analyse om retssikkerhed i udeblivelsesdomme.
Hvis en tiltalt ikke møder op i en straffesag, kan
han eller hun blive idømt en udeblivelsesdom, det vil
sige blive dømt uden at være til stede i retten. Det kan
ende med at forværre retssikkerheden for samfundets
svageste borgere, skriver Justitia i et høringssvar til
justitsministeren.
- Os, der arbejder med socialt udsatte mennesker,
ved, at mange udeblivelser langt fra skyldes spekulationer. De skyldes kaotiske liv med hjemløshed, afhængighed af stoffer og psykiske lidelser, siger forstander
på Reden og Reden International, Kira West.
- Udeblivelsesdomme og nedsættelse af offentlige
ydelser hjælper ingen, der er blevet væk fra retten, fordi
de er hjemløse, stofbrugere og ikke har adgang til deres
e-Boks. Tværtimod, det forværrer en i forvejen svær
social situation, tilføjer hun.
Kira West mener ikke, man effektiviserer kommunikationen med socialt udsatte mennesker ved at gøre den
mere digital eller skære i sociale ydelser.
- I stedet bør man afdække, om udeblivelser skyldes
sociale forhold, og i givet fald tilpasse kommunikation og
dokumentationskrav. Jeg håber virkelig, der er opmærksomhed på den sociale slagside i dette forslag, siger
hun.

25. ÅRGANG

GODE INTENTIONER
ER IKKE NOK
Tidligere Godhavnsdreng er skeptisk overfor Barnets Lov
af Poul Struve Nielsen
En af de Godhavnsdrenge, som fik en undskyldning af statsminister Mette
Frederiksen (S), da hun tiltrådte i 2019, er skeptisk overfor regeringens udspil
Barnets Lov.
- Jeg er lidt bekymret over, at de vil tvangsfjerne flere. At have flere tvangsfjernelser og tvangsbortadoptioner som en forudsætning er at give det som et
redskab til dem, der skal udmønte det; at de lige skal nå deres kvote og vise, at
de har tvangsfjernet mere, siger Peer Balken, som var på Godhavn som dreng.
Han frygter desuden, at økonomi og dårligt samarbejde mellem forskellige
myndigheder kan være en hæmsko for at forbedre vilkårene for de anbragte
børn.
- Mange gange er der gode intentioner, men så er der nogle interne stridigheder om, hvem der skal betale hvad og hvordan. Når først man skal udmønte
loven, sidder der nogle, som skal fortolke og udføre den. Socialrådgiverne får
somme tider at vide ovenfra, at de ikke må bruge de penge, det koster. Dem,
der arbejder indenfor området, skal have den økonomiske tryghed, der gør, at
de kan tænke på barnets tarv, siger Peer Balken.
Han understreger også, at det ikke nytter, hvis de penge, der bliver bevilget,
går til administration:
- Pengene skal gå til barnet og ikke til kommunen.
Peer Balken er en af de Godhavnsdrenge, der nu også har fået erstatning.
Han vil give sin erstatning videre til de steder, han har været anbragt.

Læs mere side 20

- lad Pant-for-Pant hente din
virksomheds tomme flasker og dåser,
og vær med til at skabe jobs
Ring til 31 32 00 55 eller send en mail til hello@pantforpant.dk
Vi henter hos virksomheder – i hovedstadsområdet og Aarhus
Du kan også støtte via MobilePay 20 25 55
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LAVE YDELSER RAMMER
BØRN OG UNGE
Rådet for Socialt Udsatte håber,
regeringens ydelseskommission
vil tage et opgør med de
såkaldte fattigdomsydelser
af Peter Andersen
Kontanthjælpsloft, uddannelseshjælp,
overgangsydelse og 225-timersregel.
Fire såkaldte fattigdomsydelser, som
er i spil, når regeringens ydelseskommission er klar med sit udspil her
i april. Og dem må kommissionen
meget gerne tage et opgør med,
mener formanden for Rådet for
Socialt Udsatte, Vibe Klarup.
- Vi har nu i flere år haft lavere
ydelser til nogle grupper, og vi kan
blandt andet se, at folk ikke kommer
i beskæftigelse af den grund, og at
de desuden ikke har råd til husleje,
hvilket medvirker til øget hjemløshed.
Når hjemløsheden er steget blandt
unge, hænger det meget klart
sammen med, at boligmarkedet er
eksploderet, samtidig med at ydelserne er sat ned, siger hun.

Påstanden om, at de lave ydelser
har en negativ effekt, er ikke grebet
ud af luften. Dokumentationen er at
læse i den nye årsrapport fra Rådet
for Socialt Udsatte, som blandt
andet henviser til et studie, Rockwool
Fonden offentliggjorde i 2019.
I undersøgelsen indgik en gruppe,
der kom til Danmark lige før 1. juli
2002 og fik kontanthjælp, og en
gruppe, som kom til Danmark lige
efter 1. juli 2002 og fik den noget
lavere starthjælp. Starthjælpen blev
indført af den daværende borgerlige
regering, men blev afskaffet, da
S-SF-R-regeringen kom til. I dag er
den i praksis erstattet af kontanthjælpsloft, 225-timersregel og
overgangsydelse (tidligere ’integrationsydelse’).
Undersøgelsen afslører en række
negative konsekvenser for familier
på starthjælp: Børnene går mindre i
børnehave, de scorer lavere i nationale tests og opnår et lavere uddannelsesniveau. Det udmønter sig
senere i øget kriminalitet og dårligere
tilknytning til arbejdsmarkedet.
En anden undersøgelse, som refe-

NYT SÆLGERKORT
Hus Forbi-sælgerne har fået nyt sælgerkort.
Udskiftningen vil dog tage lidt tid, så der vil gå nogle
måneder, før alle sælgere har fået skiftet kortet ud.
Det er på tide med en opdatering, og desuden skal
nogle oplysninger ændres – blandt andet at avisen nu
koster 30 og ikke 20 kroner, som man har kunnet få
den for i mange år.

reres i årsrapporten, viser, at børn har
højere risiko for at blive anbragt uden
for hjemmet, når mødrenes kontanthjælp beskæres.
- Jeg har en forventning om, at
Ydelseskommissionen tager fat på
spørgsmålet om boligydelser og
spørgsmålet om fattigdom blandt
børn. Spørgsmålet er så, om der er
reel politisk vilje til en forandring af
ydelsessystemet. Det kan jeg godt
være i tvivl om, siger Vibe Klarup.
Hun har dog et ’ydmygt håb’ om,
at om ikke andet 225-timersreglen
afskaffes. Den har været suspenderet
under coronaepidemien, og Finansministeriets egne beregninger viser,
at jobeffekten svarer til 450 fuldtidsstillinger. Omvendt er flere tusinde
endt under fattigdomsgrænsen.
’Det understreger den allerede
velkendte viden om, at socialt
udsatte har svært ved at reagere på
de økonomiske incitamenter, som
225-timersreglen, kontanthjælpsloftet
og integrationsydelsen udgør,’ skriver
rådet i årsrapporten.

BOSTØTTE
GAVNER
UDSATTE
GRØNLÆNDERE
af Juni Friis

VIVE (Viden om Velfærd) har
foretaget en evaluering af
satspulje-projektet ’Overgangsog peer-støtte til udsatte grønlændere i Danmark’ for Socialstyrelsen. Konklusionen er, at de
grønlændere, der har deltaget
i projektet, oplever markant
forbedret trivsel og helbred,
ligesom mange, der før var i hjemløshed, har fået egen bolig.
30 procent af de deltagende
grønlændere var ved starten af
projektet hjemløse. Det tal er
faldet til syv procent ved afslutningen af forløbet, ligesom der
kan ses markante forbedringer på
deltagernes vurdering af deres
helbred og sociale trivsel.
Målgruppen har modtaget
en målrettet bostøtte-indsats,
ligesom de har fået tilbudt social
støtte, for at imødegå sociale,
sproglige og kulturelle behov for
deltagerne.
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På Kofoeds Skole har kunstnerduoen Randi og Katrine
indført høj cigarføring i form af en otte meter høj rygerpavillon

interview: Rene Andersen
foto: Dennis Morton
tekst: Birgitte Ellemann Höegh
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I Kofoeds Skoles gård er der dukket et fyrtårn op. En cigar beklædt med
kobberplader, svungen banderole og et rummeligt indre med bardisk og
fastmonterede stole og askebægre. Her kan skolens elever, som er ledige og
socialt udsatte, gå ind og ryge sig en cigaret i pausen, hvis lysten skulle være
til det.
Eneste minus: Man får simpelthen lyst til at være med på galejen, hvis man
ikke allerede er ryger.
Det er kunstnerduoen Randi og Katrine, der står bag det flotte rum. Rene
Andersen, der er elevrådsformand på Kofoeds Skole og kommer i husets værksteder dagligt, har interviewet de to kunstnere.
Hvordan kom idéen til, at det skulle være en cigar?
- Da vi fik invitationen til at lave et kunstværk på Kofoeds Skole, blev vi
ret hurtigt enige om, at det skulle være noget, der kunne være udenfor i
gårdrummet og blive til et samlingspunkt, og på samme tid være noget, hele
skolen kunne få glæde af visuelt. Samtidig
kunne vi i en ny rapport fra skolen læse, at
rigtig mange af skolens elever havde taget
en problemstilling op omkring rygerne.
I manglede et sted at være og følte det
utrygt, at I ikke rigtig vidste, om det var
okay at ryge dér, hvor I var, siger Katrine
Malinovsky.
Ja, vi er blevet skubbet meget rundt
hernede. Enten skulle vi helt ud på gaden
eller også ind i et telt på pladsen.
- Så var der ’Smokers Corner’ på et tidspunkt, indskyder Randi Jørgensen.
Ja, vi havde sådan en lille vogn – ligesom
sådan én, man spiser pølser ved. Men der
var nogen, der kravlede ind over hegnet til
skolen om aftenen og sov her om natten.
Så den blev fjernet.
Rene Andersen gentager sit spørgsmål.
Men hvorfor lige en cigar?
- Vi har altid været fascineret af arkitektur,
der ligner ting, og af at bruge humor i vore
kunstværker og skabe nogle skulpturer, der både er i øjenfaldende, men som
også kan indeholde en funktion. Og så kom vi til at tænke på en cigar, siger
Katrine Malinovsky.
- Vi har selv værksted herude på Amager, meget tæt på, og der er de i gang
med at bygge voldsomt. Amager er i forandring, meget småindustri ryger væk,
og de bygger cigarkasser i ret hurtigt tempo og ikke altid i ret gode materialer.
Så vi kunne godt tænke os at lave den her meget fine ting til Kofoeds Skole,
som kunne ose lidt af godt håndværk, siger Randi Jørgensen.

kan den gå hen og blive et vartegn,
siger Randi Jørgensen.
Hvad er det ellers, I går og laver?
- Det, der kan minde om cigaren
her, er en stor kaffekande, vi har
lavet til et plejehjem i 2011 ud fra
samme tankegang om at skabe
noget kulturelt ude i deres have og
samtidig danne et socialt rum. På
Ordrupgaard Museum har vi skabt en
stor grankogle, man kan gå ind i, i en
lysning i deres have. Vi prøver at lave
noget, vi synes passer til og skaber
stedet. Men altid med det fokus, at
det skal være noget, man kan nyde
at se på, uden at man nødvendigvis
også bruger det, siger Katrine
Malinovsky.
Men jeg har stadig et spørgsmål
om, hvorfor det præcis blev en cigar.
- Da vi fandt ud af, at der manglede
et rygested, kom idéen med cigaren.
Det her med at skabe en pavillon,
der samtidig er billedet på det, den
kan bruges til. Og som samtidig har

Vi kan ikke lade være
med at tænke på Storm P.,
hvis figurer tit har den
dér cigarstump i munden.
... der er Churchill med
sin cigar og Thit Jensen
med sin cigar.

Churchill og Storm P.
Det er også noget meget særpræget og unikt, som ikke er nogle andre steder
i Danmark. Og når kobberet bliver grønirret, bliver det en smuk skulptur og
endnu kønnere. Den udvikling glæder jeg mig til at se.
- Vi syntes også, det var spændende at tage problemet omkring rygning
alvorligt og skabe noget, der er en overdrivelse. Man kommer jo til at træde
ind i et rum, hvor der er otte meter til loftet. Det kan man sige er helt unødvendigt, men det skaber en hel anden stemning. Også fordi der er en masse
håndværkere, der har gjort sig umage med at skabe det til jer, siger Katrine
Malinovsky.
- Og man må også gerne råbe lidt højt her på Kofoeds Skole og sige ’vi kan
altså også noget’. Symbolikken omkring en cigar er også en lidt magtfuld ting.
Nu opfører vi en skorsten, som rager lidt op og siger ’hej, vi er herovre’. Måske

Kunstnerduoen Randi og Katrine

en smuk form, der skiller sig ud fra
alt det nye kassebyggeri, der bliver
bygget i området. Der er noget
smukt ved at lave en bygning, som
ikke er firkantet, og det kræver også
et særligt håndelag at skabe, siger
Randi Jørgensen.
Og Katrine Malinovsky tilføjer:
- Der er så mange referencer i en
cigar. Vi kan ikke lade være med at
tænke på Storm P., hvis figurer tit har
den dér cigarstump i munden. Der
er både vagabonden med sin cigar,
men der er også forretningsmanden
med høj cigarføring, der er Churchill
med sin cigar og Thit Jensen med
sin cigar. Hver person har sine egne
associationer. Her i området har
der ligget en del cigar- og tobaksfabrikker, det har vi også været inde og
researche på. Håndelaget peger lidt
tilbage i tiden.
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FOR 25 ÅR SIDEN

HUS FORBI

DORTE, 40, VAR ANBRAGT I
SAMME PLEJEFAMILIE FRA HUN
VAR TO TIL HUN VAR 18.
SÅ FLYTTEDE HUN IND HOS
SIN MOR. HUN HAR VÆRET
HJEMLØS OG PÅ FORSORGSHJEM. HUN HAR VÆRET HUS
FORBI-SÆLGER I TO ÅR OG BOR
LIGE NU HOS NOGET FAMILIE.
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25. ÅRGANG

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?

15

Jeg gik på husholdningsskole i
Sorø. Jeg havde holdt et par
pauser med skolegangen før da,
fordi jeg var skoletræt og blev
mobbet gennem hele skoletiden.
Min plejefamilie syntes, jeg skulle
prøve husholdningsskolen, og
jeg ville gerne have de fag, der
blev undervist i. Det var
økonomiske fag, ernæring og
kost. Heldigvis var fællesskabet
også godt. Jeg har siden haft en
fordel af opholdet. Mange, som
har været anbragt, kan ikke finde
ud af at lægge et budget, det har
jeg lært på husholdningsskolen.
Jeg lærte nok siden endnu mere
på den hårde måde, hvor langt
100 kroner rækker. Men det
gavner mig den dag i dag.

foto: Dennis Morton
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ANBRINGELSE
SOM
SOCIAL ARV

Frank var anbragt på Godhavn, fra han var 12 til 17 år. Nu har myndighederne taget hans barn og sat det i pleje.

af Poul Struve Nielsen
foto: Anders Bøggild
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Jeg vejede 104 kilogram som 12-årig,
og jeg var kun 150 centimeter høj.
Jeg medicinerede mig selv med cannabis
fra otteårsalderen. Jeg fandt det hos min
mor eller købte det for penge,
jeg havde fået af min far.

Frank var blevet bedt om at forlade
det familiebehandlingssted på
Sydsjælland, hvor han boede med
sin kæreste og deres nyfødte søn.
Han var uden bolig, men sov hos
en ven. Hun kom på besøg. Da hun
vendte tilbage, ventede politiet på
behandlingscentret sammen med en
plejefamilie. Barnet blev taget fra det
unge par.
- Hun havde fået at vide, hun ikke
måtte sove andre steder. Så besøgte
hun mig. Det var den fejl, de ventede
på, hun lavede. Politiet og plejefamilien stod der, da hun kom tilbage
efter at have overnattet hos mig,
fortæller Frank.
Han har ikke set sin søn siden, og
der er gået fem år.
- Drengen var hos sin mor i to
måneder på institutionen. Jeg har
stadig forældremyndigheden. Men
når jeg ringer til sagsbehandleren
og vil se ham, siger hun, at jeg skal
udredes af en psykiater først.
Frank er selv tidligere anbragt, fra
han var fem år, til han blev myndig.
Længst tid på Godhavn i Nordsjælland. Ja, det Godhavn, hvor
drenge blev misbrugt og derfor har
fået en undskyldning og en erstatning
på 300.000 kroner.
Frank er i dag 26 år og blev ikke
misbrugt. Han var udsat for nogle
få magtanvendelser. Dem blev der
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skrevet rapporter om, og medarbejderen fik en reprimande. De situationer var
ikke sjove. Men ellers havde Frank det godt på Godhavn. Han husker gode
stunder, og han mindes ting, han lærte af pædagogerne, som han kan bruge til
at komme videre i sit liv i dag.
Stjal moderens hash
Det er ikke meget samvær, Frank har haft med sine egne forældre. Moderen
kunne aldrig passe ham, da han var barn. Mens han var hjemme fra sit
opholdssted, stjal han hendes hash.
Han brækkede kravebenet, skulderen og ryggen, da han kørte galt på cykel
for nogle år siden. Hans mor besøgte ham på hospitalet, og hun sagde ja, da
lægen spurgte, om han kunne være hos hende. Ellers havde han fået et langt
ophold på et patienthotel. Men hun smed ham ud efter 14 dage og slog ham
på den dårlige skulder til afsked.
Da han blev smidt ud af sin mor i en tilstand, hvor han burde være overvåget
af sundhedspersonale, endte han på gaden. Igen. Tre gange i sit 26-årige liv
har han haft et værelse, aldrig en lejlighed.
Da moderen smed ham ud, søgte han først hjælp på hospitalet. Men han var
udskrevet, så der var ikke noget at gøre, selv om det kun var to uger siden, han
havde været indlagt med en brækket ryg.
Frank fandt en indkøbsvogn til sine ting og rullede lidt rundt i Københavns
indre by. Han sov i et buskads i midterrabatten på Nørre Voldgade mellem
Ørstedsparken og Nørreport Station.
Glad for Godhavn
Før Frank kom på Godhavn, var han anbragt på Munkebo og Stutgården i
Hillerød. Det sidste betegner han som et dårligt sted.
- Jeg vejede 104 kilogram som 12-årig, og jeg var kun 150 centimeter høj.
Jeg medicinerede mig selv med cannabis fra otteårsalderen. Jeg fandt det hos
min mor eller købte det for penge, jeg havde fået af min far, og jeg cyklede
rundt med hash for pusherne i Hillerød.
Han boede på Godhavn, fra han var 12, til han blev 17 år. Derefter var han
i en udslusningsbolig i tilknytning til Godhavn. Først på et værelse og siden i
noget, der var fyldt med skimmelsvamp.
- Til sidst begyndte jeg at hoste gråt slim op af lungerne, fortæller Frank.
Efter at være flyttet fra Godhavn fik han nye kontaktpersoner i netværkshuset
i Hillerød.
- Så kunne jeg få noget hjælp fra de pædagoger, der er der. De hjalp mig
rigtig meget. Jeg fik også et nyt værelse. Pædagogerne kom en gang om ugen,
og dem skulle jeg nok have holdt fat i. Men min ekskæreste sagde, at det ikke
hjalp mig. Hun kunne jo ikke se, hvad der skete inde i mig.
Selv om han stort set er tilfreds med den behandling, han fik på Godhavn,
kan han godt reflektere over nogle ting, han som anbragt kunne have lært
bedre.
- Det, man kunne have gjort bedre, var at give mig mere viden om, hvordan
man laver praktiske ting. Jeg ville gerne have lært at sørge for at have lidt på
kistebunden. Jeg ville gerne have lært at lave en selvangivelse. Jeg ville gerne
have lært at tilmelde mig PBS, og jeg ville gerne have lært at lave en forsikring.
- Som ung vil man altid synes, at tingene er sorte eller fucked up. Men der
var nogle gange, hvor man godt kunne stoppe op og nyde det. Føle sig glad.
Pædagogerne har givet mig nogle redskaber, jeg kan bruge i dag til at holde
mig i gang.
- Jeg betragter livet som værende en rejse. Det skifter mellem godt og
dårligt. Man skal huske at stoppe op og nyde det, når der er en god stund. Jeg
kan heldigvis meditere. Så kan jeg projicere mig ind i de gode ting, siger Frank.
Bor i campingvogn
I dag bor Frank i en campingvogn sammen med sin hund Nala.
- Jeg har den på en privat grund, og prisen for at være der er fair. Den ligger i
dejlige naturskønne omgivelser med marker og skov og vildt, der går rundt. Det
er et godt alternativ til en bolig, når de økonomiske forhold ikke er til at være i
en lejlighed.
De 5.400 kroner, han får i ungeydelse, rækker ikke til en husleje. Han
supplerer indtægten med lidt salg af Hus Forbi.
- Jeg vil kunne få et værelse. Man kan leje dem ned til 3.500 kroner om

måneden. I den periode, hvor jeg ikke
har haft nogen adresse, har jeg ikke
kunnet skrive mig op til en bolig, siger
Frank.
Han har boet i campingvognen,
siden han blev løsladt efter at have
afsonet halvandet år. Socialrådgivere holdt møder med ham under
afsoningen om, hvad han ville, når
han kom ud. Men sådan noget som
en bolig, han kunne betale med sin
ydelse, var ikke en vare, Franks nordsjællandske hjemkommune havde på
hylden. Så han blev løsladt til gaden.
Frank har aldrig fået fodfæste på
arbejdsmarkedet.
- Jeg påbegyndte tømreruddannelsen, da jeg var 16, men jeg kunne
ikke følge med de andre i grundforløbet. Jeg har også forsøgt at starte
som mekaniker, men det varede kun
tre dage. Jeg kunne ikke finde ud af
det tekniske.
- Måske kunne jeg have lavet
noget mere fysisk arbejde. Før jeg
brækkede ryggen, havde jeg ingen

undskyldninger for ikke at komme i
gang. Men det eneste arbejde, jeg
sådan set har haft, er som avisuddeler. Og jeg sælger jo også Hus
Forbi, siger han.
Frank er stort set kommet videre
fra det med at selvmedicinere med
stoffer og alkohol, selv om han har
været langt nede.
- I en periode efter det med ryggen
gik jeg rundt som en zombie med en
indkøbsvogn. Jeg sov hos forskellige
venner, og jeg var vel nærmest i en
psykose af en eller anden art. Jeg
vågnede op en morgen, hvor jeg
rystede over hele kroppen af abstinenser. Den dag drak jeg som altid.
Næste dag droppede jeg spiritus.
Jeg kom ned på en sixpack, fortæller
Frank.
Nu synes han, livet er blevet bedre.
Han har sin campingvogn i naturskønne omgivelser. Han sælger Hus
Forbi i København, og han har fundet
en kæreste i Nordjylland, hvor han
drømmer om at flytte til.

Som ung vil man altid
synes, at tingene er
sorte eller fucked up.
Men der var nogle
gange, hvor man godt
kunne stoppe op og
nyde det. Føle sig glad.
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ERSTATNING TIL DRENGENE FRA GODHAVN
For 18 år siden gik en gruppe voksne mænd
sammen og stiftede foreningen Godhavnsdrengene. De havde frem til 1975 været anbragt
på børnehjemmet Godhavn i Tisvilde, hvor de reelt

april 2021

blev udsat for fysisk og psykisk tortur.
I første omgang kæmpede de for at få en
undskyldning fra staten. Den fik de af Mette Frederiksen, kort efter hun var blevet statsminister i 2019.

Og nu har 17 af de oprindelige Godhavnsdrenge
fået en erstatning på 300.000 kroner. Det er sket
efter et forlig mellem Godhavnsdrengene og staten,
og dermed er den varslede retssag afblæst.
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En af de 17 er Peer Balken. Han søgte ikke
erstatning for pengenes skyld, men fordi han synes,
den er ret og rimelig. Pengene giver han videre til
børn, som er anbragt i dag.

af Peer Balken
foto: Anders Bøggild

SOCIALOMRÅDET
SKAL
GENTÆNKES
Tidligere Godhavnsdreng frygter, at vi ellers vil
komme til at opleve flere sørgelige
børnehjemshistorier
I september 2003 indså jeg, at jeg
ikke længere kunne holde til det liv,
jeg havde ført. Jeg fandt mig selv
på Hovedbanegården i København,
hvor jeg funderede over, hvad jeg nu
skulle gøre.
Dagen før havde jeg henvendt mig
til Socialforvaltningen i Odense for
at søge hjælp. De henviste mig til
Københavns Kommune, fordi det er
min hjemkommune. Nu var jeg tilbage
på Hovedbanegården efter om
formiddagen at have været til møde
med Socialforvaltningen i hjemkommunen. Og hvad fik jeg så at vide
deroppe?
Peer Balken beskriver sig selv som tidligere børnehjemsbarn, morfbassist, dranker, landevejsridder og
hjemløs.
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’Du skal henvende dig til Socialforvaltningen i Odense, da det er den
kommune, du sidst har haft adresse i.’
Heldigvis mødte jeg så Bjørn, en venlig hjemløs med grønlandske aner. Han
var – og er i øvrigt stadig – Hus Forbi-sælger. Han tog mig med ud på Falkevej
i Københavns Nordvest-kvarter, hvor Hus Forbi dengang havde adresse.
De kunne som sådan ikke hjælpe mig, men de gav mig en adresse på et
herberg på Frederiksberg, Lærkehøj. For som ham, jeg talte med, sagde: Har
du en folkeregisteradresse, kan kommunen ikke afvise dig.
Og det havde han jo ret i. Jeg fik en folkeregisteradresse, og allerede i
august 2004 flyttede jeg ind i den lejlighed i Vanløse, jeg stadig bor i.
Undskyld og Erstat
Omkring den tid var jeg så heldig, at jeg fandt foreningen Godhavnsdrengene,
som havde en sag, jeg kunne forholde mig til. Jeg har nemlig selv boet på
børnehjemmet Godhavn som dreng. Så da Mette Frederiksen i 2019 gav alle

os tidligere anbragte børn en uforbeholden undskyldning på statens
vegne for det, vi havde været igennem
som børn, var jeg stolt og lykkelig.
Der er nogle af os, som også har
søgt erstatning. Og den fik vi også.
Jeg har altid følt, at regeringen ikke
kan eller skal give det ene uden også
at give det andet. For mig er det et
søskendepar, hvor den ene hedder
’Undskyld’, og den anden hedder
’Erstat’.
Hvis jeg nu ser det fra Undskylds
side, så har jeg taget Erstats kamp
med også. Det gjorde jeg, da det ikke

Børnene
skal ikke
straffes for,
at der å
 benbart
er enkelte
voksne på
nogle af
institutionerne,
der ikke kan
spillereglerne.
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så ud til, man ville indføre en generel
erstatningsordning, der gjorde det
nemmere for dem, der ville have
erstatning, at få den.
Nu er der desværre, som det
sker med søskende, kommet splid.
Og jeg er meget bedrøvet over, at
enkelte fra Erstat skælder ud på dem
fra Undskyld, der valgte at stoppe
kampen, efter undskyldningen kom
i hus. Det synes jeg ikke, man kan
være bekendt.
Den platform, vi har kæmpet ud
fra, er skabt af Undskylds kamp. Det
synes jeg, fortjener mere ros end ris.
En ustabil taburet
Det er kommet frem, at børn stadig
bliver behandlet umenneskeligt på
danske institutioner. Det er uhyggeligt, at TV2 med dokumentaren
’Nødråb fra børnehjemmet’ kan vise
forhold, som der burde være gjort en
ende på, nu hvor eftertiden har lært
om det, der skete for os på Godhavn.
Har tv-udsendelsen fået mig til
at ændre min beslutning om at
donere min erstatning til børnene på
Godhavn, Villa Kokkedal og Julemærkehjemmene? Svaret er nej! Børnene
skal ikke straffes for, at der åbenbart
er enkelte voksne på nogle af institutionerne, der ikke kan spillereglerne.
Jeg tror desværre ikke, vi slipper for
at høre flere sørgelige historier som
disse. I min verden er vi nødt til at
gentænke hele socialområdet, både
for udsatte børn og voksne.
Socialområdet for udsatte kan
betragtes som en trebenet taburet.
Ben ét er barnet (eller den udsatte
voksne). Ben to er barnets forældre
og netværk (eller den voksnes familie
og netværk). Ben tre er myndighederne: staten, regioner og kommuner
med socialkontorer, jobcentre og så
videre.
Så længe det tredje ben, myndighedsbenet, har indbyrdes økonomiske territoriegrænser, de lige skal
have pisset af først, som Odense og
Københavns kommuner havde i mit
tilfælde, så længe vil vægten blive
flyttet over på de to andre ben. Og
man kan lave de smukkeste love: De
har ikke en chance, hvis den taburet,
de skal stå oven på, er ustabil.

FRA DEN 1. MAJ KAN DIN VIRKSOMHED STØTTE, AT
HJEMLØSE FÅR ET MÅLTID MAD OM DAGEN
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Pengene fra virksomhederne går
ubeskåret til de væresteder, caféer,
herberger og varmestuer over hele
landet, som Hus Forbi samarbejder
med hver dag. Det er steder, hvor
hjemløse søger ophold og kan få
noget mad. Pengene indsamles og
fordeles af Hus Forbi.
ET MÅLTID OM DAGEN lanceres
1. maj og er som sagt målrettet
virksomheder.
I takt med at antallet af hjemløse
stiger i Danmark, vokser presset
på bosteder, herberger og caféer,
hvor hjemløse og socialt udsatte
søger ophold, overnatning eller kan
få et måltid mad. Ressourcerne er i
forvejen begrænsede, og det går ud
over kvaliteten, antallet af serveringer,
åbningstider eller åbningsdage.

Hus Forbi starter et nyt måltidsnetværk – ET MÅLTID OM DAGEN. Netværket skal samle og aktivere
virksomheder, der har lyst til at være med til at løfte et større socialt ansvar.
ET MÅLTID OM DAGEN skal også skabe en enkel platform, hvor virksomheder kan donere et beløb,
der svarer til et måltid om dagen, til gavn for et stigende antal hjemløse og socialt udsatte i Danmark.

SÅDAN KAN DIN VIRKSOMHED STØTTE
ET MÅLTID OM DAGEN er målrettet virksomheder med CVR-nummer, som kan vælge mellem tre
forskellige partnerskaber baseret på, hvor mange måltider virksomheden donerer i løbet af et år.
365-partner – donerer et måltid mad alle årets dage. Det koster 7.300 kr. om året.
Hverdagspartner – donerer et måltid alle årets hverdage. Det koster 4.420 kr. om året.
Mandagspartner – donerer et måltid alle årets mandage. Det koster 1.040 kr. om året.
Hus Forbi har et mål om, at ET MÅLTID OM DAGEN årligt kommer til at indsamle over tre millioner
kroner, som kan sikre 400 daglige måltider eller 150.000 måltider om året.

ER DU PRIVATPERSON: KØB HUS FORBI
Ønsker du som privatperson at støtte hjemløse og udsatte, så er den bedste, mest effektive og
værdige måde at købe Hus Forbi af en sælger på gaden, tage avisen med og læse den.
Det har du selvfølgelig allerede gjort, men du kan give idéen videre.

I år kan Hus Forbi fejre 25 års jubilæum, og
det markeres med en række nye initiativer, som
skal gøre hverdagen nemmere for hjemløse og
socialt udsatte i Danmark, og som skal gøre
det nemmere for virksomheder og privatpersoner at engagere sig i sagen og bakke op om
støtteværdige projekter.

- Vi oplever, at flere og flere virksomheder ønsker at gøre en forskel og
støtte Hus Forbi og involvere sig i
meningsfulde projekter. Der er intet
som mad, der kan samle os i fællesskaber. Det er faktisk et værdifællesskab, vi har med virksomheder,
der har mad eller kantineordninger.
Vi ved, hvor meget det betyder med
sund og nærende kost, samvær
og åndelig føde, siger sekretariatsleder i Hus Forbi Rasmus Wexøe
Kristensen.
Han tilføjer: - Vi har allerede
modtaget rigtig mange positive
tilkendegivelser fra virksomheder,
kantiner, caféer, skoler og andre,
som ønsker at være med.
Pengene vil give bostederne, værestederne, caféerne og varmestuerne
for hjemløse og udsatte mulighed
for at øge kvaliteten af deres mad.
Støtten vil øge antallet af serveringer,
og måske kan der blive til længere
åbningstider eller flere åbningsdage.
- Idéen og konceptet er udviklet i
Nordjylland, hvor der allerede nu
er interesse fra både væresteder
og virksomheder. ’ET MÅLTID
OM DAGEN’ skal være med til at
formidle en direkte og lokal kontakt
mellem virksomheder med overskudsmad og steder, der trænger til
flere ressourcer. Vi har store forventninger til at få konceptet rullet ud
på landsplan, siger Rasmus Wexøe
Kristensen.

Fra den 1. maj kan du følge
udviklingen af konceptet
og være blandt de første til
at like, dele eller kommenterer
initiativet ved at følge
ET MÅLTID OM DAGEN på
facebook.com/etmåltidomdagen
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ALLANS
NYE HJEM
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Jeg har boet i vognen et par måneder.
Jeg har det skidegodt med det, specielt
efter jeg fik varme på og isoleret.

For Allan Birk var en gammel
campingvogn vejen ud af
hjemløshed. Men den mente
myndighederne i første
omgang ikke, han skulle have
lov til at bo i
af Peter Andersen
foto: Anders Bøggild

- Da jeg fik den, følte jeg mig ikke
hjemløs mere.
Allan Birk står i døråbningen til sin
nye, gamle campingvogn. Den er
hverken stor eller smart, og hist og
her har universalmidlet gaffertape
været i brug, men den er et hjem.
Sådan ét havde Allan ikke før. Han
boede lidt på skift hos bekendte
og på herberget på Sundholm på
Amager, hvor han også har sin faste
gang på værkstederne. Men lige efter
årsskiftet opstod muligheden for at
købe den lille campingvogn til en
billig penge.
- Jeg har boet i vognen et par
måneder. Jeg har det skidegodt med
det, specielt efter jeg fik varme på
og isoleret. Komfuret og køleskabet
virker, den er min, og den er mit hjem.
Det er simpelthen pragtfuldt at kunne
låse døren, også selv om det ikke er
den mest indbrudssikre dør, siger
Allan.
Trofaste læsere kan måske huske,
at Hus Forbi har skrevet om Allan før.
Indtil for et års tid siden havde han

et sted at bo, og han klarede sig uden at belaste systemet, men så blev han
hjemløs og søgte kontanthjælp.
Det fik han ikke i første omgang. Københavns Kommune ville ikke tro på,
at Allan havde opholdt sig i Danmark i ni ud af de sidste ti år, og han blev sat
på den lave overgangsydelse. Men med ombudsmandens og Ankestyrelsens
hjælp blev han tilkendt kontanthjælp med tilbagevirkende kraft, og en del af de
penge har han brugt på sit nye hjem.
- Som kontanthjælpsmodtager må man ikke eje for mere end 10.000 kroner.
Men den har også kun kostet 5.000, understreger Allan.
Straffet for at være hjemløs
Bilen, som Allan bruger til at flytte campingvognen fra A til B, er én, han har
fået gratis. Og så skulle den være i vinkel, skulle man tro.
Men nej; Motorstyrelsen er begyndt at håndhæve en regel om, at man skal
have en fast bopæl for at eje et motorkøretøj, hvad enten det er en bil eller en
campingvogn eller begge dele. Så Allan fik et brev om, at han skulle oplyse en
adresse senest 19. marts, hvis ejerskiftet på campingvognen skulle gå i orden,
og han i øvrigt vil beholde sin bil.
Allan ringede og klagede sin nød, men uden held.
- De sagde til mig, at ’det kunne være, jeg blev involveret i et trafikuheld og
stak af, og så ville de nemmere kunne finde mig’. Sig mig, er man kriminel, bare
fordi man er hjemløs, hvad er det for noget? Så vidt jeg ved, er man uskyldig,
til det modsatte er bevist. Hvad med en taxachauffør, der bliver hjemløs? Hvad
skal han gøre? spørger Allan Birk.
Efter TV2 Fyn bragte en historie om et ældre ægtepar, som har solgt gården
til fordel for en autocamper, var der imidlertid nogle politikere, der fik øje på
dilemmaet. Formanden for Folketingets skatteudvalg, Bjørn Brandenborg
(S), oplyser nu, at regeringen vil ændre reglerne, så det fynske ægtepar kan
tilbringe deres otium uden at have fast bopæl, og så Allan slipper for at ryge
tilbage i hjemløshed.
Hus Forbi har været i kontakt med Motorstyrelsen, som oplyser, at Allans sag
vil blive sat i bero, indtil de nye regler er på plads.
- Jeg har snakket med én på en campingplads, som har klaret problemet
med en proforma-adresse. Men jeg vil helst ikke ud i at skulle oplyse en falsk
adresse, siger Allan.
Rullende klasselokale
I første omgang flytter Allan sin bopæl lidt frem og tilbage. Nogle gange overnatter han på en campingplads, andre gange på en stille villavej, hvor han ikke
generer de faste beboere.
På længere sigt har Allan en drøm om at bruge campingvognen som undervisningslokale. Han vil rejse rundt og undervise børn, der har svært ved at lære
at læse. Han har undervist tidligere, men det er mange år siden.
- Jeg har været udenfor arbejdsmarkedet i 30 år. Jeg har sukkersyge og
dårligt hjerte, og for et år siden kunne jeg dårligt løfte en værktøjskasse. Men
det kan jeg nu, og det er faktisk det eneste gode, der er kommet ud af at være
hjemløs: Jeg er kommet i bedre form.
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Hvis en tidligere
hjemløs kan
se så lyst på
det, så tror
jeg også,
du kan.
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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 sælger Pino

ORDSTAFETTEN

foto: Simon Jeppezen

Jeg er 33 år gammel, har været sofasurfer, fra jeg var 18, til jeg blev cirka 29 og
fik en lejlighed, jeg stadig bor i i dag. Det er en et-værelses lejlighed i Aarhus.
Lige nu har jeg selskab af en kat, jeg passer. Jeg har tidligere været på religiøse
lejrture, da jeg var barn. Jeg er ikke aktivt troende i dag, men derimod agnostiker.
At være agnostiker er, kort fortalt, ikke at tro på nogen trosretning, men være
åben overfor, at der findes mere mellem himmel og jord, end man lige kan
se. Derfor er jeg ikke afvisende overfor religion, men jeg har ikke selv én, jeg
bekender mig til.
Jeg har faktisk været i en organiseret religion, men det var ikke lige min kop te.
Så var jeg ateist, altså jeg afviste al religion og tro i en årrække, indtil jeg flere
gange oplevede ting, der ikke kunne forklares med videnskab. Det åbnede mine
øjne for, at selvom jeg ikke er til organiseret religion, så tror jeg stadig på, at der
findes mere mellem himmel og jord.
Men tro kan jo være så mange ting. Du kan tro på en gud, du kan tro på en idé,
du kan tro på en gruppe mennesker – for at nævne et par få. Og apropos tro, så
vil jeg dele lidt om min tro, mine håb og min frygt for 2021.
Tror jeg, at 2021 bliver bedre end 2020? Det håber jeg i hvert fald. Men min
tro på, at de hjemløse får det nemmere, ligger på et meget lille sted desværre.
Når jeg ser rundt på de stigende hjemløsetal, færre betalbare boliger, en tandløs
hjemløsestrategi og en ghettopakke, der formindsker puljen af netop betalbare
boliger, så er min tro på et bedre 2021 forsvindende lille.
At jeg stadig tror på et bedre 2021, siger noget om det at tro. Jeg tror nemlig
på, at vi bliver bedre til at støtte vores hjemløse og udsatte i 2021, selvom det
ser skidt ud for tiden. Hele denne pandemi har varet længe, og folk er ved at få
kuller af at side derhjemme og stirre ind i væggen eller i tv’et. Hvis man da er så
heldig at have et hjem. Det kan jeg ærligt talt godt forstå, men nu må vi lige have
den sidste tår tålmodighed. Jo bedre vi klarer det her, jo hurtigere vi får vaccineret nok, jo før kan vi komme ud og hænge med vores venner og familie.
Jeg tror, at det nok skal blive bedre for hjemløse og udsatte, fordi der er
så mange mennesker, der har udvist så stort hjerterum under COVID19pandemien. Hvis nu alle jer, der har gjort det, kan holde jeres politikere lidt i
ørerne og bede dem om at gøre noget for de hjemløse, så tror jeg på, at der
kommer forandringer til det bedre.
Husk på, de fleste af alle danskere kender en hjemløs eller tidligere hjemløs;
men stigmatisering gør, at folk ikke snakker om det. Jeg tror på, det nok skal

blive bedre. Jeg tror, vi alle gør vores
bedste for at komme videre fra denne
lockdown. Jeg tror, at folk glemmer at
tænke sig om, når de går lidt for tæt
på i køen i supermarkedet. Men mest
af alt tror jeg på, at vi kan komme
igennem denne trælse tid. Sammen.
Og hey: Hvis en tidligere hjemløs
kan se så lyst på det, så tror jeg
også, du kan.
Tro er noget, man hver især har.
Nogle har den for sig selv, nogle i et
fællesskab, og nogle har begge dele.
Nogle bekender sig offentligt til en
trosretning, andre gør ikke. Fælles
for os alle er, at vi er mennesker
med håb, frygt og drømme. Og
som mennesker må vi give andre
mennesker en hånd, når de har
brug for et hjem, uanset om det er
hjemløse, udsatte eller ’helt normale
mennesker’ som dig, kære læser.
Jeg prøver at hjælpe dem, jeg kan,
for da jeg havde det rigtig skidt, var
der mange, der hjalp mig. Og nu
hjælper jeg selv andre og vil opfordre
alle til at gøre det samme, for mange
har det rigtig skidt for tiden. Men jeg
har en tro på, at det bliver bedre,
fordi du, som læser, vil gøre det
samme.
Så hvis du skal tage noget med fra
mit indspark her, så er det at give en
hånd til dem, der har brug for det nu
her.
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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. maj med dit navn og adresse.
Vinderne får direkte besked.

29

LÆSERDEBAT

På baggrund af Hus Forbis reportage i februarudgaven om hjemløse, der har svært ved at få
hævekort, få udbetalt kontanter og anvende kontanter, har Hus Forbi modtaget følgende indlæg.

KONTANTERNE
ER DER STADIG
– OGSÅ FOR HJEMLØSE
af Michael Busk-Jepsen,
digitaliseringsdirektør,
Finans Danmark
Vi bruger kort og telefoner til betalinger.
Mønter og sedler er sjældent i lommen
længere. Men mens samfundet bliver
mere og mere digitalt, kan det være svært
for nogle af os at undvære kontanterne.
Derfor er det godt at vide, præcis hvilke
muligheder man har.
For det er rigtigt, at antallet af banker,
hvor man kan gå ind i en filial og hæve
penge ved kassen, er faldet kraftigt over
de seneste år.
Men det er en myte, at alle kassefunktionerne er lukket. Der er stadig banker,
hvor du kan hæve kontanter ved en kasse.
Også i storbyerne. Det er også en myte,
at du ikke kan bruge dit pas som legitimation, når du vil hæve penge i banken.

Det kan du stadig – i de banker, der har
kontanter i kassen naturligvis.
Det er også en myte, at hjemløse
ikke kan få et hævekort. I 2017 indgik
bankernes brancheorganisation en aftale
med Kommunernes Landsforening, der
sikrer, at hjemløse kan få en bankkonto
med et hævekort. Tidligere var det et
problem, at hjemløse ikke har en fast
adresse, som bankerne kunne registrere i
systemet og bruge til legitimation i forhold
til hvidvaskreglerne. En fast adresse var
også nødvendig, når der skulle sendes
kort og pinkode. Men de problemer er
løst med aftalen fra 2017. Så i dag kan
hjemløse få et hævekort.
Hvis vi ser på, hvad der er sket med
kontanterne, så er brugen generelt styrtdykket i Danmark. En undersøgelse fra
Nationalbanken viser, at kun hver sjette
betaling i forretninger i 2019 blev fore-

taget med kontanter. Til sammenligning
var næsten halvdelen af betalingerne
med kontanter i 2009. Coronakrisen
har sat yderligere skub i udviklingen.
Ifølge oplysninger fra Coop Danmark og
Salling Group forsvandt mere end hver
tredje kontantbetaling i foråret 2020, hvor
brugen af kontanter var lavest.
Kontanter bruges også mindre til betalinger mellem os som privatpersoner.
I stedet bruger vi MobilePay. Sidste
år blev der i gennemsnit gennemført én
million betalinger på appen hver eneste
dag. Og også de hjemløse har taget
MobilePay til sig. I 2017 indgik Hus Forbi,
MobilePay og Danske Bank en aftale, der
betyder, at sælgere af Hus Forbi kunne få
betaling fra kunderne på MobilePay. Så
ja – vi bruger færre kontanter. Men der er
løsninger for alle. Og bankerne hjælper
gerne.

og kontanter, for den tager ikke højde for,
hvad det vil sige at være hjemløs.
For de mennesker, aftalen skal hjælpe,
er det så kompliceret, at medarbejdere på
varmestuer, væresteder og forsorgshjem
rundt omkring i Danmark bruger en
masse tid på at hjælpe hjemløse og
udsatte med at få fat i deres penge. Tid,
de kunne bruge på socialt arbejde, der
løste andre sociale problemer og gjorde
de udsatte menneskers liv lidt bedre.
Desuden er der hjemløse, som ikke
spørger om hjælp, og der er hjemløse,
som slet ikke kan bruge NemID, og
hverken har pas eller sundhedskort. De
lever kun i en kontantøkonomi.
Hus Forbis ordning med MobilePay er
et stort fremskridt, som sætter mange

Hus Forbi-sælgere i stand til at modtage
betaling på MobilePay for avisen, selv
om de ikke selv har en konto. De får så
rådighed over pengene med et hævekort.
Ordningen kan dog ikke bruges til for
eksempel at modtage kontanthjælp, og
det skal siges, at Hus Forbi bruger rigtig
mange kræfter på ordningen, og at der
er mange ting, som dem, der bruger den,
har svært ved at finde ud af.
Men godt, pengeinstitutterne tager
ansvar og vil være med til at løse problemerne.

HUS FORBI SVARER
Det er godt, at Finans Danmark så klart
melder ud, at bankerne vil hjælpe til med
de problemer, der opstår for hjemløse,
i takt med at bankerne i stigende grad
bliver kontantløse, i stedet for bare at
overlade problemerne til kommunerne
eller de hjemløse selv.
For det store flertal fungerer det fint
ikke at bruge kontanter. Men nogle
mennesker har problemer med den
digitale udvikling, herunder en del
hjemløse og udsatte.
Aftalen fra 2017 mellem pengeinstitutterne og Kommunernes Landsforening
betyder, at en hjemløs kan hente hævekortet i sin bank, mens pinkoden sendes
til kommunen. Men aftalen betyder ikke,
at alle hjemløse har adgang til hævekort

Poul Struve Nielsen,
redaktør, Hus Forbi
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Hvad interesser dig?
- Jeg elsker friluftsjagt, at komme
ud på havet og fange fisk og samle
forråd til vinteren. Jeg savner at
komme ud og få den der adrenalin,
især ved sæljagt. I dag interesserer
jeg mig for universet og læser alt,
hvad der kan læses på internettet
om sorte huller, og hvad de nu finder
ud af. Men jeg ville hellere være på
arbejde.

Men
jeg ville hellere
være på arbejde
- Som 15-årig rutsjede jeg på en rypejagt 80 meter ned ad fjeldet og endte
med tre diskusprolapser. Siden har jeg lært at leve med smerter bare ved
at arbejde. Jeg blev uddannet elektriker og kom i mesterlære og arbejdede
op til 17 timer om dagen. Hvis man skal have en god levestandard i
Grønland, skal man have to jobs.
- Jeg har arbejdet mange steder. Senest i Norge i 2013. Dørene var lige
åbnet for mig igen oven på finanskrisen, men under en afspadsering i
København kørte jeg på cykel, og skæbnen ville noget andet med mig. Jeg
fik fire brud, som groede stift sammen, og det måtte brækkes op igen. Så
kom jeg på rehabilitering i Valby sammen med 90-årige. Det var for folk,
der skulle dø, og jeg var kun 55. Jeg var der i syv måneder. Maden var til
gamle mennesker – to stykker brød. Jeg har aldrig forstået, hvorfor jeg
skulle derud.
- En dag så jeg mig i spejlet. Jeg kunne ikke kende mig selv. Min
normalvægt var 75 kilo. Nu vejede jeg 54 kilo. Det viste sig, at de havde
overset, at jeg havde sprunget galdeblæren. Siden har jeg ikke kunnet
arbejde. Det har taget mig lang tid at acceptere. Det er svært at være
afhængig af andre.
- Sidste år fik jeg en lejlighed efter at have været hjemløs i tre år. Min
økonomi kunne ikke hænge sammen, så jeg havde været nødt til at opsige
min lejlighed. Jeg sov på forsorgshjem og hos venner og nogle gange på
gaden, selvom jeg havde smerter. Folk kunne ikke se det på mig. Jeg har
altid haft mit smil, men ikke så meget længere. Jeg cykler stadig meget.
Det er bedre end at gå. For to år siden kunne jeg samle flasker for 500
kroner om dagen. Det kan jeg ikke mere.

Fortalt til Birgitte Ellemann Höegh

- I min lejlighed er der både nyt bad og
køkken, men ikke noget komfur. Derfor
er jeg fortsat med at komme ud til Hus
Forbi og spise morgenmad og frokost.
Indimellem sælger jeg aviser, men ikke
så tit. Nogle gange må jeg massere mig
selv i brystet og i knæet i tre timer for at
komme af med smerten.
- Hus Forbi betyder alt. Jeg har noget
at stå op og glæde mig til. Hver dag
kommer jeg og drikker kaffe og snakker
med de andre i stedet for at sidde og
kukkelure. Jeg er blevet gode venner
med mange – nogle af dem kan jeg ikke
undvære længere.
- Og så snakker jeg med min søn hver
dag. Han bor i Nuuk og har fået den
bedste læreplads i verden. Den nat han
blev født, sagde jeg til mig selv: ’Marius,
nu stopper du med at drikke. Det skal
ikke være som med din egen far’. Nu er
min søn 25 år. Jeg er lige blevet indstillet
til førtidspension, når den går igennem,
har jeg nok råd til at tage op og besøge
ham.

Jeg elsker friluftsjagt, at komme
ud på havet og fange fisk og
samle forråd til vinteren. Jeg
savner at komme ud og få den
der adrenalin, især ved sæljagt.
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I dag interesserer jeg
mig for universet og læser
alt, hvad der kan læses på
internettet om sorte huller,
og hvad de nu finder ud af.
Men jeg ville hellere være
på arbejde.

MARIUS

