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Ansvar og skyld
Min absolutte yndlingssang af Kim Larsen – bortset fra Gasolins samlede værker – er den
om Guleroden. Den mand kan jeg bare godt lide. Ham kan jeg genkende.
Han sover i en udtræksseng, mens hans Laila går rundt og siger hårde ting: 'Fulde stodder, stå dog op. Hvad med at få dig et job'.
Det er hårdt, så han står tidligt op og får en bajer eller to med en skraldemand. Så får
han en tjald og bliver temmelig skæv, og Laila kommer forbi og lover ham tæv.
Guleroden er et udsat menneske, som bærer på en dyb smerte. Derfor er det nok også
en stærk øl, han får med skraldemanden, og tjalden og den skæve tilstand er simpelthen
nødvendig selvmedicinering for at holde livet ud. Sangen er fra Larsens første, 'Værsgo',
fra 1973. 23 år før, Guleroden kunne have fået en legal og harmløs måde at tjene lidt ekstra
til at finansiere bajerne og tjalden, nemlig ved at sælge Hus Forbi. Vi begyndte først at udkomme i 1996, så lidt kriminalitet har nok været nødvendig for at finansiere hans forbrug.
Systemet vil nok være enig med Laila i, at han bare kan stå op og få sig et job. Jeg kan i
hvert fald forestille mig politikere anno 2018, der ville have sagt til ham: 'Det er din egen skyld'.
For Guleroden er sådan en mand, der typisk pådrager sig skyld.
Skyld er én ting. Ansvar noget andet. I en kronik i dagbladet Politiken skriver lektor
ved CBS Camilla Sløk om sin forskning i ansvar og skyld i ledelse. Hun har fundet ud af, at
ledere opfatter ansvar som noget positivt og skyld som noget negativt.
Hun havde så forventet, at lederne, altså dem med de høje lønninger og det store ansvar
i danske virksomheder, ville opfatte ansvar og skyld som noget sammenhængende. Men
nej. De, som får pengene for at tage ansvar, mener ikke, at skyld er et ord, man kan anvende i forhold til ledelse. Og det er jo sådan set meget smart af samfundets ledende skikkelser, at de er lykkedes med at få adskilt de to ting. For der er den forskel på ansvar og skyld,
at ansvar belønnes, mens skyld straffes.
En mand som Guleroden vil nok bruge en god del af sin tid på at sidde inde. Det kunne
være på grund af togbøder alene, hvis han får lyst til at se andet af Danmark end det gamle
Christianshavn, hvor jeg ser ham for mig. Tre måneder i spjældet fik en hjemløs for at køre
'på røven' for et par år siden. Samfundet opfatter det helt anderledes, hvis du – bare som
et tænkt eksempel – er direktør og har haft ansvaret for en bank, som har hjulpet meget
rige kriminelle til at hvidvaske et meget stort beløb ved ikke at have haft styr på pengestrømme for 1.500 milliarder kroner – bare for at slynge et tal ud. Så har du jo netop haft et
ansvar. Og ansvar belønnes, og så skal du da have lov at forlade banken med en belønning,
lad os sige 13-14 millioner kroner – bare for at slynge et tal ud.
Måske vi i samfundet helt skulle afskaffe skyld som begreb og sige, at Guleroden har
ansvar for at skaffe sig til sin bajer og sin tjald. Så behøver han ikke føle skyld, og han kan
bedre lytte, når han spiller billard, og keglerne hvisker til ham: 'Tag den lidt med ro, et minut eller to'. I dag behøver han heller ikke stjæle for at skaffe øl og tjald. Han har Hus Forbi. Men med den husleje, han skal betale for en bolig på Christianshavn i dag, kommer han
dog nok til at melde hus forbi med hensyn til et sted at være med Laila og udtrækssengen.
Og det er noget skidt, for hvis man sover på gaden, kan man få skylden for, at nogle politikere synes, det skaber utryghed. 750 kroner fik en hjemløs i bøde for at sove på gaden.
Den eneste chance, han har for at tage ansvaret for sin egen boligsituation, er at skaffe et
skib og lægge for svaj i Pirathavnen langs med Refshalevej.
Poul Struve Nielsen, redaktør
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Hjemløsedagen Godt vejr, godbidder og masser af underholdning.

En pause fra systemet
Et lovforslag, som kan give socialt
udsatte mulighed for at få en
systempause og samlet indgang til
kommunen, er på vej.
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“

- Det er en festlig dag, hvor vi markerer en trist sag, sagde en medarbejder i en af de organisationer, der står bag Foreningen Hjemløsedagen,
som havde held med arrangementet i år.

Musik er fællesskab
Hus Forbis kalender handler om
musik, og det kan være et fællesskab på samme måde som holdsport. Musik er denne måneds tema.

Jeg har været fuld
hver dag og er alligevel
stået op og har stået ret.
Kasper om at være hjemløs
og spille i Tivoli-Garden
side 16

10 Larsen og de hjemløse
Temperaturen steg et par grader, da en varmestue fik besøg af Kim Larsen, som var indlogeret på byens hotel. Hus
Forbi-sælgerne og andre med tilknytning til hjemløse- og
udsattemiljøet fortæller om Kim Larsen, som døde i oktober. Og vi bringer Hus Forbis interview med ham fra 2007.

22 Kirkens Korshær efterlyser indsamlere
Hus Forbi-sælger interviewer korshærschef Helle Christiansen om landsindsamlingen 'Danmark mod fattigdom', som
korshæren står for den 25. november.
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tandplejefrikort
til udsatte
Et bredt politisk flertal vil
gentænke rammerne for voksentandplejen. Som indspark til de
igangværende drøftelser foreslår
Rådet for Socialt Udsatte, at der
indføres et tandplejefrikort med
gratis tandbehandling til alle, der
ifølge serviceloven er defineret
som socialt udsatte.
En undersøgelse fra Statens
Institut for Folkesundhed viser,
at hver femte hjemløs har haft
tandsmerter inden for 14 dage,
og at hver anden i gruppen af
socialt udsatte har mindre end 20
tænder tilbage i munden. Forklaringen er entydig: De har ikke råd
til at gå til tandlæge.
For at forebygge at endnu flere
får dårlige tænder, foreslår Rådet
desuden, at kontanthjælpsmodtagere kan få gratis tandbehandling
for op til 10.000 kroner. ❙

nyt forsorgshjem
i silkeborg
Et bredt flertal i Silkeborg
Kommune er blevet enige om
at bruge 6,3 millioner kroner
til at omdanne en eksisterende
bygning til et forsorgshjem, som
skal have særligt øje for psykisk
sårbare unge.
- På landsplan kan man se, at
antallet af psykisk sårbare unge
stiger, og det gør det også her i
Silkeborg. Her håber vi at kunne
sætte ind med en tidligere, forebyggende indsats, siger formanden for socialudvalget Helle Gade
(S) til TV2 Østjylland.
Hun understreger dog, at
andre hjemløse ikke vil blive afvist
i døren. Forsorgshjemmet vil få
14 pladser i alt. Det kommer til at
ligge på Tulipanvej centralt i Silkeborg og ventes at åbne i 2020. ❙

tajos værk
læses højt
I forbindelse med arrangementet 'Husk Mig! - De Dødes Dag
Festival' den 2. november på Assistens Kirkegård er der klokken
17.40 og 18.40 oplæsning ved
de hjemløses grav af den afdøde
Hus Forbi-sælger Michael Tajos
'Et juleeventyr'. Michael Tajo var
en humoristisk, skarp og anarkistisk skribent, som havde egen
klumme i Hus Forbi. ❙
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111 millioner flere grunde
til at gå satspuljen efter
Socialministeren: Nyt evalueringsværktøj tages i brug i år
af Poul Struve Nielsen
Hvis politikerne havde læst Hus
Forbi og taget den årelange kritik af satspuljen alvorligt, havde det måske været sværere for
en 64-årig kvinde at svindle sig til
mindst 111 millioner kroner. Hun
var ansat i en ledende stilling i Socialstyrelsen, da hun blev bortvist
og politianmeldt i september. Men
svindlen er foregået gennem 16 år,
og i mange år arbejdede kvinden i
selve Socialministeriet.
Blandt andet har Rigsrevisionen i flere omgange kritiseret forvaltningen af satspuljen.
- På baggrund af kritikken fra
Rigsrevisionen afprøver vi et nyt
evalueringsværktøj i år. Når vi har
ryddet op, vil vi også komme med
nogle anbefalinger for fremtiden,
siger socialminister Mai Mercado
til Hus Forbi.
Socialministeren tilføjer, at det
er vigtigt for hende, at tilliden til
satspuljen ikke mistes.
- Det her må ikke blive et skalkeskjul for at fjerne midlerne til
de mest udsatte mennesker i samfundet, siger hun.
I 2016 afslørede Hus Forbi i
samarbejde med Venstres tidligere
socialordfører, Eyvind Vesselbo, og
tidligere medarbejder i Socialstyrelsen, Lis Døssing, at penge, der var
bevilget fra satspuljen til udsatte og
hjemløse, slet og ret forsvandt.
- Man sætter 50 millioner kro-

ner af og bruger de 25. Nogle af
dem bliver overført til næste år.
Men et beløb, måske de 15 millioner kroner, bortfalder. Beløbet
er ikke at finde i statsregnskabet,
siger Eyvind Vesselbo i dag.
Der er altså tale om budgetterede udgifter, som ikke optræder
i et regnskab. Den slags ville give

- ... man skal jo også
kontrollere sin egen måde
at forvalte bevillingerne
på. Jeg har været kritisk,
fordi jeg var bekymret
for, om pengene gik til
de rigtige. Jeg har aldrig
tænkt på svindel.
Eyvind Vesselbo,
Venstres tidligere socialordfører
revisorpåtegnelser i enhver forening og ethvert lille firma.
Det har det til en vis grad også
gjort. I Rigsrevisionens beretning
til statsrevisorerne i 2015 var konklusionen, at satspuljen samlet set
ikke forvaltes tilfredsstillende. De
berørte ministerier har reelt ikke
haft mulighed for at følge, hvordan pengene anvendes.

Der føres ikke kontrol
'Set i lyset af, at de lovbundne bevillinger og bloktilskud udgør 74
procent af satspuljens samlede
anvendelse, er det væsentligt at

være opmærksom på, at der ikke
sker en specifik opfølgning på anvendelsen for disse bevillingstyper', skrev Rigsrevisionen.
- Det kan være, pengene går
til kommunerne og bliver brugt til
nogle helt andre formål end de tilsigtede – uden at komme de udsatte til gode, siger Eyvind Vesselbo.
Han tog det op flere gange i sin
tid som socialordfører for Venstre.
- Så får du et notat fra Socialministeriet, hvor der står alt det,
de har sagt i forvejen. Man strammer grebet om organisationerne.
Men man skal jo også kontrollere
sin egen måde at forvalte bevillingerne på. Jeg har været kritisk, fordi jeg var bekymret for,
om pengene gik til de rigtige. Jeg
har aldrig tænkt på svindel. Det
er fantastisk, at der skal ske sådan
noget, før kritikken bliver taget
alvorligt, siger Eyvind Vesselbo. ❙

foreninger anmeldt
Socialstyrelsen har offentliggjort, at den har indgivet politianmeldelse af tre frivillige foreninger for formodede overtrædelser af
straffeloven. De er mistænkt for at
svindle for sammenlagt 4,4 millioner kroner. Foreningerne har modtaget midler fra satspuljen til 25
projekter fra 2014 til i dag. Sagerne
har ikke umiddelbart nogen forbindelse til svindelanklagen mod den
64-årige kvinde. ❙

Zoneforbud gør det farligere
at være hjemløs
Flere gadesovere overnatter alene, viser optælling fra projekt UDENFOR
af Peter Andersen

Regeringen vil skrotte julehjælp
22 projekter står til at miste støtte fra satspuljen
De senere år har de frivillige organisationer, der uddeler julehjælp
til fattige familier, meldt om rekordmange ansøgninger. Men hvis
det står til regeringen, må organisationerne fra næste år klare sig
uden økonomisk støtte fra det offentlige.
Tidligere blev der hvert år bevilget otte millioner kroner om
året fra satspuljen til julehjælp.
Det beløb blev i 2015 halveret til
fire millioner, som organisationer-
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ne kunne søge om at få del i, og nu
lægger regeringen op til at skære
julehjælpen helt væk.
Det skriver Altinget på baggrund af regeringens finanslovsudspil for 2019.
I alt 22 satspuljeprojekter står
til at miste støtten med udgangen
af 2018. Det gælder blandt andet
også en særlig pulje til sommerferiehjælp. Her har frivillige foreninger og boligforeninger kunnet
søge om penge til at sende fattige

familier på ferieophold med sociale aktiviteter.
Forhandlingerne om satspuljen gik i gang i begyndelsen af
oktober. Alle partier i Folketinget deltager i forhandlingerne
på nær Enhedslisten. Partiet er
principiel modstander af satspuljen, fordi den er finansieret ved at
lade dagpenge, kontanthjælp og
andre overførselsindkomster stige
mindre, end de ellers ville have
gjort.. ❙

I marts vedtog et flertal i Folketinget loven om zoneforbud, som
gør det muligt for politiet at opløse
'utryghedsskabende lejre' og endda
bortvise hjemløse fra kommunen.
For de hjemløse har loven virket
stik mod hensigten: Den har gjort
det farligere at overnatte på gaden.
Det viser den seneste tælling
fra projekt UDENFOR, som på en
septembernat i år fandt 90 mennesker, der overnattede ude. Og modsat tidligere sov de fleste alene.
- Vi har altid sagt til de hjemløse, at de skal sove sammen, så
de kan hjælpe hinanden, og at de
skal sove på offentlige steder, hvor

- Det betyder, at hjemløse ikke længere må
sove samme sted hver
nat, de må ikke
opbevare mad, og de
må ikke bruge liggeunderlag eller soveposer.
Bo Heide-Jochimsen, gadechef i
projekt UDENFOR
der er andre til at hjælpe, hvis
noget går galt. Tidligere har de
hjemløse fulgt vores råd, men det
havde ændret sig markant ved sidste nattetælling. De hjemløse, der
sov ude den nat, sov alene. De sov

gemt væk i kældre, på legepladser
og andre utrygge steder, siger Bo
Heide-Jochimsen, som er gadechef
i projekt UDENFOR.
Der kan være mange årsager
til, at hjemløse overnatter på gaden. Ofte er herbergerne overfyldte, men mange føler sig faktisk
tryggere på gaden end på herberger eller natvarmestuer, som kan
være præget af kaos.
Bo Heide-Jochimsen er ikke i
tvivl om, at loven om zoneforbud
er årsag til den nye adfærd.
- De hjemløses bedste strategier
for at overleve er blevet kriminaliseret, fordi politikerne har bestemt, at man i stedet for at lave en
social indsats vil lave en politiind-

sats, der forværrer situationen for
nogle af de mest udsatte borgere i
Danmark. Lige nu er praksis, at det
er den enkelte betjent, der afgør,
om det er utryghedsskabende, og
det gør mig utryg, siger Bo HeideJochimsen.
Han tilføjer, at de hjemløse ikke
engang kan vide sig sikre, selv om
de sover alene. I september blev en
rumæner dømt i byretten for ene
mand at have skabt en 'utryghedsskabende lejr'.
- Det betyder, at hjemløse ikke
længere må sove samme sted hver
nat, de må ikke opbevare mad, og
de må ikke bruge liggeunderlag
eller soveposer, siger Bo Heide-Jochimsen. ❙
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En pause fra systemet
Nyt lovforslag på tværs af beskæftigelses- og socialpolitik
af Poul Struve Nielsen
Nu skal det være muligt for socialt udsatte mennesker at holde en pause fra det pres, systemet
lægger på dem. Den mulighed kan
de få med et reformudspil, som socialminister Mai Mercado (K) og
innovationsminister Sophie Løhde
(V) har fremlagt som en del af regeringens sammenhængsreform.
Den ny lov tager højde for borgernes samlede livssituation, siger
Mai Mercado til Hus Forbi. Hun
oplever, at mange socialt udsatte
ikke kan overskue systemet, som
det er indrettet i dag, så de føler
sig som tilskuere til deres eget liv.
- Udsatte har fortalt mig, at det
er et stort problem, uanset om jeg
har været på besøg på herberget
i Hillerødgade i København eller
på Kirkens Korshærs varmestue i
Odense. På Brugernes Bazar kommer flere og fortæller om det. Det

- Hvis det bliver ved
at være siloopdelt,
er det svært, fordi de
forskellige systemer
ikke taler sammen.
Socialminister Mai Mercado (K)

er noget, jeg dagligt får beretninger om, fortæller hun.
- For halvandet år siden mødtes
jeg med en stribe fagfolk, hvor Socialpædagogernes formand Benny
Andersen og flere andre kom med
forslaget om systempause.
Lidt mere teknisk vil der ske
det, at indsatser fra syv forskellige lovgivninger og fire forskellige
sektorområder – beskæftigelse,
social, uddannelse og sundhed –

samles i én ny hovedlov. Den skal
give mulighed for, at borgere kan
få én udredning, én visitation, én
samlet afgørelse og en forenklet
klageadgang. I dag skal borgerne
selv navigere i de forskellige systemer, for eksempel beskæftigelse,
uddannelse og sundhed.
- Det er vigtigt at sikre, borgerne får den rigtige hjælp. Hvis
det bliver ved at være siloopdelt,
er det svært, fordi de forskellige
systemer ikke taler sammen. Nu
kan borgerne tilvælge en samlet
indsats, siger Mai Mercado.
Socialministeren erkender, at
det politisk er en svær manøvre,
fordi den udspiller sig i spændingsfeltet mellem beskæftigelsespolitik
og socialpolitik.
- Men forslaget er taget godt
imod af de andre ministre. Jeg har
også holdt møde med alle partierne, og jeg er meget optimistisk.
Det ser ud til, at oppositionen også

er med på selve idéen. Vi skal forhandle, og vi er i et politisk rum,
men jeg mener, der er opbakning
til det, siger hun.
Regeringen vil som en del af
reformen indgå en national aftale
med Kommunernes Landsforening
om koordinerende sagsbehandlere
– et andet tiltag, som er efterlyst i
årevis. Aftalen skal sikre, at kontakten mellem borgere og sagsbehandlere forenkles.
Det er en del af den samlede
pakke, at borgerne skal give samtykke, hvis de vil have en samlet
indsats.
- Det betyder også, at borgeren
vil kunne trække sit samtykke,
hvis borgeren mener, at indsatsen
er blevet dårligere. Det synes jeg er
vigtigt, siger Mai Mercado.
Regeringen vil afsætte 120 millioner kroner fra 2019 og tre år
frem til at sikre implementeringen
af reformen ude i kommunerne. ❙

Det sociale betyder mest for Bo, Peter og Claus, når de er sammen i Baggårdsbandet.

musiktema

Musik er fællesskab
I Hus Forbis kalender for 2019 fortæller 12 hjemløse
og tidligere hjemløse om deres instrumenter og musik

af Poul Struve Nielsen
foto: Mette Kramer Kristensen

M

klip ud og hæng op der, hvor du køber dit hus forbi

KÆRE KØBER

TAK FOR DIN STØTTE
HUSK AT FÅ FREMVIST

SÆLGERKORT INDEN DU
KØBER HUS FORBI
Få en snak med din
Hus Forbi-sælger
En lovlig sælger
kan altid rimelig
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usik kan være et
fællesskab på samme
måde som holdsport.
Det oplever de 12 musikanter,
som er med i Hus Forbi-kalenderen 2019. De fortæller hver
om deres personlige oplevelser
med et instrument og med musikken.
- Der er en god energi i musik, når man sætter sig en firefem mennesker sammen og
spiller, siger Hus Forbi-sælger
Caroline, som er med i kalenderen og spiller på violin.
Det er i virkeligheden noget, alle kender til. Familier
kommer rigtig tæt på hinanden, når de syngende går
rundt om træet juleaften. Børn
falder i søvn til vuggeviser. På
lejrturene synger vi om bålet
– og det er bare bedst, hvis der
også er én med en guitar.
Skoler har morgensang. I
kirken synger menigheden til
gudstjenesterne, og til barnedåb, bryllup og begravelse
synger vi sange med en bestemt betydning.

KGB
KORSHÆRENS GENBRUGS BAND

Musikken er en vigtig del af de fællesskaber, vi indgår i. Da Kim Larsen døde,
kunne de fleste danskere forbinde hans
sange med en eller anden begivenhed i deres liv.
- Det giver en tryghed at spille i et band
og være sammen med andre. Hvis man rammer en tangent forkert, er der andre til at
løfte det, siger René, som også er med i kalenderen og kommer på Kirkens Korshærs
varmestue i Silkeborg. Han spiller keyboard
i bandet KGB (Korshærens Genbrugs Band).
Bo, som er bassist i Baggårdsbandet fra

Odense, lægger også vægt på
fællesskabet:
- Det giver et fedt kick, når
man lykkes sammen til en koncert, siger han.
Bo optræder sammen med
Claus, som spiller keyboard i
Baggårdsbandet.
- En dårlig dag kan slutte
med godt humør, særligt når vi
spiller sammen i bandet, siger
Claus.
- Jeg ville ikke have kendt
medlemmerne af bandet på
samme måde, hvis vi ikke spillede sammen, siger Jens Anders Brogaard, som arbejder i
korshærens arresthustjeneste
og er tovholder i KGB.
- De der op- og nedture i
vores liv følger vi jo også hos
hinanden. Og det er et frirum.
Hvis man har en dårlig dag,
kan det løfte sig utroligt meget,
når vi mødes. Der skal være en
ramme for nærvær og fællesskab. Sådan tænker jeg om musikken, siger han.
Korshærspræst Peter Thyssen er manager for Baggårdsbandet i Odense. Han fortæller,
at det sociale og den indbyrdes
fortrolighed, når medlemmer
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mødes om musikken, er det
vigtigste.
- Det sociale er det vigtigste. Det, vi har talt om mellem
os seks, der har været med, det
er altid blevet mellem os.
Jens Anders Brogaard fra
arresthustjenesten og bandet i
Silkeborg mener også, at sammenholdet i bandet er en grund
til, at der er sket en gevaldig
udvikling hos den enkelte.
- De indgår i en gruppe, og
fokus er noget helt andet. Fra
kun at have overskud til sig
selv, så har de også overskud til
andre, siger han. ❙

Læs interview med Kasper fra
forsiden af Hus Forbis kalender
2019 på side 16
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foto: Mette Kramer Kristensen

Værestedet i Aarhus fejrede sit 25 års jubilæum i
oktober. I Den Gamle Bys
permanente udstilling
'Fra Vikingetid til Nutid'
er der en installation,
hvor Betty fortæller om
et vigtigt sted for hende.
Det er Værestedet.

at tage hensyn til, og hun skulle
ikke mærke noget.
Når man er et lille barn, har
man brug for stabilitet, og det
kunne jeg desværre ikke give
min datter. Jeg gjorde mit bedste, men hun blev trukket op
med rødder. Hver gang hun lige
var faldet til et nyt sted og på
en ny skole, flyttede jeg igen,
fordi jeg atter havde fået problemer med det forhold, jeg levede
i. Gang på gang traf jeg dårlige
valg.

Datter flyttede

Mit liv som hjemløs
Kvinde fortæller om sit liv med misbrug og hjemløshed som følgesvende
af Betty Ihler

J

eg har gennem mange år
og i flere omgange været hjemløs, Jeg har haft
mange forskellige boliger gennem tiderne. Men hver
gang er jeg endt som hjemløs igen.
Jeg havde en hel del problemer,
som aldrig helt blev løst; psykiske
problemer og misbrug af diverse
stoffer. Jeg havde også dårlige forhold til flere forskellige kærester,
hvor misbrug og vold ofte var i fokus.
Når jeg ser tilbage på det, var
det nogle af grundene til, at jeg
gentagne gange mistede min bolig.
I mine helt unge år opholdt jeg
mig en hel del på gaden i misbrugsmiljøet i Aarhus. Jeg har aldrig set
mig selv som 'sofasurfer'. Men nu,
hvor jeg sidder og tænker tilbage,
har jeg opholdt mig en del hos min
storebror og hans kone. Det er vel
også en slags sofasurfing. Men jeg
har aldrig brugt det at sove ved den
ene og så den anden.
På en eller anden måde har jeg

8

- Mit rodløse jeg kom
atter til syne, men nu
havde jeg også min
datter at tage hensyn
til, og hun skulle ikke
mærke noget.

Ellers var der BZ-miljøet, hvor
man kunne overnatte i de besatte
huse. Dengang var der også mulighed for at overnatte i diverse
opgange og baggårde. Det er helt
umuligt i dag, for nu er der dørlås
på næsten alle opgange i midtbyen.

Plejefamilie
altid villet fremstå som én, der
kunne klare sig selv. Jeg har haft
svært ved at bede om hjælp, og jeg
har altid haft tanken om, at jeg var
i vejen for andre mennesker. Derfor var det 'lettere' for mig at lave
nogle penge ved kriminalitet eller
at prostituere mig selv. Så kunne
jeg dengang betale for et værelse
på Eriksens Hotel i Banegårdsgade
i Aarhus.
Der blev der ikke stillet spørgsmål til min unge alder, og så kunne
jeg smugle andre unge mennesker
fra gaden med op på værelset – eller omvendt, når det var de andre,
der havde fået råd til en overnatning. Så var det mig, der sneg mig
op, når der var mulighed for det.
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Jeg har været på tre efterskoleophold, som aldrig blev afsluttet ordentligt, fordi jeg blev smidt ud
efter kort tid. Jeg har været på
ungdomspension Rundhøj og flere
andre steder. Jeg fik også en fantastisk kontakt til plejeforældre, som
tog mig til sig. Der boede jeg gennem mine unge år, og de hjalp mig
godt på vej i livet og var behjælpelige med en søfartsuddannelse.
De var der, når jeg havde det
svært, men selvom de senere i livet
bød sig til, var jeg så flov over, at
jeg ikke kunne leve op til al den
hjælp og godhed. Gang på gang
forsvandt jeg og var fuldstændig uopnåelig. Jeg ville vise, at jeg
kunne klare mig selv. I dag må jeg

indrømme overfor mig selv, at det
kunne jeg langt fra.
Jeg blev mor som 19-årig og
fik udadtil styr på tingene. Men
da jeg fik min anden datter, som
desværre døde tre måneder gammel, begyndte det indre kaos igen
at blive tydeligt. Det førte til, at
jeg begyndte at flytte igen og igen.
Mit rodløse jeg kom atter til syne,
men nu havde jeg også min datter

- Da min datter var 16
år gammel, valgte hun
at flytte hjemmefra,
fordi hun selvfølgelig
ikke kunne blive ved
med at leve med mit
rodede liv. Da væltede
mit liv for alvor tilbage i
stofferne. Heroinen tog
fuldstændig overhånd,
og jeg endte på gaden
igen-igen.

Da min datter var 16 år gammel,
valgte hun at flytte hjemmefra, fordi hun selvfølgelig ikke
kunne blive ved med at leve
med mit rodede liv. Da væltede mit liv for alvor tilbage i stofferne. Heroinen tog fuldstændig
overhånd, og jeg endte på gaden igen-igen. Denne gang opholdt jeg mig en del på Kirkens
Korshærs Døgnvarmestue i Nørre Allé i Aarhus. Dagtimerne tilbragte jeg på Værestedet i Jægergårdsgade.
De dage, hvor jeg fandt min
egen indre ro, var det svært at
være i alle de andres kaos. Så
trak jeg mig væk fra de steder, hvor alle de andre kaotiske
sjæle kom, og overnattede i parkeringskælderen, som lå i et hul
under en bro nær ved Værestedet. En sjælden gang indimellem
overnattede jeg hos bekendte.
Heldigvis er der et fantastisk
personale på Værestedet, som
har gjort et stort stykke arbejde
for at hjælpe mig. Det er grunden til, at jeg i dag har mit eget
hjem. Personalet har hjulpet mig
med rigtig mange ting, blandt
andet at få en budgetkonto,
som har gjort livet lidt lettere
for mig. I dag er jeg så heldig at
have både familie – inklusive
rollen som både mor og mormor – plejefamilie og et dejligt,
sundt netværk.
Når vi ikke selv kan få os til
at bede om hjælp, er det rart,
der findes engle, som vil os det
bedste.
Jeg har nu været i bolig i
snart fem år med et enkelt velovervejet lejlighedsskifte for
cirka fem måneder siden. Jeg
har det helt fantastisk. I dag er
jeg selv beviset på, at det kan
lykkes at komme godt videre i
livet efter hjemløshed og misbrug. ❙

Flere kvinder med
børn bliver hjemløse
Ny rapport beskriver de særlige problemer, kvinder har,
når de bliver hjemløse
af Poul Struve Nielsen

H

jemløse kvinder kæmper ofte med både psykiske og sociale problemer, og mange har i
en lang periode overnattet på sofaer hos venner og bekendte, inden
de opsøger et herberg.
Det viser en ny undersøgelse,
der bygger på 50 interview med
hjemløse kvinder. Det er VIVE
(Viden om Velfærd, tidligere Socialforskningsinstituttet), der har
udgivet rapporten 'Hjemløshed
blandt kvinder i Danmark'.
Den seneste kortlægning af
hjemløshed fra 2017 viser, at mere

- Det er et udbredt
mønster, at de hjemløse
kvinder ofte kæmper
med både psykiske
problemer og sociale
problemer – og mange
af kvinderne er på et
tidspunkt blevet sat ud
af deres tidligere bolig
eller har været igennem
et svært brud med en
partner.
Lars Benjaminsen,
seniorforsker hos VIVE
end 1.600 kvinder i Danmark lever som hjemløse. Det er en stigning på 23 procent sammenlignet
med antallet af hjemløse kvinder i 2015. Ifølge rapporten er der
også tegn på, at antallet af hjemløse kvinder med daglig omsorg
for børn er stigende, omend denne
gruppe udgør en relativt lille del af
det samlede antal kvinder ramt af
hjemløshed. En del af de hjemløse
kvinder har ikke deres børn hos
sig til daglig, da børnene er i familiepleje, anbragt på en institution

eller i enkelte tilfælde opholder sig
hos faderen.
For dem alle gælder dog, at moderskabet og relationen til børnene
(eller manglen på samme) fylder
meget i hverdagen, ligesom børnene udgør et sårbart, smertefuldt
og skamfuldt emne. Forskellen viser sig ved, at færre af de hjemløse
kvinder er gadesovere eller opholder sig på herberger sammenlignet
med de hjemløse mænd, mens der
til gengæld er væsentligt flere af
de hjemløse kvinder, der opholder
sig i 'skjult hjemløshed', det vil sige, at de overnatter rundt omkring
hos venner og familie.
- Hver kvinde har deres helt
egen unikke historie, men samtidig viser undersøgelsen en række
fællestræk. Det er et udbredt
mønster, at de hjemløse kvinder
ofte kæmper med både psykiske
problemer og sociale problemer
– og mange af kvinderne er på et
tidspunkt blevet sat ud af deres
tidligere bolig eller har været igennem et svært brud med en partner,
siger seniorforsker hos VIVE Lars
Benjaminsen, der står bag undersøgelsen.

- Der er et stort behov for at
finde permanente boliger, for med
den nuværende boligmangel kom-

- Der er et stort behov
for at finde permanente
boliger til kvinderne,
for med den nuværende boligmangel
kommer kvinderne ofte
til at opholde sig i lang
tid på de midlertidige
tilbud.
Lars Benjaminsen,
seniorforsker hos VIVE
mer kvinderne ofte til at opholde
sig i lang tid på de midlertidige
tilbud. Desuden ser vi et behov for
at sikre den rette støtte, når kvinderne flytter i egen bolig. Og sidst,
men ikke mindst, er der et behov
for at skabe bedre sammenhænge
mellem indsatserne – for eksempel
at koordinere den sociale indsats
med jobcentrene og behandlingstilbud inden for psykiatrien, siger
Lars Benjaminsen. ❙

Stoffer og psykiske problemer
Han understreger, at de hjemløse
kvinder både er kvinder, der har
været socialt udsatte hele deres
liv, og kvinder, der i deres voksenliv har været ude for begivenheder, der har gjort livet vanskeligt
at håndtere.
På de sociale tilbud og i kommunerne meldes der om en stigende gruppe af unge hjemløse
kvinder med meget komplekse
problemer. Det er unge kvinder,
der har psykiske lidelser som borderline og ADHD i kombination
med stofmisbrug, hvor det særligt
er hash, amfetamin og kokain, der
dominerer. Mange i denne gruppe
er unge piger fra udsatte familier,
og de har ofte et anbringelsesforløb bag sig.

HUS FORBI

Rapporten 'Hjemløshed blandt
kvinder i Danmark' er bestilt af satspuljepartierne og Børne- og
Socialministeriet som et led i
udmøntningen af satspuljen for 2018.

| nr. 11 november 2018 | 22. årgang | 9

Temperaturen
steg et par grader med
besøg fra byens hotel
tekst og foto Poul Struve Nielsen

musiktema

I dagene efter Kim Larsens død lagde hundredvis af mennesker blomster på Christianshavns Torv. Blomsterne blev siden kørt til de hjemløses gravplads på Assistens
Kirkegård på Nørrebro. Her lægger Hus Forbi-sælger nummer 1, Britta, en blomst ved monumentet. Det er udført af Leif 'Sylvester' Petersen og i øvrigt støttet af
Himmelblå Fonden, som blev stiftet med penge fra Kim Larsens pladesalg.

larsen &
de hjemløse

af Peter Andersen
foto: Mette Kramer Kristensen

musiktema

'Det var en underlig følelse, da jeg efter nogle timers tid
blev lukket ud, at gå
hen ad gaden og være
hjemløs. Jeg følte mig
som en fremmed. Det
er en fornemmelse,
man aldrig glemmer, når man først har haft
den. Dette at blive frataget sine borgerrettigheder og sin identitet.'
Det fortalte Kim Larsen for godt ti år
siden i et interview med Hus Forbi om en
episode i 1972, da hans bolig på Christianshavn var blevet ryddet, og han selv havde
været anholdt. Eller rettere, han fortalte
det ikke, for interviewet blev til på bag-

10

grund af skriftlige spørgsmål og svar – sidstnævnte sendt per brev og skrevet i hånden.
- Han havde netop udgivet pladen' Gammel
Hankat' og var derefter gået i dækning for journalister. Men han forbarmede sig, fordi det var
til Hus Forbi, husker Peter Kyhl Olesen, som sørgede for, at de håndskrevne ord fra Kim Larsen
kom i avisen.
I anledning af Kim Larsens død har vi valgt
at genoptrykke interviewet i fuld længde. For
det fortæller meget om, hvorfor mange hjemløse hørte Kim Larsen som 'deres stemme'. Her
på Hus Forbi er vi i hvert fald helt enige i, at
Odense Kommune burde have fulgt hans idé,
da der for nogle år siden skulle findes et nyt tilholdssted til byens hjemløse og andre outsidere:
At stille otte udrangerede togvogne i en rundkreds på det gamle baneterræn. Fordi det var
et fantasifuldt forslag, hvor brugerne var tænkt
med og selv kunne få indflydelse på indretnin-
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gen, og ikke bare endnu et tilbud til brugerne.
Vi har også spurgt Hus Forbi-sælgere og
andre om deres forhold til Kim Larsen. Og her
møder vi både lune Larsen, som sætter sig
ned og rafler med to Hus Forbi-sælgere på et
værtshus, og den 'sure stodder', som ikke vil
købe Hus Forbi, fordi nu har han altså gjort
nok for de hjemløse.
Måske er det i virkeligheden derfor, Kim
Larsen var så elsket, at børn, der ikke er født
endnu, vil vokse op med hans sange: Han var
ikke bare lun, men kunne også være vranten,
kolerisk og hovmodig. Som de fleste af os kan.
Han kunne også være en stædig rad, men
ikke mere, end at han kunne finde ud af at
ændre mening. Som dengang i Silkeborg… nå
nej, læs selv! ❙

Det var i 2006 eller cirka deromkring,
at Kirkens Korshær i
Silkeborg var flyttet
til Lille Søgade, der –
som navnet antyder
– ligger ned til en af
Silkeborgsøerne. Det
var fællesspisningsdag, som det var én gang
om måneden med gratis mad til brugerne, så
varmestuen var pakket til sidste plads.
Varmestuen ligger også tæt Hotel Dania. Daværende korshærsleder Jens Anders
Brogaard kunne se på hotellets parkeringsplads, at der holdt en bandbus. Så han
tænkte, at Kim Larsen nok havde tilbragt
natten på byens hotel. For Larsen og bandet Kjukken havde spillet i Silkeborg aftenen før.
- Jeg tænkte, at det ville være fantastisk, hvis vi kunne få Kim Larsen til at
give et nummer eller to i varmestuen, siger
Jens Anders Brogaard.
Varmestuen i Silkeborg er tidligere Hus
Forbi distributør, og det er som de fleste
steder, hvor Hus Forbi-sælgere og andet
godtfolk kommer, et sted for mennesker,
der drikker sig ihjel, nu og da får en tjald
og bliver temmelig skæve, har lange, sorte
negle og altid har fået at vide, at de er en
del af det dårlige selskab og skal være
glade for, at de blev født, før aborten den
blev fri.
Hvis de spiller billard, hører flere sikkert keglerne hviske stille til dem, at de
skal tage den lidt med ro, et minut eller to.
Ellers som Jens Anders Brogaard udtrykker det:
- Kim Larsens personlighed og hans
budskab matcher rigtig godt den gruppe
mennesker, der kommer i varmestuen.
Så da han fik et øjebliks ro på en travl
dag, gik han den korte vej til Hotel Dania
og trådte ind gennem hoveddøren, fast besluttet på at gøre det bedste for ham selv og
hans venner på varmestuen.

- Receptionisten så skeptisk til mig. Hun
skulle jo beskytte sine gæster. Men jeg så, at
Larsen sad i hjørnet og læste avis. Jeg skyndte
mig hen og gav hånd og fortalte, at jeg kom fra
Kirkens Korshær varmestue, fortæller Jens Anders Brogaard.

En forkert besked
Han pegede ud ad vinduet mod varmestuen, som
kunne ses fra hotellet, og sagde til Larsen:
- Dernede sidder en stor flok af dine fans. Når
du er så tæt på, ville det være fedt, hvis de mennesker kunne få et nummer af dig.
Larsen svarede, at det kunne simpelthen ikke
lade sig gøre. Det var alt for tidligt på dagen.
- Klokken var også kun 12.30. Men han sagde: 'Du må hilse dem'. Jeg var lidt ærgerlig, men
det var også fair nok. Så da fællesspisningen
gik i gang på varmestuen, hilste jeg alle fra Kim
Larsen, fortæller den daværende korshærsleder
i Silkeborg.
Men det var så bare en forkert besked. For et

kvarter senere trådte Kim Larsen ind ad døren
med sit band.
- De stillede bare op inden for døren og sagde: 'Vi kommer for at give en sang'. Så gav de
et par numre. Det var en fantastisk oplevelse,
og brugerne havde en ovenud god dag. Nogle af
dem kom fra København, og de havde historier
om nogle gange, de havde mødt ham og siddet
og talt med ham på en bænk for eksempel.
Korshærslederen og spillemanden genså siden hinanden på et værtshus i Odense.
- Det var vist hans stamværtshus. Jeg så
ham gå ind i det lokale, hvor man måtte ryge.
Jeg tænkte, at jeg måtte sige tak for den fine
dag i varmestuen, så jeg gik hen til ham og
sagde: 'Kan du huske dengang, du gik ned i
varmestuen i Silkeborg?' Og jeg sagde 'tak'.
Han svarede: 'Det må vi gøre igen', slutter Jens
Anders Brogaard.
Det nåede Larsen så ikke, så den kommer vi
desværre nok også til at arkivere som 'bare en
forkert besked'. ❙

- Jeg tænkte,
at det ville
være fantastisk,
hvis vi kunne
få Kim Larsen
til at give
et nummer eller to
i varmestuen.
Jens Anders Brogaard,
daværende korshærsleder
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Kim Tranum
Hus Forbi-sælger

Kisser

Hus Forbi-sælger
Hvad betød Kim Larsen for dig?
Jeg brød sammen, da jeg hørte om hans død. Jeg havde
en lillebror, som boede på Kofoeds Skole og på Mændenes Hjem. Kim kendte alle stederne. Han var alt for os. Vi
har gået meget på Langebro, som han synger om.
Hvornår bruger du musikken?
Jeg startede med at bo på gaden i 1974 sammen med min
mor, mine små søskende og min lille søn. Vi holdt sammen, og vi har holdt mange gode juleaftener på Kofoeds
Skole. Der var aldrig tryghed. Når vi var rigtig stive på
værtshusene, hørte vi altid Kim Larsens sang 'Længes
Hjem'. Jeg bruger stadig hans musik hver eneste dag.
Mine tre drenge er vokset op med Kim Larsen, og
en af dem er opkaldt efter ham. De oplevede ham alle
sammen på Skanderborg Festival. De boede på gaden
sammen med mig, men i dag har de store stillinger. Kim
har også været fattig. Derfor betyder hans sange alt for
os, og da han døde, tænkte jeg: 'Det gør du ikke, Kim. Du
dør ikke fra os.'

Hvordan oplevede du Kim Larsen?
Da en anden sælger og jeg sad og raflede på en beverding
i København, kom Kim Larsen forbi. Han spurgte, om han
måtte være med, men han kunne sgu ikke finde ud af det.
Det var han ligeglad med. Han spillede for spillets skyld, og
han var så hyggelig.
Der var nogen, der mente, han var snobbet, men det
passer ikke. Jeg tror, han fik lyst til at sidde sammen med
os, fordi vi sad i vores Hus Forbi-tøj. Så
han kunne slappe af i stedet for at
være sammen med alle rygklapperne. Kim kendte jo mennesker, for han kommer selv
fra et liv på bunden. Det
betyder noget.
Jeg har også
mødt Kim Larsen, før
jeg blev hjemløs. I
slutningen af 80'erne
kørte jeg med lys og
lyd til koncerter, og
der var mange kendte
mennesker. De kunne
være nogle højrøvede
hoveder, og så lærte man
hurtigt at holde sig fra dem.
Kim var slet ikke sådan, så ham
kunne jeg godt lide at spise sammen
med i pauserne.
Hvad betyder musikken for dig?
Gasolin kom og spillede til et skolebal på Vadum Skole, da
jeg var barn. Jeg havde hørt nogle sange inden, men jeg
blev for alvor fan, da jeg hørte dem live. LP'erne er skiftet
ud med CD'er, men jeg har hele samlingen. Alt med Kim
Larsen er godt.
På min søns dødsdag lytter jeg til 'Pianomand'. Det er
det stærkeste nummer, han har lavet. Min dreng blev syv
måneder, og han døde i 1983. Det er længe siden nu, men
musikken hjælper mig stadig.

Simon

Hus Forbi-sælger
Hvad synes du om Kim Larsens musik?
Det var umuligt at komme udenom hans musik. Jeg har hørt ham til koncerter mange
gange, og 'Pianomand' bliver ofte spillet til begravelser. Jeg synes, den bedste sang
er Gasolins 'Sct. Emitri'. Den har jeg hørt mange gange sammen med gamle venner,
og den sender mig altid tilbage igen.
Hvordan var din opfattelse af Kim Larsen?
Når man er en fri fugl som mig, så kommer man over det hele, og af en eller anden
grund var jeg havnet backstage til Kløften Festival. Her mødte jeg Kim Larsen, som
stod sammen med Erik Clausen. Han var ikke særlig snaksaglig. Faktisk synes jeg,
han virkede gnaven. Men det var nok fordi, han gerne ville have fred og ro, inden
han skulle spille.
Det rører mig, at han er død. Jeg synes, det er et stort tab, men han var jo gammel og havde levet et hårdt liv. Det er en flot alder, og han har sikkert oplevet mere
end mange andre, som når at fylde hundrede år. På en måde vil han nok leve for
evigt. Selv børn, der bliver født i dag, vil vokse op med ham.
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tekst: Sophie Holland
foto: Mette Kramer Kristensen

Søren Bernbom

Han sang som 14-årig med på to sange på Kim Larsens første
soloalbum, 'Værsgo'. Han arbejder i dag på døgntilbuddet Kærbygård
på Bornholm som psykoterapeut og pædagogmedhjælper.

Kurt

Hus Forbi-Sælger
Hvordan var din opfattelse
af Kim Larsen?
For fem år siden stod jeg inde på Hovedbanegården og solgte aviser, og så kom der en mand
i en lurvet, slidt frakke, en kasket og en stor
guitar på ryggen. Så råbte jeg: 'Hva' fanden,
det er jo Kim Larsen. Hej min ven, hvad med at
støtte de hjemløse med en 20'er?'
Så vendte han sig om og råbte tilbage: 'Nu
har jeg kraftedme støttet jer i hoved og røv i
så mange år, nu må I fandme klare jer selv.' Så
satte han sig ind i 2A, og ja, det kan jeg sgu
egentlig godt forstå. For det er jo rigtigt nok.
Han har støttet de hjemløse og alle mulige
andre økonomisk i alle årene.
Jeg kender ikke så meget til Kim, men jeg
har kendt alle hans venner fra Staden. Smukke
Møller, Homo-Knud og Guleroden. Jeg har
røget fede med dem alle sammen, og jeg kender
desværre også til Kims bagsider. Han var ilter,
opfarende og aggressiv, når han var påvirket af
alkohol. Han var en af dem, der ikke kunne tåle
det, tror jeg.
Men Christiania og Kim Larsen hænger jo
sammen, og den levemåde, han havde med at
tage det stille og roligt, den holdt han fast i.
Han har kørt rundt på en gammel damecykel i
alle de år og havde hverken fjernsyn eller mobiltelefon. Alle millionerne i banken ændrede ikke
en skid for ham, og det er jeg virkelig imponeret
over.
Kim kunne forarge folk med sin påklædning,
og sådan noget elsker jeg. Dengang i 70'erne
der kunne man forarge ved at have huller i cowboybukserne eller gå i slidt militærtøj. Og de var
virkelig pisse forargede allesammen. Han var en
rigtig provo, og det beundrer jeg ham for.

Hvem var Kim Larsen?
Kim var først og fremmest musiker. Og
så var han vennernes ven. Han gjorde
fuldstændig uventede ting overfor mennesker. Han betalte for at sende misbrugere på afvænning eller gav en økonomisk
håndsrækning til en musiker eller et
værtshus.
Han var generøs og usnobbet, og
samtidig kunne han være rigid og firkantet. Jeg tror, den kant følger med,
når man har integritet. Kim var enormt
belæst, og indimellem blev han fejltolket.
Men han var et nysgerrigt, sultent hjerte,
der havde undersøgt verden, taget stilling
og stod ved det.
Jeg er selv gammel hjemløs og narkoman, og i mange år var stofferne hele
min verden. Så mister man de mennesker,
man har i sit liv. Men Kim var altid en
menneskelig, moralsk støtte. Det var han
generelt for skæve eksistenser og for
hjemløse.
Han var jo selv tidligere slumstormer
og dengang en fattigrøv. På trods af hans
enorme økonomiske rigdom slap han
aldrig den side. Han kunne have købt den
dyreste villa på Strandvejen, men intet lå

fjernere fra ham. Han ville bo blandt almindelige mennesker, og han så aldrig sig
selv som bedre end andre. Pengene fyldte
meget for omverdenen, men ikke for ham.
Hvordan var jeres forhold?
Da jeg var barn og ung, hang jeg ud på
Christianshavn og så Gasolin, når de spillede på Kofoeds Skole. Da jeg blev spurgt,
om jeg ville synge 'Joanna' og 'De Fjorten
Astronauter', var det enormt vildt. Det var
en uvirkelig drøm, som gik i opfyldelse,
men det har ikke altid været nemt. Når
man er sammen med så stort et kulturfænomen som Kim Larsen, bliver man defineret af ham. Folk, jeg mødte, spurgte
oftest til ham, før de spurgte til mig.
Til sidst havde jeg kun kontakt til
Larsen gennem vennenetværket og
yderkanten af hans familie. De seneste år
lukkede han mere ned. Det var svært for
ham at sige noget, uden det blev tolket i
alle retninger. På den måde har det sikkert
været ensomt og svært at være Kim.
Det er sorgfyldt at miste ham. Han er
i klasse med de helt store kulturpersoner,
malede med den store pensel og vil gå
udover dette århundrede.

Peter Philipsen

Han har bandet Kim Larsen Jam, hvor han optræder med
Kim Larsens sange. Han har også spillet på Hjemløsedagen.
Hvordan oplevede du Kim Larsen?
Kim Larsen var den musikalske side af
H.C. Andersen. Han har skrevet historie
med sine sange, som spilles af flere generationer. Dengang han kom frem, blev
der sagt, at han ikke kunne spille, men for
fanden, hvor kunne han spille guitar. Det
er svært for mig at omtale ham i datid.
Det er ufatteligt, at den klippe er gået
bort.
Larsen gik aldrig op i penge. Han fik
det samme som de andre musikere, og
mange af pengene røg i fonde. Jeg tror,
det var mærkeligt for ham, da han ikke
længere kunne komme på Kofoeds Skole
og få lidt mad og finde noget tøj. Det
havde han altid gjort, men nu var han både
kendt og rig, og så var det slut med det.

Hvordan var dit forhold til
Kim Larsen?
Da jeg var ung, sagde Kim Larsen mig
ikke så meget. Jeg lyttede selvfølgelig til
Gasolin, men jeg var over 40 år, før jeg for
alvor blev fascineret af hans musik. Den
måde, han kunne fortælle en god historie
på, var unik. Det er tidløse historier fra
hans eget eller andres liv, som folk stadigvæk oplever.   
Han elskede bylivet, fordi det skabte
hans historier. Jeg oplevede ham som en
meget stille og rolig person, som kom
med sin stok, bestilte en øl og sad og
kiggede på folk. Bagefter sagde han: 'I må
hygge jer', og så gik han igen.

HUS FORBI
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- De hed John begge to. Long John og Lille
John. Det fortaltes om Long John, at han var
røget på dunken efter et nederlag i en boksekamp. Han lignede da også en bokser, stor og
sværlemmet med braktud. Når han var beruset,
gik han og råbte op. Vi børn var lidt bange for
ham.
Mødet med de to gjorde et uudsletteligt
indtryk. Lille John lignede med Larsens ord 'en
nisse, som gik med et stykke snor i stedet for
en livrem'.
- Første gang jeg så ham, løb jeg stortudende
hjem til min mor og fortalte, at der gik en mand
nede på gaden, der var så fattig, at han ikke
havde råd til et bælte, og om jeg ikke måtte
give ham pengene til ét.
Kim Larsens mor havde dog en lidt anden
opfattelse af, hvor fattig lille John nu også var.
- Hun lo, men gav mig pengene og sagde, at
det nok ikke lige var det, han ville bruge dem
til.

- I Københavns Nordvest
-kvarter, hvor jeg voksede
op i 1950'erne, var der
en del subsistensløse, som de
hjemløse blev kaldt dengang.
Kim Larsen
Da graffiti-kunstneren Miki Pau Otkjær hørte om Kim Larsens død, kørte han til Christiania og malede sangerens kontrafej på et plankeværk.

Langebro, Lille John
& gadens løse fugle
Rummeligheden over for de sære og skæve er blevet mindre,
og det er forstemmende, mener Kim Larsen. Han er selv vokset op
blandt subsistensløse i 1950'ernes København og er ikke bleg for at gå i rette
med 'Kommunefar', når han møder uretfærdighed på sin vej.
af Peter Kyhl Olesen
foto: Mette Kramer Kristensen

musiktema

Hvis du går ud over
Langebro, er det ikke
sikkert, du møder nogen. Men mon ikke du
på et eller andet tidspunkt for dit indre øre
hører Kim Larsens stemme, der tager dig med på
byvandring en tidlig mandag morgen?
Forbi en, som står og græder, forbi flokken,
der står og drikker sig ihjel, Jehovas Vidnet,
der forudsiger jordens undergang - og ikke
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mindst kvinden med de skønne øjne, der beskylder sin mand for at have stjålet hendes liv.
Knap så kendt er sangen om 'Kattemor', men
stemmen, der synger den, er stadig den samme,
og temaet har ikke ændret sig. Her møder vi den
ensomme gamle dame, der drager til storbyen,
men som ingen vil danse med, bortset fra de
herreløse katte, der slikker af hendes hånd.
Eksistenser som disse findes i hver en by,
ofte er de oversete, glemte og uglesete, men
gennem sange som 'Langebro' og 'Kattemor'
med iørefaldende musik og et nærværende
budskab bliver de levende mennesker og hver
mands eje.

Long John og Lille John
Teksterne og musikken til de to sange blev
skrevet i 1970'erne af Kim Larsen sammen
med de øvrige i Gasolin. Det at forholde sig til
skæbner, som har et mindre privilegeret udgangspunkt i livet end én selv, har aldrig været
fremmed for ham.
Med egne øjne oplevede han allerede som
en lille knægt, at samfundet indeholder mange
forskellige eksistenser, nogle mere særprægede
og farverige end andre.
- I Københavns Nordvest-kvarter, hvor jeg
voksede op i 1950'erne, var der en del subsistensløse, som de hjemløse blev kaldt dengang. Der var
især to, jeg lagde mærke til, husker Kim Larsen.

Og ganske rigtigt: Lille John blev ved med
at gå med snoren, men som den voksne Larsen
konstaterer:
- Han havde jo heller ikke bedt om noget.

Huller i osten
Som 20-årig bosatte Kim Larsen sig på Christianshavn. Der var billige lejligheder i Sofiegården, et misligholdt boligkompleks fra slutningen af 1800-tallet. Lige overfor Sofiegården lå
den gamle Kofoeds Skole, som bistod mennesker med sociale problemer – for en stor dels
vedkommende alkoholrelaterede. Skolens brogede klientel afskrækkede på ingen måde Larsen.
- Gadens løse fugle var jo ikke noget nyt for
mig, konstaterer han og tilføjer:
- Der var bare flere af dem, og de var mere
professionelle. Nogle af dem var bøller, andre
var rare og omgængelige, der var endda et par
stykker, der var morsomme.
Når Kim Larsen sammenligner holdningen,
der herskede på datidens Christianshavn, med
holdningen i nutidens Danmark, er der især én
ting, som han mener har ændret sig markant
fra dengang, nemlig rummeligheden:
- Set med nutidens snerpede øjne er det bemærkelsesværdigt, at de passede ind. Der var
ikke nogen nævneværdig kløft mellem dem
og borgerne i kvarteret. Dørtelefonen var ikke
opfundet, gadedørene stod ulåste, der var altid
en opgang, hvor man kunne finde ly for natten.

Der var huller i osten, som man siger.
Den omtalte rummelighed virkede da også
begge veje. Larsen og nogle af de unge tilflyttere frekventerede ofte 'Skolen' (Kofoeds Skole,
red.), hvor de tog bad og hentede gratis kluns i
tøjafdelingen.
Kim Larsen erkender, at de retrospektive
beskrivelser af livet på Christianshavn lyder
meget rosenrøde, og fastslår, at de egentlig også
var det.
- Der var bare ingen, der tænkte over det
dengang. Det var en selvfølge.

Hjemløs – en underlig følelse
Københavns Kommune havde erklæret Sofiegården uegnet til menneskebolig og til trods for
massive protester fra beboerne, fjernede politiet dem ved magt i vinteren 1969, og komplekset blev kort tid efter revet ned. Stærekassen,
der lå tæt på Sofiegården, blev i stedet Kim Larsens nye bopæl. Men den skulle også snart blive erklæret uegnet til menneskebolig. Og samme scenario gentog sig derfor i foråret 1972.
100 betjente stormede Stærekassen, og 25 mennesker blev anholdt, blandt andre Kim Larsen.
- Det var en underlig følelse, da jeg efter
nogle timers tid blev lukket ud, at gå hen ad
gaden og være hjemløs. Jeg følte mig som en
fremmed. Det er en fornemmelse, man aldrig
glemmer, når man først har haft den. Dette
at blive frataget sine borgerrettigheder og sin
identitet.
Mødet med Long John og Lille John, oplevelserne med Kofoeds Skoles brugere på Christianshavn og den umyndiggørelse, han selv
var ude for, er for længst fortid, men på ingen
måde glemt.
Kim Larsen holder stadig et vågent øje med,
hvordan de svageste grupper i Danmark bliver
behandlet. Og når han oplever uretfærdighed
på deres vegne, er han ikke bleg for at skose de
folkevalgte politikere, hvis han mener, at de i
deres magt og vælde glemmer at gøre noget for
dem, der ikke er stemmer i, men som i ligeså
høj grad har brug for det offentliges støtte for
at komme til at leve et værdigt liv. Som da han
kaldte Odenses tidligere borgmester Anker
Boye for 'en laktaske, der ser nydelig ud, men
som er uden indhold', fordi kommunen brugte
enorme summer på prestigeprojekter i stedet
for at bruge dem på mennesker.

Bedsteborgerne og outsiderne
Netop Odense er byen, hvor Kim Larsen 'drevet
af kærlighed', som han selv udtrykker det, flyttede til i 1994. Her blev han vidne til, hvordan
politikerne med vold og magt ønskede at fratage byens hjemløse og outsidere deres oprindelige tilholdssted. Begrundelsen fra kommunal
side lød, at disse mennesker 'ikke skulle være
det første, man som rejsende så, når man kom
fra København'.
- På det tidspunkt holdt de til i Kongens
Have over for den gamle banegård. Det brød
borgerne og politiet sig ikke meget om, de blev
jaget væk. De svinede og larmede nu også en

hel del, men måske havde de fået lov til at blive, hvis de have været lidt mere diskrete.
Kim Larsen brød sig ikke om holdningen og
skred til handling.
- En bodegabekendt og jeg kunne ikke rigtigt lide det. Det føltes forkert. Så vi gik op til
Kommunefar og forelagde ham følgende plan:
Hvad nu hvis man tog syv-otte udrangerede
togvogne, stillede dem ind i en rundkreds nede
på det gamle baneterræn, lavede bålplads inde
i midten og indrettede de forskellige vogne til
marketenderi, soverum og dagligstue og så videre? Så ville det være lidt af vejen og dog midt
inde i byen, skitserer Larsen og konkluderer:
- Bedsteborgerne og outsiderne kunne leve
side om side og dog hver for sig. Vi syntes, det
var en formidabel ide. Det gjorde Kommunefar
ikke. I stedet indrettede han en arkitekttegnet
rædsel et godt stykke uden for byen, så kunne
gadens løse fugle sidde der og kukkelure, stuvet godt af vejen.
Da dagen for åbningen oprandt, havde man
dog ikke glemt Kim Larsen og den bekendte,
som fik en indbydelse, men:
- Vi kom ikke. Hvad skulle vi der? Hvad
skulle nogen som helst der? In the middle of
nowhere.

Hjemløse alle sammen
Også på scenen har Kim Larsen udtrykt bekymring over tingenes tilstand i dagens Danmark, og
konstateret tørt og kontant, at 'det er blevet en
trend at trampe på dem, som tigger ned'.
Nutidens egoisme og selvtilstrækkelighed og
ikke mindst det allestedsnærværende krav om
funktionalitet huer ham ikke – en samfunds-

- Første gang jeg så ham, løb
jeg stortudende hjem til min
mor og fortalte, at der gik en
mand nede på gaden, der var
så fattig, at han ikke havde
råd til et bælte, og om jeg ikke
måtte give ham pengene til ét.
Kim Larsen
udvikling, han mener ukritisk bifaldes af de
siddende politikere. Men hvordan så med fremtiden? Vil det stadig være en selvfølge, at man
kun tænker på sig selv?
- Måske vil de kommende generationer udvise mere medfølelse og forståelse end de kolde
hjerter, der sidder ved roret. Jeg håber det. Ellers er jeg bange for, at vi ender med at blive
hjemløse alle sammen. ❙
Dette interview blev oprindeligt bragt
i Hus Forbi i januar 2007.
Det er blevet til på baggrund af et brev
fra Kim Larsen, hvori han besvarer
en række spørgsmål fra Peter Kyhl Olesen.
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de bedste fugle er de frie, som flyver

Kasper Hedegreen er på forsiden af
Hus Forbis musikkalender for 2019
og på vej med et nyt album
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L

af Poul Struve Nielsen
foto: Mette Kramer Kristensen  

æg mærke til navnet
Kasper Hedegreen. Han
er en ung musiker, som
laver fantastiske sange. Og han har noget på
hjerte. Trods sin unge
alder har han rigeligt
med livserfaring at øse
af. Han blev hjemløs
som barn. Han var fire
år i Tivoli-Garden, mens
han boede i gaden eller rundt omkring.
Som voksen fandt han først sit eget sted, da
han fik et skib på Æseløen i pirathavnen i farvandet ved siden af Christiania. Nu øver han på
et album, som skal udkomme til foråret. Og en
udgivelse med sange af den legendariske chri-

stianit og multikunstner John 'Snyder', hvis borgerlige navn var John Vestermark Rasmussen.
I 2014 udgav han et album med bandet
Shampoobar. Og i øvrigt var han på plakaten til
Hjemløsedagen på Rådhuspladsen i København
i oktober.
Hvis du vil have en smagsprøve på Kaspers
musik, ligger albummet 'The Best Birds Are
Flying' på iTunes og Spotify. Det er tegningen
til noget stort og nyt i en gammel singer songwriter tradition.
- 'The Best Birds Are Flying' var for at lave
noget nyt. Nogle af sangene derfra kommer
også med på det ny album, fortæller Kasper Hedegreen.
Albummet udkommer til foråret. Måske 1.
april. Det er en særlig dato for Kasper. Den dag
faldt han ud ad et vindue fra fjerde sal. Han har
stadig mén efter ulykken. Andre ting i livet er
også sket for ham på den dato – og i øvrigt er

det i april, han dukker op på væggene rundt
omkring hos læserne, for det er den måned, han
er i Hus Forbi-kalenderen.

Reggae og blues
Kasper satser på at optræde i forskellige sammenhænge og lægger meget vægt på kunstnerisk at være en fri fugl.
- Min store passion er ikke at lave plader,
men at spille live. Jeg spiller rock, blues og reggae på festivaler. Jeg har optrådt på blandt andet Südwinsen, som er en festival mellem Hamborg og Berlin, fortæller Kasper.
Han har også været hovednavn til byfesten
i Lübeck. Faktisk har han optrådt lige så meget
i Tyskland som i Danmark, og i bandsammenhæng optræder han skiftevis med både danske
og tyske musikere.
- Med mit kerneprojekt vil jeg sige nogle
ting gennem mine sange og vise, at man stadig

godt kan spille live med et band. Det kommer
jeg også ved at spille i udlandet. Det har mest
været i Tyskland med guitaren på ryggen. Men
jeg har også spillet i Portugal, siger Kasper.
Han tilføjer næsten lidt vemodigt, at 'rock
and roll is dead', selv om han vel egentlig selv
prøver at modbevise den tese.
- Sådan er det bare. Man kan ikke stille sig
op og spille Led Zeppelin og Bob Dylan covers.
En mand med en guitar – dem er der mange af.
Jeg prøver at få det til at fungere med et professionelt jam band med skiftende besætning.
Singer songwriter, det er Kasper. Og enhver
kan høre, at han har mere end almindeligt
godt greb om sin metier.
- Når jeg skriver sange, starter det tit fredag aften i byen eller en torsdag morgen, hvor
man er lidt sur. Så tager jeg det videre og arbejder med det. I øvelokalet. Et halvt år efter
er det nok noget helt andet. Men følelsen er
der stadig, siger Kasper, som også erkender, at
han stadig har en del at lære.

Læreproces

Det begyndte med blæserinstrumenter. Siden kom der banjo og guitar til. Kasper spiller mange instrumenter og har også lagt trompet til lydsporet
på 'The Best Birds Are Flying'.
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Albummet med sange af multikunstneren og
christianitten John 'Snyder' Rasmussen er en
del af læreprocessen.
- Det projekt har en anden karakter. Jeg
har været længe i Danmark på grund af det
her kontanthjælps-lort. Det her giver mig så
mulighed for at lave noget hippiemusik med
nogle gamle hippier. Det er spændende at se,
hvordan det virker. Og jeg har lært meget af at
producere og arrangere. Når jeg så skal samarbejde med nogle producere i Tyskland, bliver
det lettere at kommunikere i musiksproget,
fortæller Kasper.
Han har også været en uge i praktik hos
rapperen Pato Siebenhaar.
- Jeg blev overrasket over hvor lille en forskel, der er på ham og mig. Vi står begge op om
morgenen, laver noget musik og møder nogle
fede mennesker. Men han sørgede hele tiden
for at få optaget noget, der kunne produceres.
Det var ikke bare noget jam, som forsvandt ud
i den blå luft. De første år, jeg lavede musik,
skulle det IKKE optages. Alligevel har jeg otte
sange fra dengang, som jeg synes er så fede, at
jeg ikke kan glemme dem, fortæller han.
Når Kasper siger 'det der kontanthjælpslort', er det fordi, han ikke har været vant til
at være på kontanthjælp. Han har på en typisk
dag kunnet drikke lidt kaffe og derefter spille
lidt penge hjem til resten af dagen og vejen.
Hvis han ikke har haft et arrangement.
Men han har været nødt at gå den tunge
vej til kommunen, for han kæmper også med
en alvorlig sygdom.

- Jeg fik konstateret sklerose i 2014. Jeg har
blandt andet mistet lidt følelse i fingrene.
Derfor har jeg også været på kommunen og
melde mig, så jeg kan få noget hjælp og få kontanthjælp. Jeg søgte det for at få lidt mere ro
på, men min sygdom er blevet værre.
- Før levede jeg af at spille musik. Nu skal
jeg virkelig til at lære at passe på mig selv og
lære at spise ordentligt. Båden betyder virkelig
meget for mig, fordi det er vigtigt, at jeg har
et ordentligt sted at være. De ting arbejder jeg
meget på nu.

Den tyske forbindelse

- Min store passion
er ikke at lave plader,
men at spille live.
Jeg spiller rock, blues og
reggae på festivaler.
Jeg har optrådt på blandt
andet Südwinsen, som er
en festival mellem Hamborg
og Berlin.
Kasper Hedegreen

Det med, at han har turneret meget i Tyskland
og er blevet ganske populær, begyndte på Roskilde Festival i 2014. Her hang Kasper ud og
spillede musik.
- Ikke på en scene, men i campen. Der er
altid mange dér, som gerne vil lytte med. Jeg
mødte nogle tyske festivaldeltagere, som jeg
blev gode venner med, fortæller Kasper.
De tyske venner kom til at holde meget af
den musikalske dansker, faktisk har Kasper
holdt jul og nytår i Tyskland de sidste fire år.
De tyske venner ville gerne støtte ham, da de
hørte hans historie. De ville hjælpe ham med
at få et hjem.
- Jeg fik en donation fra en flok tyskere.
Hvis pengene var gået til et indskud i en lejlighed og et huslejetilskud i begyndelsen, så havde jeg for længst været på gaden igen. I stedet
kom nogle af dem til København, og sammen
tog vi ud for at se på en båd. Så fandt vi den,
jeg har boet i siden.
Kasper lagde sin båd for svaj ved Æseløen,
lige nu er han ved at gøre den i stand.
Det er et specielt sted. En kunstig ø, der
hviler på fire pæle i Erdkehlgraven, vandet
vest for Christiania mellem Refshalevej og
Christiansholm.
Engang var der en bro, og turistskibe lagde
til. Nu er Kaspers skib en af flere beboelser i det,
der også kaldes Fredens Havn eller Pirathavnen.
Der ligger flere sunkne skibsvrag og skibe, som
er bygget om til husbåde, mellem hinanden.
Kasper kom første gang til området, da han
slog sig ned i campingvogn på Refshalevej i
2011. Siden lånte han et skib af en ven.
- Det var en synkende skude, som der
dryppede vand ind i. Der var fem kvadratmeter, hvor det var tørt. Hvis man ikke hele tiden
tømte båden for vand, ville den synke. Det
skete så også senere.

Fast holdepunkt
Kasper er vokset op med sin mor og sine brødre i Brøndby. Kasper mor var og er psykisk
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musiktema

- Jeg tror på, at det
er min vej frem at lave
musik. Jeg stoppede i
skolen i 7. klasse. Jeg
taler med kommunen
om et fleksjob. Til
møderne hver 14. dag
med kommunen har
jeg Gadejuristen med.
Jeg vil prøve at finde
en gylden middelvej
mellem at være musiker og sklerosepatient.
Jeg har været på kommunen og melde mig, så jeg kan få noget hjælp og få kontanthjælp. Jeg søgte det for at få lidt mere ro
på. Min sygdom er blevet mere udbredt, siger Kasper, som fik konstateret sklerose i 2014.

- Jeg elsker klassisk,
jazz, ska, reggae, punk
og Keith Jarrett. Men
Stig Møller er den, jeg
mest kan relatere til musikalsk.
20

der som unger fik en lorteopvækst og ikke har
fået mange muligheder. Pludselig sidder de der på
en båd med en hammer i hånden og skaber noget,
som giver mening for dem selv og andre.
- Der her skaber noget kultur i København.
Det er et af de få steder, der er anderledes. Når
der er gentrificering i Sydhavnen og Nordvest, så
er Københavns dage snart talte. Men vi holder
stadig byen i live, siger Kasper.

Hjemløs i Tivoli-Garden
Kasper begyndte at spille musik i ti års-alderen i

Brøndby. Han gik i musikskole i Neergårdsskolen.
- Jeg valgte først althorn. Efter et års tid gik
jeg videre til kornet og trompet. Tit er soloundervisning ikke specielt lærende. Men det er samspil og ture. Jeg var i musikskolens bigband, fra
jeg var 12 år. Vi spillede klassikere som Sinatra,
Earth Wind & Fire, Ella Fitzgerald. Men det døde
lidt hen, jeg blev dårlig til at passe mine ting, fortæller Kasper.
Han var i Tivoli-Garden, fra han var 11, til
han blev 15 år. Også i den periode hvor han levede som hjemløs på gaden og rundt omkring.

Kasper bevæger sig i spektret fra gademusikant til festivalnavn.
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Ny musik nu
Kasper har familie, som sælger Hus Forbi, og derfor har han også jammet sammen
med Stig Møller, da den tidligere steppeulv optrådte til Hus Forbis julefrokost. Og
de jammede sammen igen i Nemoland på
Christiania sidste år, efter at Kasper havde
interviewet Stig Møller til Hus Forbi.
Det var i anledning af 50 året for Steppeulvenes 'Hip', den første rigtige danske
rockplade, som Stig Møller lavede musikken til.
- Mine venner brugte Stig Møller mod
mig og drillede mig med, at jeg lignede
ham og sagde: 'Du er den nye Stig Møller'.
Og en dag, mens jeg sad og spillede foran
værtshuset Woodstock på Christiania,
kom en dame hen til mig og sagde: 'Du
skulle have siddet her for 40 år siden.'
Kasper laver ny musik nu.
- 'The Best Birds Are Flying' har jeg
selv lavet. Det er meget melankolsk, men
der er også nogle sange, som jeg bare
skulle have ud i verden og have afsluttet,
så jeg kunne komme videre. På den måde
ser jeg den mere som en steppingstone end
et visitkort.
Nu arbejder Kasper så med sit næste
udspil, som kommer til april og også bliver
på vinyl.
- Jeg tror på, at vejen frem for mig er
at skabe og udtrykke de følelser, jeg har,
gennem musik. Så må jeg finde balancen
mellem at være musiker og sklerosepatient og mellem at være musiker i et liveband og være rejsende troubadour. ❙
'The Best Birds Are Flying' kan man finde på
Spotify og iTunes. Nyt udspil forventes til
april.

Kasper har lavet John Snyder-projektet sammen med Hotel-Frank.

Christianias troubadour
Multikunstneren John
Vestermark Rasmussen er legendarisk på Christiania, hvor
han var kendt under navnet
John 'Snyder'.
Han er manden bag de kendte Christiania-plakater, og han
har lavet vægmalerier, som den
dag i dag pryder fristaden. Desuden lavede han sange. Han sad
ofte og sang dem foran værtshuset Woodstock.
John Snyder døde i 2015.
Men hans musik lever endnu.
Og Kasper Hedegreen er primus
motor i et projekt, der har ført
til et album med den kreative
christianits sange.
- Det er et projekt, jeg laver
sammen med én, der hedder Hotel-Frank. Jeg har produceret,
spillet guitar og har arrangeret
det hele. Det er gamle gadenumre, gamle gadetekster, som vi
har lavet musik til.
- John Snyder sad og spillede
foran Woodstock med sin guitar. Hotel-Frank har sangbogen
med hans tekster, men melodierne er gået lidt i glemmebogen.
Så vi har siddet hjemme hos Hotel-Frank og arbejdet på at lave
melodierne, sådan som Frank
husker dem, fortæller Kasper.

foto: Nils Vest

syg og kunne ikke klare de fire børn. En børneflok, som kommunen havde berøringsangst overfor på grund af en tidligere anbringelse.
- Kommunen fjernede os, da vi var børn,
og vores plejeforældre misbrugte os til børnearbejde, så kommunen turde ikke gøre noget,
fortæller Kasper.
Kaspers bror holdt øje med ham det første
år på gaden. Han passede skolen, men så røg
han på institution som 14-årig.
- Der lærte jeg at drikke og ryge tjald. Fra
jeg var 15, til jeg fik egen båd som 18-årig,
var der meget druk, og jeg sov rundt omkring og hos mine kammerater. Det er juridisk umuligt at være hjemløs og under 18.
- Jeg brugte musikken til at komme væk
fra depressionen, da min mor lå på den lukkede. Men jeg har alligevel levet et meget rodløst liv. Nu har jeg heldigvis haft et fast holdepunkt og eget sted i fire år. De første år var jeg
rundt hos nogle andre, men det giver meget
mere ro på at have sin egen båd.
- Pirathavnen i dag er et af de eneste
steder, hvor det dårlige selskab stadig er velkomment. Det er her, man finder de typer,
som kommunen fuldstændig har tabt på gaden. Der sidder folk herude i Pirathavnen,

- Jeg har været fuld hver dag og er alligevel stået op og har stået ret. Jeg ville
gerne have spillet trompet i garden, men
min lyd var for jazzet, så jeg 'spillede' gevær. Men efter to år blev jeg officer. Jeg
spillede banjo med gardens dixielandhold. Det var noget, de havde i halloweensæsonen.
I dag laver Kasper så rock, blues og
reggae. Han lytter til al slags musik, bare
det er god musik med nerve. Den varierede fortid med bigbandet og garden betyder, at han er åben overfor det meste.
- Jeg elsker klassisk, jazz, ska, reggae,
punk og Keith Jarrett. Men Stig Møller er
den, jeg mest kan relatere til musikalsk,
fortæller Kasper.

John Snyder med sin guitar og en af sine
legendariske Christiania plakater.

Hotel-Frank kaldes sådan, fordi han
var meget rummelig og havde en masse
mennesker til at overnatte, hans hjem
var nærmest et hotel.
- Der er kun seks numre på pladen.
Det handler ikke om kærlighed el-
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ler om, at det hele er
noget lort. Der er kun
beskrivelser, fortæller
Kasper.
Han er selv ret vild
med en tekst fra 1969,
hvor Snyder beskriver en morgen i Vestre
Fængsel.
En sang, der også
er indspillet af John
Teglgaard, som var guitarist i Hyldemor – et
band, der også havde
rødder i Christiania.
I forbindelse med
en udstilling af John
Snyders kunst skriver
Leif Dione Joensen fra
Gallopperiet, som er
'Stadens museum for
kunst': Snyders verden
er tilsyneladende en
'skæv' verden, syret og
hallucineret. Intet kan
være mere forkert….
John Snyder tog sit afsæt i det matematisk
inspirerede univers –
men skabte så sin egen
umiskendelige og dybt
originale orkestrering
af café Woodstock fra
den yderste kant. ❙
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Kirkens Korshær
efterlyser indsamlere

samler ind til varmt tøj

foto: Mette Kramer Kristensen

Hus Forbi-sælger interviewer chefen for Kirkens Korshær, som 25. november
står for landsindsamlingen 'Danmark mod fattigdom'
interview: Jacob Drejer
tekst: Peter Andersen

at gå fra dør til dør og samle ind
kan virke lidt nedværdigende og
flovt. Næsten som om man tigger.
Når jeg sælger Hus Forbi, kan
det også være lidt grænseoverskridende.
- Så du kan godt genkende
det?
Det kan du tro, jeg kan.
- Vi oplever, at folk gerne vil
give – det er meget få, der siger
nej. Så det helt afgørende er at
komme derud og få banket på.

J

acob er tidligere hjemløs og har boet
på gaden i flere omgange, syv år i alt.
Nu har han en lejlighed, som han dog
stort set kun overnatter i. Han har været sælger i to år. Han er også bruger i Café
Klaus, Kirkens Korshærs varmestue i Roskilde.
Søndag den 25. november står Kirkens
Korshær for landsindsamlingen 'Danmark mod
fattigdom'. De penge, der samles ind, vil gavne
Café Klaus og de andre varmestuer, herberger,
væresteder og nødhjælpstjenester, korshæren
driver i 29 danske byer.
Jacob skal ikke selv ud med indsamlingsbøssen.
- Jeg ville gerne, men jeg kan ikke overskue det. Jeg har været under Tvind, så jeg har
også samlet pænt meget ind i mit liv, siger han.
Helle Christiansen skal derimod ud at
banke på folks døre den 25. november. Hun er
chef for Kirkens Korshær, som nu for tredje år
i træk samler ind til fattige i Danmark, hvor
andre landsindsamlinger er til fordel for fattige, flygtninge eller katastroferamte langt fra
den danske grænse.

Behov ude og hjemme

Budskabet er vigtigt
Og det er netop Jacobs første spørgsmål:
Hvorfor gør I det?
- Det er et stort apparat, og der skal rigtig mange mennesker til, så vi overvejede da,
hvorfor vi skal gøre det? Selvfølgelig får vi
nogle penge ud af det til Kirkens Korshærs
arbejde – nu ikke helt så mange, som vi havde
håbet – men det handler også om at skaffe
opmærksomhed om, at der er mennesker i det
danske samfund, der lever i fattigdom og har
brug for bedre vilkår.
- Vi tænker, at rigtig mange mennesker i
Danmark heller ikke synes, det er i orden, at
der bliver flere fattige. Så vi håber, at mange
vil melde sig som indsamlere, siger Helle Christiansen.
Ja, det er jo blevet nødvendigt. Jeg har også
været en af de fattige og har boet på gaden. Er
det svært at skaffe indsamlere?
- Ja, det er faktisk svært. Mange har en
blufærdighed over at skulle bede andre om
noget og stikke indsamlingsbøssen frem. Det
kan være grænseoverskridende. De vil godt
gøre alle mulige andre ting som frivillige, men
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Helle Christiansen og Jacob Drejer foran Kirkens Korshærs
hovedkontor i København.

- Vi tænker, at rigtig mange
mennesker i Danmark heller ikke
synes, det er i orden, at der bliver
flere fattige. Så vi håber, at mange
vil melde sig som indsamlere.
Helle Christiansen

Hvor meget gør I så selv for at få
nogle indsamlere?
- Vi annoncerer, primært på
sociale medier, og så bruger vi
mund til mund. I går var jeg i
Sønderjylland og holde oplæg, så
siger jeg det naturligvis. Vi skal
have det med i tankerne hele
året.
Jeg ser nemlig ikke så meget til
det og hører heller ikke meget om
det på Café Klaus. Der sidder en
seddel på en opslagstavle, men den
er der ikke mange, der kigger på.
Og jeg kender da folk, der nok godt
vil være med. I kunne også bruge
genbrugsforretningerne. På Ringstedvej i Roskilde kommer der rigtig
mange kunder. Man kunne sætte
noget i vinduerne.
- Ja, helt sikkert. Det er en
god idé.
Kommer der også en indsamling
næste år?
- Ja, man får tilladelse for
nogle år ad gangen. Vi tager de
lange briller på.
Det er fint med en indsamling til
Danmark. Det er også et budskab
til regeringen om, at der er ting, der
ikke fungerer i Danmark. Jeg har
også kørt rundt og tømt tøjcontainere for Røde Kors. Det er fint nok,
men går pengene ikke det forkerte
sted hen?
- Der er et behov i Danmark,
men der er også et behov ude i
verden. Jeg plejer at sige, at man-

ge i Danmark har en velstand, så
vi kan tilgodese begge dele.
Andre lande har også velstand, vi
betaler mange penge til ulandshjælp.
- Ja, men nogle af dem lidt højere på strå prøver at spille grupperne ud mod hinanden. Der synes
jeg, vi skal sige, at der er mange,
der har behov.
Det er individuelt, du kan ikke
bare sætte folk i bås.
- Det er en vigtig pointe, man
kan ikke bare behandle folk i
grupper. Man hører i debatterne,
at der er nogle, der er dovne og
ikke gider arbejde, men der kan jo

- ... der ER fattige
mennesker i Danmark,
og at der er flere og
flere, der bliver fattige.
Helle Christiansen

være nogle grunde til, at man ikke
kan være på arbejdsmarkedet.
Sygdom, misbrug, rigtig mange
ting.

Velfærdssamfundet trækker sig
Kan du sige noget konkret om, hvad
I har brugt pengene til fra de første
to indsamlinger?
- Til at drive det, vi gør - varmestuerne primært. Men vi åbnede også en ny varmestue i Nykøbing Falster sidste år, og den er
der gået nogle penge til. Den er vi
rigtigt glade for, det har været en
god satsning.
Du sagde, at I har fået færre
penge ind end håbet, og at det er et
stort arbejde. Er det besværet værd?
- Ja, jeg synes det, også fordi
vi gerne vil skabe opmærksomhed
om de forhold, folk har. Pengene
er vigtige, men det er et formål i
sig selv at komme ud med vores budskab om, at der ER fattige
mennesker i Danmark, og at der er
flere og flere, der bliver fattige.

Man kalder det et velfærdssamfund. Hvad er jeres holdning til det,
når det er, som det er i dag? Hvad er
velfærd for jer?
- Man siger sommetider, at
velfærdssamfundet skal spænde
et net nedenunder, så man bliver
grebet, hvis man falder. Hvis man
tager det billede, så synes jeg, at
hullerne bliver større og større i
det net. Derfor er der flere og flere,
der falder igennem og slår sig rigtig grimt. I stedet for at blive samlet op på et tidligere tidspunkt,
hvor man måske kan få arbejdet
sig ud af problemerne og få hjælp
til at blive stabil. Nu kommer folk
helt ned i sølet – nogle op til flere
gange – og det er både menneskeligt og økonomisk tosset.
Ja, det er jo historien om mig.
- Velfærdssamfundet trækker
sig tilbage fra mange opgaver. Du
skal selv tage ansvar, men hvad
med sygdom? Der er meget, man
ikke selv er herre over. Vi har alle
et ansvar, men det er for nemt
bare at sige, at det er din egen
skyld. Vi skal ikke gøre alting for
dig, men der skal være en rimelighed i det.
Det lyder, som om pengene går til
et godt formål. En ny varmestue er
jo perfekt.
- Det vil vi gerne gøre mere af.
Der er områder i Danmark, hvor
der er brug for nye tilbud. Og jo
mere vi får ind, jo mere kan vi
gøre. ❙

Vinteren står for døren, og den kan være hård, kold og
lang. Ikke mindst når man som Hus Forbi-sælger står på
gaden hver dag. Vi samler penge ind til varmt overtøj og
solide vinterstøvler, så vores sælgere kan være klædt
varmt på, når vinteren kommer.
BEMÆRK: Vi samler ind til at producere sælgertøj
med Hus Forbis logo. Vi har ikke nogen tøjindsamling
eller tøjudlevering i Hus Forbi.

DU KAN STØTTE INDKØBET AF VINTERTØJ
MED ET BIDRAG PÅ KONTO 5361 0250808
ELLER MOBILEPAY 5240 9069.

hjælp udsatte
- brug app'en
Skulle du møde et socialt udsat menneske,
som har brug for hjælp, så se her!
Hvis du arbejder
på et socialt tilbud, så tjek op på,
om I er med. Ellers
kan du også bruge
app'en til at tilføje
et socialt tilbud,
så potentielle
gæster, borgere,
brugere og beboere hurtigt kan
finde frem til jer.

danmark
mod fattigdom
– indsamling
den 25. november
Har du fået lyst til at bruge
to-tre timer søndag den 25.
november til at samle ind, kan
du tilmelde dig på hjemmesiden
www.danmarkmodfattigdom.dk.
Du kan også kontakte
Kirkens Korshær på 33 12 16 00.

Udsat i Danmark er lavet i samarbejde
mellem Hus Forbi og Fundamentet.
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Løvfaldssommer
på HJEMLØSEDAGEN
Godt vejr, godbidder og masser af underholdning
af Poul Struve Nielsen
foto: Mette Kramer
Kristensen

- Det er en festlig dag, hvor vi
markerer en trist sag, sagde en
medarbejder i en af de organisationer, der står bag Foreningen
Hjemløsedagen, som havde held
med arrangementet i år.
Den 17. oktober kan det ruske
og regne, men i år var det en sommerdag. Indian Summer, løvfaldssommer, kært barn har mange
navne.
Der var pølser, kager, kaffe og
suppe ved organisationers mange
boder. Sebastian Dorset bandt
dagen sammen som konferencier,
sognepræst Pernille Østrem sør-

gede for en smuk højtidelighed,
hvor de tilstedeværende kunne
mindes venner, kammerater og
familie, som er gået bort i årets
løb.
Og der var underholdning ved
Hjemløsekoret, Lauersen, Kasper Hedegreen med band og Stig
Møller.
Hus Forbi-sælgerne lavede en
lille aktion, hvor de gik med udtalelser fra politikere om hjemløse og udsatte og havde et billede
af politikeren bag udtalelsen på
nakken. ❙

Jeg har boet i en taske, siden jeg var 16, fortæller Sofie.

Den dag, jeg blev hjemløs
Mød en ung kvinde, der blev hjemløs i år

Hus Forbi-sælgerne markerede Hjemløsedagen
med en aktion.

Som start på Hjemløsedagen
præsenteredes tre hjemløse som
eksempler på, hvor forskellig en
baggrund udsatte kommer fra.
De to var 'gamle kendinge' i miljøet. Den tredje var ny. Det er
kun fire-fem måneder siden, at
27-årige Sofie måtte erkende, at
nu var hun hjemløs.
- Min sagsbehandler sagde
til mig: Hvis du vælger at være
hjemløs nogle måneder, så skal
kommunen finde dig et sted at bo.
Så boede jeg i telt på Drejø, men
det gik op i druk, siger Sofie.
Hun fortæller, at hun i grunden har boet 'i en taske', siden
hun var 16.
- Som 16-årig tog jeg på efterskole. Så kom jeg faktisk ikke

hjem igen. Jeg ville egentlig være
landmand, men jeg mødte en pige
fra København, som syntes, at jeg
skulle være model. Det blev jeg.
Så jeg har boet tre år i Japan og
rejst rundt i verden i flere år. Men
jeg kom hjem med en depression.
Sofie fik diagnosen borderline,
som hun har været i behandling
for i to år. Hun har haft bolig,
men hun kan ikke rigtig finde ud
af at få enderne til at mødes, så
hun kan blive i en bolig.
For to-en-halv måned siden
kom Sofie på Forsorgscenter
Sydfyn, hvor hun har tag over
hovedet. Hendes ønske er at få
sin egen bolig. Forsorgscenter
Sydfyn er et forsorgshjem, som
også er Hus Forbi-distributør. ❙

ny kalender på gaden
Du kan nu købe hjemløsekalenderen for 2019.
Den kommer i et nyt tankevækkende format.
Køb den af vores sælgere i november, december og
januar.

SÅDAN KØBER DU
HUS FORBI MED
MOBILEPAY

Umyndiggjorte får stemmeret
af Peter Rathmann

Medarbejdere i Gadens Stemmer My Ravn og John Hansen sammen med en af de rutinerede guider, Csaba
Setet, som i øvrigt også er Hus Forbi-sælger.

Hjemløseprisen til Gadens Stemmer
Anerkendelse af byvandringer med socialt udsatte, som viser rundt på Københavns bagside
- Projektet giver arbejde til udsatte og hjemløse, og ligesom Hus
Forbi bidrager det også med noget, som andre kan blive kloge på.
Folk får kuldegysninger og AHAoplevelser, sagde formanden for
organisationen Hjemløsedagen,
Thomas Hye-Knudsen, da Hjemløseprisen 2018 blev uddelt.
Prisen gik til organisatio-
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nen 'Gadens Stemmer', som er
en socialøkonomisk virksomhed
for mennesker, som det ordinære arbejdsmarked ikke formår at
rumme. Gadens Stemmer arrangerer byvandringer, kanalrundfarter
og foredrag med fokus på guidens
personlige historie fra et liv på
bagsiden af samfundet.
- Det er overvældende at mod-
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tage Hjemløseprisen. Det er utroligt at blive anerkendt på den her
måde og blive set, siger My Ravn
fra Gadens Stemmer.
Hun er især glad for, at det er
de andre organisationer, der uddeler prisen.
- Det er fantastisk, at de andre
sociale organisationer anerkender en organisation, der prøver at

hjælpe ved at give beskæftigelse
og fortælle om virkeligheden og på
den måde medvirker til at smadre
folks fordomme overfor hjemløse
og socialt udsatte, tilføjede en glad
prismodtager.
Hjemløseprisen uddeles hvert
år på Hjemløsedagen, der afholdes
i København på FN's Internationale Fattigdomsdag. ❙

Regeringen har fundet en model til at ændre loven om værgemål, så op mod 1.900 umyndiggjorte får mulighed for at
stemme ved folketingsvalg.
Loven skal som udgangspunkt
beskytte blandt andre psykisk
syge og handicappede mod at
blive udnyttet og mod at foretage
handlinger, der kan skade dem
selv økonomisk. I dag er de 1.900
helt frataget deres 'retlige handleevne'. Ifølge lovforslaget skal det
være muligt at få frataget sin retlige handleevne delvist, så man
kan være stemmeberettiget, selv
om man har en værge til at styre
sin økonomi.
Det glæder 65-årige Lasse
Jensen fra Hirtshals, som var

blandt de oprindelige sagsøgere
mod staten i kampen for stemmeret. Ansøgerne led tidligere i
år nederlag ved Højesteret.
- Jeg føler det som en sejr. Det
er en forpligtelse at stemme, når
man som jeg vil have lov til at
kritisere systemet, siger han.
Personligt har Lasse Jensen
opnået stemmeret. Han har stadig en værge til at forvalte sin
økonomi, men blev for et par år
siden anbragt under en mindre
vidtgående paragraf i værgemålsloven.
Lasse Jensen overvejer at
kandidere til næste byrådsvalg i
Hjørring.
- Jeg har været anbragt under
psykiatrien i over 30 år. Jeg har
lyst til at stille op og slås for dem,
som stadig er i psykiatrien. ❙

Når du betaler Hus Forbi med MobilePay,
ER DER KUN FIRE CIFRE I
NUMMERET, OG CIFRENE ER 1414.
Det er vigtigt at huske:
INDTAST SÆLGERENS NUMMER
I TEKSTFELTET.
Alle indbetalinger går til det samme telefonnummer, men de fordeles til sælgernes kontantkort, og det kan kun lade sig gøre, hvis sælgerens
nummer står i tekstfeltet. Hvis man glemmer det,
har sælgeren haft en udgift på 12 kroner
og ingen indtægter ud af det.
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musiktema

band, red.) og spurgte, om jeg havde noget
godt. Næ, sagde jeg først, men så kom jeg på, at
jeg havde én.

Affes hitøre
Musikeren husker, at kollegaen Björn Afzelius
ofte havde idéer til, hvad der skulle indspilles.
– Affe havde øre for, hvad som ville slå an.
Han mente, at vi skulle indspille 'Mitt hjärtas
fågel', men jag tøvede. Så gjorde han det alene
og fik et hit. Han lavede jo også andres sange,
som 'Sång till friheten' af cubaneren Silvio
Rodriguez.
Malmö-musikeren minder om, at hans
sange ofte har fået succes med andre kunstnere – også ud over dem, han skrev til Hoola
Bandoola Band,
– Jag er til originalerne. 'Vem kan man lita
på' med Magnus Uggla var ikke god, siger Pelle
Landén og spekulerer derefter over sangen
'Titanic'.
Den har ingen andre vel indsunget?
– Jo, E-type lavede en discovariant i tvprogrammet 'Så Mycket Bättre'. Først tænkte
jeg: Sådan kan den for f….. ikke lyde. Men det
kunne den.
Faktum-sælgeren synger med lav stemme
sangen, han elsker så meget:
'…vi skal alla vandra den vägen och jag
hoppas bli sist'.
– 'Om vi nu alla ska vandra den vägen, så
vandrar jag gärna sist', retter Mikael Wiehe
venligt.
Præcis. Jeg vil jo gerne blive gammel. Det
handler om at vælge en vej og sørge for, at man
følger den.
– Ja, så hvordan gør du? Har du et ordentligt sted at bo, spørger Wiehe, som selv bor i et
kvarter nær togstationen Triangeln.
Svaret er ja.
– Har du haft det længe?
I syv år, og det fungerer fint. Du ved, når
man når en vis alder, tager man ingen risici
længere.
– Hvor gammel er du, spørger Mikael
Wiehe.
54.
– Det er ingenting, jeg er 72.

leve
til
jeg
dør
En sælger fra den svenske
hjemløseavis Faktum har
interviewet musikeren,
sangeren og sangskriveren
Mikael Wiehe

interview: Pelle Landén
foto: Mario Prhat
tekst: Maria Dahmén

P

elle Landén tager toget fra Lund, hvor
han sælger Faktum, og når Malmö
Centralstation et kvarter senere. Derfra venter godt 200 meter til Blå Båten – underholdningsskibet, som udgør et slidt
modstykke til alt det moderne, der er skudt op
i havneindløbet.
Korte bukser og hættetrøje samt bare fødder i sorte sandaler passer perfekt til vejret.
Ti minutter er der til det aftalte møde, og han
sætter sig til at vente ved et bord på dækket.
Kort efter nærmer en lang, let foroverbøjet
herre sig langs kajen. Han er iklædt en spraglet, mørk skjorte, blå jeans og lædersko med
rød søm og lilla snørebånd. Præcis ved landgangen standser han og tager høretelefonerne
af.
To minutter senere sidder de tilbagelænede
ved et bord i skyggen. Pelle Landén kniber øjnene sammen i junilyset. Hvor Mikael Wiehe
kigger hen ved ingen. Mørke solbriller skjuler
blikket.
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– Dagens politiske debat handler om at undgå mennesker.
Italien lukker ikke flygtninge
ind, og Sverige 'kan ikke tage
sig af hele verden'.
Mikael Wiehe

dan man kan komme af med skidtet. Sådan
nogle som dig, for eksempel.
Faktum-sælgeren nikker, og Mikael Wiehe
tilføjer:
– Men der findes jo mennesker med hjertet
på rette sted, selv hos myndighederne. Offentligt ansatte, som sørger for, at du får en
lejlighed.
Præcis. Da det skete, blev alt forandret for
mig. Jeg var ikke længere et stykke bagage, man
flytter rundt på, jeg følte mig som et menneske.
Musikeren griner bredt og mumler:
– Det ville du aldrig have sagt, da du var
22. I den alder vil man tæve alle på socialkontoret.

være evigt taknemmelig. Man kan ikke styre
alt i livet, og der er mennesker, som har det
godt, men som det alligevel går galt for, selv
om Sverige har et af de tætteste sociale sikkerhedsnet i verden, påpeger Mikael Wiehe.
I 70'erne var Wiehe en central figur i den
venstreorienterede, svenske musikbevægelse kaldet 'proggen'. Han har stemt på samme
parti, siden han fik stemmeret i 1968. Manden overfor med højre fod i gips (et langsomt
helende sår grundet diabetes) er derimod gået
udenom valgurnerne – indtil i år.
– Det handler nu om at finde ind til det,
som fører mennesker sammen, som giver mennesker håb, og nu snakker jeg ikke primært
om Vellingboerne (svensk pendant til de danske venligboere), men om dem, som er havnet
udenfor, siger Mikael Wiehe.
Pelle Landén spekulerer over, om verden
kan nå at gå mod lysere tider, inden han selv
skal herfra. En tænksom Wiehe forsøger at løfte stemningen og konstaterer, at han i alt fald
får klapsalver, når han er ude at spille.
– Jeg bliver både hørt og set. Jeg klager
ikke.
Men du har vel et pres på dig?
– Jeg ser de samme ting som dig, Pelle, bare
fra en anden vinkel. Vi står hinanden nær. ❙

Har stemt for første gang
Så kommer tiggeriet på bordet. Et forbud er
ifølge Pelle Landén det samme som at forbyde
fattigdom. At være fattig er ikke noget, man
vælger – præcis som hjemløshed.
Jeg hørte engang en kvinde sige, 'jeg bliver
aldrig hjemløs'.
– Det er muligt, hun har ret, og da skal hun

Faktum udkommer i den østlige del af Sverige og
sælges af hjemløse i byer som Gøteborg, Helsingborg, Lund og Malmø. Avisen er som Hus Forbi
medlem af INSP (International Network of Street
Papers), som blandt andet giver mulighed for
artikeldeling. Denne artikel blev bragt i Faktums
oktoberudgave og er oversat af Peter Andersen.

Interesse for politik

Da Faktum-sælgeren skrev til sit musikidol
og bad om et interview, citerede han nogle linjer fra sangen 'Leva tills jag dör'. Nu tager han
tråden op.
Den gik rent ind i mit hjerte. Teksten siger så
meget. I de år, jeg har solgt hjemløseavisen, har
jeg mødt alt for mange, som giver op.
Mikael Wiehe fortæller, at nogle sange
kommer af sig selv, mens andre kræver hårdt
arbejde.
– 'Leva tills jag dör' kom af sig selv. Først
syntes jeg, den lød som en cowboysang, og
jeg gemte den væk i en kasse. Så ringede Olle
Jönsson fra Lasse Stefanz (svensk country-

mikael wiehe
havde dansk far og svensk mor og voksede op
i København og Malmö. I 1970 dannede han
det politiske rockorkester Hoola Bandoola Band
sammen med blandt andre Björn Afzelius, som
han også arbejdede sammen med efter bandets
opløsning i 1976.
Wiehe har stadig et stort publikum i Danmark.
Havde han valgt at lægge sin musikkarriere her i
landet, havde han nok fået prædikatet 'protestsanger'. I Sverige blev man 'proggare', en mundret betegnelse for deltagerne i den progressive
og politiske musikbevægelse i 1970'erne.

Pelle Landén har den senere tid fået interesse
for politik. Debatten om flygtninge og tiggere
har vækket ham.
'Flickan med svavelstickorna' ramte mig hårdt.
Det kan ikke være let at skrive sådan en sang.
Hvordan skal vi gøre samfundet bedre?
Mikael Wiehes svar bliver langt.
– Dagens politiske debat handler om at
undgå mennesker. Italien lukker ikke flygtninge ind, og Sverige 'kan ikke tage sig af hele
verden'. Og når dagbladet i Malmø i en jubeloverskrift skriver 'Færre tiggere i Skåne', spørger jeg mig selv, om de, der er stoppet, mon har
fået det bedre. Formentlig ikke. I stedet for at
hjælpe dem, som har problemer med alkohol,
stoffer eller fattigdom, handler det om, hvor-

Pelle Landén og Mikael Wiehe.
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Motorcykler, taler og masse af sympati, men ingen undskyldning
'Tusind tak til alle jer, der
mødte op til vores arrangement på Rådhuspladsen og
gjorde vores dag perfekt.
MC-drengenes entré med
Loud 'N'Proud i spidsen er
der vist aldrig nogen af os,
der vil glemme, og vi er taknemmelige for jeres støtte
til vores videre kamp.'
Sådan skrev Godhavnsdrengen Poul Erik Rasmussen efter et vellykket
arrangement for Godhavnsdrengene på Rådhuspladsen i København den
29. september. Eller som
én formulerede MC-drengenes indtog: 'ankomst på
Rådhuspladsen til støtte for
Godhavnsdrengene, Sprogøpiger, de Grønlandske

børn og ALLE de andre.'
Det hele handler om et
simpelt, lille ord, som den
danske regering ikke har
været stor nok til udtale:
Undskyld. En undskyldning for at være mishandlet, mens man var i samfundets vold.
Der var taler ved Finn
Sørensen, Enhedslisten,
Søren Skjødt, Godhavn,
Ingrid Hartellius Dall,
Børns Vilkår, Sarah Smed,
Danmarks Forsorgsmuseum og Tue Magnussen
fra Anti Torture Support
Foundation.
Poul Erik Rasmussen
er i øvrigt indstillet til Berlingske Tidendes pris, Årets
dansker. ❙

NIKOLAJ BRIE PETERSEN er
kunstner og digter. Hans værker
bærer blandt andet præg af
hans fortid som stofbruger og
retspsykiatrisk patient.
Man kan læse flere af Nikolaj Brie
Petersens digte og få et indtryk af
hans kunst på Facebook-siderne
'En af mig' og 'Maskine Maskine'.

for mine blå øjnes skyld
Medarrangør fortæller om Godhavnsdrengenes dag

tekst og foto: Per Balkan
Nogle af de ord, jeg mindes bedst
fra min barndom på diverse børnehjem, er disse: 'Du er her ikke
for dine blå øjnes skyld'.
Når jeg så troskyldig svarede.
'Nej, jeg er her, fordi min mor er
syg', så var der ingen begrænsninger på, hvilke sanktioner, både
fysisk og psykisk, det svar kunne
medføre.
Jeg har også tit i mit voksne liv
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tænkt over, hvornår jeg egentlig
gik fra at være et barn, hvis mor
tit var syg, til at blive en adfærdsvanskelig unge. Og hvorfor jeg
egentlig blev adfærdsvanskelig. Er
det bare mig, der er forkert skruet
sammen og ikke forstår spillereglerne? Eller kunne nogle voksne
dengang havde givet mig en værktøjskasse, jeg som barn kunne
have gennemskuet og forstået?
For der er ingen tvivl, heller
ikke i mit sind, om, at jeg var en
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nikolaj brie petersens verden
foto: Omar Ingerslev

opbakning til godhavnsdrengene

meget speciel dreng. Jeg kunne stå
og falde i staver midt i en leg, fordi
jeg pludselig fik en tankerække i
hovedet og den fulgte jeg så. Indtil
jeg fik en bold i hovedet, eller en
legekammerat løb ind i mig, eller
jeg på anden måde blev tvunget
ind i virkeligheden igen.
Sådan har jeg det jo sådan set
stadig den dag i dag. Men jeg har
dog fået slebet de værste 'staver'
af.
Grunden til ovenstående tanker er jo vores fantastiske lørdag
på Rådhuspladsen i København og
udsendelsen i tv her til aften: 'Efter Skandalen'.
Jeg vil jo lige starte med den
sidste. Det er henvendt til Poul
Erik Rasmussen, som har ført sagen for alle os drenge fra Godhavn: Du må aldrig tvivle. For selv
hvis vi ikke skulle være så heldige
at opleve at få en undskyldning!
Hvilket jeg nu tror, vi gør: Der
kommer der en dag!
Dem, der sådan kender mig
lidt, vil vide, at jeg er en urolig
sjæl. Så jeg entrerede Rådhuspladsen klokken 11.15 lørdag formiddag. Jeg havde siddet der en smøgs
tid, da jeg ud af øjenkrogen så en

mand, der begyndte at forbinde
et højtaleranlæg til en storskærm.
Den stod der ikke, da Poul Erik
og jeg et par dage før havde synet
pladsen for lige at aftale det sidste.
Da han så satte lyd til, var det
lige før mit hår igen blev lige så
rødt som mit skæg.
Han viste sig at være englænder og lovede at komme klokken
13.45 og slukke for lyden, hvilket
han gjorde. Og under hele arrangementet gik han rundt og fotograferede.
Da vi pakkede sammen, snakkede jeg lidt med ham, og han
spurgte ind til, hvad det egentlig
handlede om, fordi han undrede
sig over alle de der motoriserede
tohjulede køretøjer. Selvom jeg
ikke er magister i engelsk, må jeg
havde forklaret mig godt nok. For
han nikkede og sagde: 'Åh'. Vi
havde noget af det samme for nogle år siden i Storbritannien.
Jeg vil gerne give udtryk for
min store taknemlighed over alle
jer, der giver os en helt utrolig
støtte og også energi til at fortsætte. ❙

Bare så du ved det
Jeg kan ikke lide noget
Eller nogen
Herunder aftenen
Det er først
Tidligt om morgenen
Jeg genfinder kraften
Og det er jo så imens du sover
Så jeg kan ikke fortælle dig
At det er gået over
Ja i går var jeg led
I dag har jeg dårlig
Samvittighed
Men den kan jeg ikke bruge til noget
Mens jeg her på sofaen
Ligger ned
Men sådan er det
Om aftenen har jeg det med at svigte
Men uanset hvad
Kan jeg skulle altid digte

hus forbi

Jeg taler ofte
om den anden side
om hvad jeg har oplevet der
og det er ikke alt
I kan få at vide
nogle ting er bedst usagt
slipper jeg dem fri
giver jeg dem pludselig magt
magt over mig og magt over andre
slipper jeg det bare løs
står det ikke til at forandre
bevares forandring fryder
og vi har brug for forandring
men man skal ik'
afrime sit køleskab med en isbryder
ikke bruge en kanon til at skyde en spurv
aldrig lade et kilo amfetamin stå midt i solen
på sofabordet i en kurv
nej der kræves en vis form for finesse
jeg er guds våbensmed
jeg må vente på den rigtige temperatur
mens stålet til min nye klinge ligger i min esse
flammerne skal fodres
der kræves ilt
jeg må holde mig tilbage
tælle til 1000
så jeg ik' handler overilet
og gør noget vildt
men det er svært
når man har stået i lære hos dæmoner
og den dag i dag støber englens patroner
det er svært at være i en god sags tjeneste
det er svært at ha en dialog
og stå med skarpe svar
og vælge at bruge det blødeste og pæneste
men jeg må lytte til Gud
jeg er hans våbensmed
så jeg kæmper hans sag
og hver gang jeg fylder en engels magasin med patroner
ridser jeg ind i hver enkelt
DER VIL KOMME EN DAG

har du lyst
til at lave
mad i
hus forbis
café?
I Hus Forbi-caféen kan
sælgerne købe aviser,
få et varmt måltid mad og
møde andre sælgere.
FRIVILLIG I HUS FORBIS
KØKKEN: Du kan lide at
lave mad og vil bruge
fire-fem timer om ugen i
caféen, du har overskud
til at rumme de hjemløse
og har lyst til at være del
af Hus Forbis fællesskab.
Sælgerne, der kommer i
caféen, har ofte få muligheder for at lave egen
mad. Den forskel, vi gør
ved at lave mad til dem, er
derfor værdsat. I selskab
med en anden frivillig vil
du lave middagsmad til
30-40 sælgere og være
med til at skabe et rummeligt og rart miljø i vores
hus. Køkkentjansen er
fra kl. 8.00 til 13.00 med
madlavning, oprydning og
opvask. Vi tilstræber at
have to frivillige i køkkenet dagligt, som selv
aftaler mødetid og menu.
Kontakt Hanne
tlf. 52409089 eller
Hanne@husforbi.dk

du kan læse mere
om hus forbi på
www.husforbi.dk
foreningen
hus forbi
jernbane allé 68,
2720 vanløse
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foto:  Mette Kramer Kristensen.

Anita Svensson, som fortalte sin
historie i Hus Forbi i august og var
på forsiden med sit selvportræt, er
nu efter en tid på flugt tilbage på en
lukket psykiatrisk afdeling på Sct.
Hans Hospital, hvor hun afsoner en
behandlingsdom. Hun har skrevet et
digt om at være tilbage.

| off-line |

depression

fra vores egen verden
Hus Forbi udgives af Foreningen Hus
Forbi, som alle sælgerne er medlem af.
Der har lige været generalforsamling. Det
har været nødvendigt at spare på blandt
andet sælgertøj i budgettet for det kommende år, fordi salget er faldet med cirka
ti procent i forhold til for et år siden. Det
har også været nødvendigt for bestyrelsen at fastholde prisen, som sælgerne
skal betale, på 12 kroner per avis, efter at
det i et par år er lykkedes at få den ned

på ti kroner. Køberne betaler stadig 20
kroner. Og der har været valg til bestyrelsen. Det er de smukke unge mennesker
på billedet her, som udgør bestyrelsen
det næste års tid. Der er både sælgere,
repræsentanter fra de steder for hjemløse
og udsatte, hvor sælgerne køber avisen,
en medarbejderrepræsentant og repræsentanter for de hjemløses organisation,
SAND, i flokken. Du kan se på Hus Forbis
hjemmeside, hvem de er.

Hus Forbi har haft besøg
af Horne Efterskole, som
sidste år i forbindelse med
deres projektuge samlede
175.000 kroner ind til
Hus Forbi.

Her får Hus Forbis sekretariatsleder,
Rasmus Wexøe-Kristensen overrakt
et Horneforklæde.

X ER KREERET AF HANNE REFFELT

VIL DU VINDE

Depression rammer mig hårdt som en atomeksplosion
mine nerver er slidte og jeg prøver at samle skidtet
jeg har ondt i mit hoved og i min mave
sidder hele dagen venter uden noget at lave!  
Jeg har meget og alligevel intet jeg er træt at blive sat i mente
ensomheden er ved at ramme
shit det går pludselig op for mig
jeg er fanget her igen og det er det samme
ingen gør noget her af glæde
de gør alt så de kan gå hjem se tv og æde!
Ingen venner at kramme
kan kun sende dem FB-tekster og søge det
der mig måske kan lamme
benzo og subotex
gid jeg dog bare var en modig heks!
Måske jeg i virkeligheden ved jeg er
men her er ikke plads til en der er sær!
Frygter ikke mere elsker knapt nok
det er hårdt når man vil alt så godt.
En tåre triller ned ad min kind
hvor længe skal jeg igen lide hvornår kommer jeg igen hjem.
Og hvad er hjemme
det er som om det jeg godt kan glemme!
For tiden er gået
mange år vasket ud
jeg undrer mig kære Danmark
hvem er den næste der står for skud.
Jeg kæmper dog stadig og tror på sejr og gevinst
men er der mere at vinde eller er jeg bare lidt fej og lidt omsonst
For ingen ser min kamp eller mine tårer
ingen husker mere på det der sårer
vi er så kolde og forvænte
måske skulle jeg… NEJ bare glem det ...

alle rigtige besvarelser deltager i lodtrækningen om boggaver – fra vores helt egen verden.

SEND LØSNINGER på mail til:
xord@husforbi.dk
eller med post til:
Hus Forbi, Jernbane Allé 68, 2720 Vanløse
senest den 5. december
Mrk. kuverten 'OFFLINE'
Navn _____________________________________

Adresse ___________________________________
Postnr ____ By _____________________________
vinderne får direkte besked og offentliggøres på
www.husforbi.dk
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| hvad betyder hus forbi for mig? |

Jeg opdagede, at hvis man gør lidt selv, så kan man også
få lidt ud af det, og det giver rigtig meget energi og luft
at komme ud og snakke med gode og glade mennesker

3

fortalt til Birgitte Ellemann
Höegh
foto: Poul Struve Nielsen
- I dag er jeg mere velfungerende, end jeg har været. Jeg har fået
troen på, at jeg kan klare det og
hænge fast i den handikapvenlige
bolig, jeg har. Som gammel fisker
har jeg levet et hårdt liv og røget
alt for mange cigaretter, og for et
par år siden endte det med, at jeg
fik tre blodpropper i benet.
- Det var sgu noget skidt, og
det gik hurtigt. Jeg kom hjem den
20. december uden et ben og havde en lille pekingeser-hund, jeg
skulle op på anden sal med. For to
måneder siden måtte jeg sige farvel til min hund. Den blev så syg.
Det kan jeg ikke rigtig synke. Der
er et tomrum.
- Da jeg kom hjem fra hospitalet, tog nogle flinke mennesker fat
i mig, og de har støttet mig lige
siden. De laver opsøgende arbejde
for mennesker med sindslidelse
og et samtidigt brug af rusmidler,
og de har hjulpet mig med at få
overskud til at søge om en bedre
lejlighed med elevator. Den prøver
jeg at holde fast i nu. I min alder
og med mit helbred skal jeg ikke
ryge helt ned i møget igen og stå
på gaden.
- Jeg har levet på gaden i en
del år. Det var fra hånden til munden. Jeg sov forskellige steder, på
en natvarmestue, dit og dat, og
var der uro og én, der lige faldt
ned i hovedet på én, var det nemmere at falde i søvn, hvis man
havde drukket nogle øl.
- Det hjalp mig at komme ud
og sælge Hus Forbi. Jeg indså, at
livet ikke ser helt så sort ud, selvom man har brændt det af, man
skulle have til resten af måneden.
Hvis man gør lidt selv, kan man
også få lidt ud af det; tobak, mad
og lidt bajere, og det kan modvirke, at man går og stifter gæld. Og
så giver det rigtig meget energi og
luft at komme ud og snakke med
gode og glade mennesker, at komme lidt ud af det hårde miljø.
- I dag har jeg en el-crosser,
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spørgsmål

hvad fik du til
aftensmad i går?
- I går kørte jeg ned og spiste
på varmestuen. Det var noget
kalkun, det smagte rigtigt godt,
og til en tyver er det en fornuftig pris.

hvad har dine år
som hus forbi-sælger
lært dig?
- Det er vigtigt for mig at kunne
sige tak til de mennesker, der
har hjulpet mig – kunne sige,
at man er glad for det, de gør,
og kan bruge det, de har gjort.
Det tror jeg, mange mennesker
glemmer, og det har jeg også
selv gjort tidligere. Men det
er vigtigt, at man nævner det,
uanset om det er frivillige, det
offentlige eller kammerater, der
har hjulpet.

hvad kan gøre
dig glad?
jeg sælger aviser fra. Som gammel
fisker har jeg aldrig været hjemmemenneske. Jeg kan vælge den
hårde måde, og det er værtshusene, men hvis jeg ikke kan holde
til det, så er jeg ude og sælge
aviser og få luft og kan også godt
være hjemme. Den gyldne middelvej, du ved!
- Jeg har haft en lille jolle. Lige
uden for havnen i Aalborg ligger
Egholm ø, og at sejle derover gav
mig en følelse af at komme væk
fra storbyen og få ro i sjælen. Men
det har jeg valgt fra, fordi det
er uforsvarligt ene mand med et
ben.
- Jeg startede med at arbejde
som fisker, da jeg var helt ung,
og kom på et tidspunkt til Bornholm, hvor jeg fik en sød kone og
nogle dejlige børn. Siden tog jeg
til Grønland og havde hyre på
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en trawler. Da jeg kom hjem til
Bornholm, gik det hele i skuddermudder. Så jeg tog til Hirtshals og
fiskede - fisken kommer ikke til
os, vi skal til den! Nu er jeg her i
Aalborg.
- Jeg har meget lidt kontakt til
mine børn i dag, de er jo voksne
og lever deres liv. Ja ... Og så har
jeg mistet to gode kammerater
i arbejdsulykker, mens jeg har
fisket. Det var nok derefter, jeg
begyndte at gå lidt mere i byen.
Engang sagde en servitrice til
mig: 'Hvorfor holder du ikke op
med at fiske, Jens? For du drikker dig altid kanonfuld, inden du
skal afsted'. Det kan godt være,
at der var noget, jeg skulle have
fået bearbejdet, for man fik bare
et par piller, og det hjalp jo røv og
nøgler. ❙

- I dag er jeg med i bestyrelsen
i SAND Nordjylland (den lokale
afdeling af de hjemløses landsorganisation) og var for nylig
med til at arrangere et vellykket
arrangement her i Aalborg. Der
var musik, fra vi startede, til vi
sluttede. Tandbussen, en dyrelæge til hunde, og Hus Forbi var
der med nogle af de gode folk
fra København. I morgen skal
jeg til SAND-møde med temaet
'Hvornår krænkes hjemløses
rettigheder i kommunen'. Når
man er kommet godt videre og
har fået lidt overskud, kan man
dele ud af den erfaring, man
har. Det betyder meget for mig.

Hver måned spørger vi en
sælger, hvad det betyder for
ham/hende at sælge Hus Forbi.

