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NU KOMMER BØRNENE FØRST

Et næsten samlet Folketing står bag
en børnereform, som er den
hidtil største samlede investering
på socialområdet.

ALLE SKAL HAVE RET
TIL EGNE PENGE

Støt Hus Forbis borgerforslag om,
at alle skal have ret til egne penge.
Læs, hvorfor det er nødvendigt.

Der er bedre herude,
vi passer på hinanden.
Vi er en slags familie.
Mike fra Fredens Havn har været i Østre Landsret. Dommen siger, den sammenbragte families fartøjer skal væk.
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Leder

Børnene kommer først,
men kommunerne skal med
Så kom der med ’Børnene Først’ en aftale om en børnereform. Det er et bredt
forlig, som regeringen skal have ros for at have samlet næsten hele Folketingets opbakning til. Med aftalen har regeringen vist, at den kan lytte til både
mennesker, organisationer og selvfølgelig især opposition og støttepartier.
Siden statsminister Mette Frederiksen holdt sin nytårstale i 2020, har Hus
Forbi fulgt udviklingen med at reformere børneområdet. Det er et prestigefyldt
projekt for en regeringsleder, der har kaldt sig selv ’børnenes statsminister’.
Efter nytårstalen var det ikke svært for Hus Forbi blandt sælgerne at finde ti,
der enten selv havde været anbragt som børn, havde børn, der var anbragt –
eller begge dele. Det gælder nemlig rigtig mange Hus Forbi-sælgere. Og de
brød sig ikke om Mette Frederiksens tone.
Den voldsomme fokus på tvang førte fra starten til en velbegrundet skepsis
overfor regeringens planer. Og i regeringens udspil, som kom tidligere i år, var
elementet af tvang suppleret med straffeaktioner mod ’dårlige forældre’.
Selv om du har så store sociale problemer, at du ikke er lykkedes med at
holde sammen på din familie, og dine børn er taget fra dig, og selv om du
har erkendt, at du ikke kan give dem den rette opvækst, kan du godt være et
kærligt menneske, som elsker børnene overalt på jorden. Og nogle gange kan
man faktisk blive bedre og lære at få det til at fungere med den rette hjælp.
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25. ÅRGANG

Ret skal være ret. Der findes forældre, som misbruger deres børn i en
grad, så det eneste rigtige er at fjerne børnene og retsforfølge forældrene. Men med den tidligere kurs skød regeringen med spredehagl
mod nogle af de mennesker, som har det sværest, og som fortjener
hjælp før straf.
Det er der heldigvis ændret på. Regeringen lyttede til tidligere
anbragte og organisationer, som taler børnenes sag, og var siden parat
til de nødvendige ændringer for at få aftalen på plads med et stort flertal
i Folketinget.
Der har været reformer før med gode intentioner, men lovgivningen er
bare ikke blevet overholdt i forhold til magtanvendelser, børnesamtaler
og inddragelse af børnene. Børn over 12 år har allerede i dag ret til at
blive inddraget inden en anbringelse, men det er i mange tilfælde ikke
sket. Hvis det fortsætter, nytter det jo ikke noget at sætte alderen ned til
10 år, som partierne har aftalt.
Derfor er det lige så vigtigt som selve reformen at få løftet indsatsen i
kommunerne, hvor vi kan konstatere, at børns og forældres rettigheder
ikke håndhæves på grund af manglende ressourcer.
Hvis reformen skal lykkes, kræver det reelle forandringer i den måde,
det offentlige møder børnene på. Der ville det have pyntet, hvis man
havde indarbejdet FN’s Børnekonvention i dansk lovgivning, som man
har gjort i de andre nordiske lande. SF’s Trine Torp havde forslaget med
ved forhandlingsbordet, men dér mødte hun samme modstand, som hun
tidligere har mødt i folketingssalen.
Til gengæld er det opmuntrende, at der kan findes penge – endda
milliarder – til socialområdet på finansloven. Og ikke mindst er det
vigtigt, at det er en bred aftale, som vil stå, uanset hvem der er i regering
efter næste valg.

Poul Struve Nielsen
Redaktør
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socialt udsatte mennesker. Avisen sætter fokus på udsatte
mennesker og fattigdomsproblemer. Formålet er at
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HVORFOR RIVE GODE BOLIGER NED?
- Da jeg vågnede på banegården, havde en fremmed lagt en 20’er på min Hus Forbi-taske, som jeg brugte som
hovedpude, skriver Råbin. Hun er tidligere hjemløs, nu bor hun i en ghetto og kan ikke forstå, at politikerne vil rive
hundredevis af gode boliger ned.
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LÆS MERE
OM VORES
BORGERFORSLAG

’Børnene Først’ sikrer nye rettigheder
til udsatte børn. Flere skal anbringes
tidligere, men elementet af tvang er
nedtonet i forhold til regeringens
oprindelige udspil. Mød et anbragt
barn, som kom på institution for
otte år siden. Moderen var psykisk syg,
faderen kunne ikke passe barnet.

EN HÅRD
BARNDOM
Rune Højgaard Andersen har
tilbragt tre frivillige døgn på
gaden. Det meldte han sig til
på grund af sin egen opvækst.
Han voksede op med sin mor i
Brønshøj, men blev anbragt som
seksårig, fordi hans mor
var stofbruger.

Almene kvalitetsboliger
www.domea.dk

alt id billig st
juni 2021

Hus Forbi udkom første gang i 1996, så i år har vi 25-års jubilæum.
I den anledning spørger vi hver måned en sælger: Hvor var du for 25 år siden?
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Jeg var fisker og musiker.
Jeg voksede op i en mindre bygd.
Men jeg flyttede til Ilulissat,
Jakobshavn, hvor jeg arbejdede
som fisker. Når jeg var i land,
spillede jeg musik på de fem værtshuse
i Ilulissat. 1996 var året før,
jeg flyttede til Nuuk for at gøre
mere ud af den musikalske karriere.
Jeg har lavet to cd’er med
grønlandsk polka. Jeg levede af
skiftevis at fiske og spille musik
i 16-17 år.
5
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ANDERS 51, SPILLER BAS, TROMMER, KLAVER, KEYBOARD OG MUNDHARPE.
HAN KOM TIL DANMARK FOR OTTE ÅR SIDEN OG LEVER SOM HJEMLØS I KØBENHAVN.
HAN ØNSKER IKKE AT KOMME TILBAGE TIL GRØNLAND, FOR HAN HAR IKKE NOGET FAMILIE
TILBAGE DER.
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HUS FORBI-SÆLGER MISTÆNKT FOR HVIDVASK
Banken truede med at lukke hjemløse Kim Allans konto. Han skulle blandt andet redegøre for de småbeløb,
han sætter ind, når han har solgt Hus Forbi
af Peter Andersen
foto: Anders Bøggild
Otte dage, hvoraf banken kun havde
åbent de tre. Det var den frist, Kim
Allan Jensen fik til at redegøre for
et antal transaktioner på sin konto.
Kunne han ikke det, ville kontoen
blive lukket, og han ville ikke have
adgang til sine egne penge.
Kim Allan sidder i Hus Forbis
bestyrelse og har i mange år været
aktiv i hjemløseorganisationen SAND.
Han har den for hjemløse så kendte
postadresse ’9999 Ukendt’, men
modsat mange andre hjemløse har
han en e-Boks, og der modtog han i
begyndelsen af maj et brev fra Arbejdernes Landsbank, som truede med
at lukke kontoen den 14. maj – dagen
efter Kristi himmelfartsdag, hvor alle
banker holder lukket.
- Jeg blev forarget over, at de kun
gav mig otte dage, og at fristen var

på en lukkedag, siger Kim Allan.
Baggrunden for brevet til Kim Allan
Jensen er de skærpede regler, der
skal forhindre hvidvask af penge. Men
nogle af de transaktioner, banken ville
have en forklaring på, er almindelige
kontantoverførsler fra salg af Hus
Forbi.
- Det er småpenge, jeg får vekslet
til sedler i Hus Forbi. Dem går jeg
så i banken med og sætter ind. Og
dem har de bedt mig redegøre for,
fortæller Kim Allan.
Opbevarede penge for en ven
En anden ’mistænkelig transaktion’
illustrerer meget godt, hvordan
økonomien nogle gange fungerer i
hjemløsemiljøet:
Hus Forbi har tidligere fortalt om
Allan Birk, som i strid med loven blev
tildelt den lave overgangsydelse.
Siden fandt Københavns Kommune
ud af, at han var berettiget til kontant-

hjælp, og derfor fik han efterbetalt
cirka 30.000 kroner. Men Allan Birk
havde ingen bankkonto, og derfor
blev pengene sat ind på Kim Allan
Jensens konto i stedet.
- Allan Birk er en af mine venner, så
jeg hjalp ham. Og så har jeg løbende
hævet penge og givet til ham, siger
Kim Allan.
Desuden har han i nogle måneder
overført penge til sin kæreste, der bor
i Filippinerne.
- Deres hus blæste sammen under
en tyfon sidste år. Derfor har jeg cirka
en gang om måneden overført penge
via Western Union, siger han.
Ingen hjælp i banken
Efter at have modtaget brevet med
truslen om at få lukket kontoen,
ringede Kim Allan Jensen til Arbejdernes Landsbank, som henviste
ham til hans filial på Amager. Dér tog
han ud dagen inden Kristi himmel-

fartsdag, blot for at få at vide, at de
hverken kunne eller måtte hjælpe.
Efter et opkald til hovedkontoret fik
han dog udsat fristen nogle dage.
Den frist udløb i øvrigt efter Hus
Forbis deadline.
Hus Forbi har kontaktet Arbejdernes Landsbank, som ikke ønsker
at kommentere sagen. Banken
henviser desuden til brancheorganisationen Finans Danmark, fordi
truslen om at lukke Kim Allans konto
er et resultat af de generelle regler
om hvidvask.
Finans Danmark vil gerne
kommentere den generelle problemstilling om hjemløse og andre
udsattes adgang til deres egne
penge, men først efter et møde med
de hjemløses landsorganisation
SAND.

Det er småpenge,
jeg får vekslet
til sedler i Hus
Forbi. Dem går
jeg så i banken
med og sætter
ind. Og dem har
de bedt mig
redegøre for.
Kim Allan
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SAND OPFORDRER BANKER TIL FILIAL-SAMARBEJDE
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Hjemløse bør kunne
hæve penge ved kassen
i en hvilken som helst
bank, foreslår de hjemløses landsorganisation
Bankerne skal dele landet
op mellem sig og tilbyde
hinandens kunder at hæve
penge ved kassen i en
hvilken som helst bank. På
den måde kan de hjælpe
hjemløse og andre, som ikke
kan – eller vil – bruge de
udendørs hæveautomater.
Det foreslår de hjemløses
landsorganisation SAND i et
brev til bankernes brancheorganisation Finans Danmark.
- Bankerne kan i praksis
dele byer og bydele op
imellem sig. Så undgår de
selv at skulle have en filial
med kontanter, og dermed
kan de minimere udgifterne,
siger SAND’s sekretariatschef, Ask Svejstrup.
Som Hus Forbi har
beskrevet, bliver flere og flere
bankfilialer kontantløse, og
kontanter er ofte den eneste
reelle betalingsmulighed,
når man er hjemløs. Risikoen
for at miste sit betalingskort
er stor, og mange kan ikke
bruge MobilePay, fordi de
ikke har smartphones.
- Der er også hjemløse,
der ikke ønsker at have et
hævekort med en kode, fordi
det giver pusheren, lånehajen
eller andre, de måtte skylde
penge, en mulighed for at
tvinge kort, kode og i sidste
ende pengene ud af dem.
Det er et fænomen, vi hører
mere og mere til, siger Ask
Svejstrup.
Finans Danmark har sagt ja
til at mødes med SAND. Før
det er sket, ønsker digitaliseringsdirektør Michael BuskJepsen ikke at kommentere
forslaget.

STØT BORGERFORSLAG FRA HUS FORBI

ALLE SKAL HAVE RET
OG ADGANG
TIL EGNE PENGE
Tænk, hvis du ikke kan bruge dine penge, fordi du hverken har
klingende mønt eller et skinnende plastikkort på lommen?
Tænk, hvis din bank vil spærre din konto, fordi du har hjulpet en
ven, som ikke har bankkonto, med lidt betalinger?
Tænk, hvis du har mistet dit betalingskort, og du ikke kan få
tilsendt et nyt, fordi du ingen adresse har?
Den slags sker. Og der er meget andet, som kan komme i vejen
for, at vi kan få adgang til vores penge.
Den digitale udvikling går så hurtigt, at hjemløse, handicappede
og ældre risikerer at blive smidt helt af.
Derfor har Hus Forbi anmeldt et borgerforslag. Formålet er at få
justeret lovgivningen, så socialt udsatte kan være sikre på,
at de til enhver tid har adgang til deres egne penge.
Manglende adgang til egne penge øger uligheden og risikoen for
sygdomme, trivselsproblemer og kriminalitet.
Så skriv under på Hus Forbis borgerforslag.
Du finder det her:
www.borgerforslag.dk
Alle skal have ret og adgang til egne penge
Forslaget er stillet 14. april, FT-07624
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KIRKENS KORSHÆR
ÅBNER VARMESTUE
PÅ GODSBANEN I
AARHUS

KOMMUNER:

Varmestuen på Nørre Allé er
rykket til nye lokaler på Godsbanen i Aarhus og har skiftet
navn til SPOR 7. Her kan
varmestuebrugerne i fremtiden
nyde godt af de ekstra kvadratmeter og store, lyse lokaler. På
varmestuens tidligere adresse
åbner der i stedet et samlet
ungehus med Kirkens Korshærs
ungenattilbud på førstesalen
og fire arbejdsfællesskaber i
gården, der har til formål at ruste
så mange som muligt til at få en
uddannelse og et selvstændigt
liv i egen bolig.

Kommunernes Landsforening foreslår social treårs plan

SOCIALT KOMPAS
Med få tryk på mobilen kan
borgere i Aarhus få overblik
over den hjælp, der findes.
Socialkompasset.dk samler
byens åbne, sociale og sundhedsrettede tilbud fra frivillige
foreninger og kommunen ét
sted. Frivilligcenter Aarhus og
Aarhus Kommune har sammen
etableret det nye tiltag.

25. ÅRGANG

BEHOV FOR FEM MILLIARDER TIL
SOCIALOMRÅDET
af Poul Struve Nielsen
Kommunernes Landsforening (KL) har
i forbindelse med årets økonomiforhandlinger med regeringen krævet et
løft af socialområdet: en treårsplan til
fem milliarder kroner. Og formanden
for KL, Aarhus-borgmester Jacob
Bundsgaard, er ikke i tvivl om, at der
også er et stort ønske i regeringen
og Folketinget om at skabe en bedre
hverdag for de udsatte.
- Vi står dog i en økonomisk
virkelighed lokalt, hvor de midler,
regeringen tillader os at bruge, ikke
matcher de løfter, regeringen giver
befolkningen, siger han.
Økonomiforhandlingerne begyndte
i maj, og KL skriver i en pressemeddelelse, at kommunerne gennem
længere tid har oplevet kritik af håndteringen af socialområdet både fra
Folketinget og brugerorganisationer.
Kritikken går blandt andet på, at
økonomiske hensyn vejer tungere end
fagligheden og borgernes behov.
Ifølge KL ønsker kommunerne at
prioritere socialområdet og bruger
også flere og flere midler på det.

Men den samlede ramme for, hvad
kommunerne må bruge på velfærd,
er defineret af regeringen, og når der
også skal være plads til ældre, børn
og folkeskole, er midlerne til socialområdet utilstrækkelige.
Wilbek: Bør være en formssag
Der er mange konkrete eksempler
på, at kommunerne ikke leverer. For
eksempel har sagsbehandlere fået
besked på ikke at bruge flere penge
på anbringelser, ligesom kommunerne
har forsømt at holde de lovpligtige
børnesamtaler. Og på handicapområdet er utilfredsheden så stor, at et
borgerforslag om at tage området
væk fra kommunerne har fået 50.000
underskrifter og nu skal behandles i
Folketinget.
Socialborgmester i Københavns
Kommune, Mia Nyegaard (R), synes
ikke, lovgiverne gør det nemt for
kommunerne.
- Kommunerne er under strukturelt
pres. Langt de fleste af landets
kommuner har svært ved at overholde socialbudgetterne. Man kan
godt sætte serviceniveauet ned, men

- lad Pant-for-Pant hente din
virksomheds tomme flasker og dåser,
og vær med til at skabe jobs
Ring til 31 32 00 55 eller send en mail til hello@pantforpant.dk
Vi henter hos virksomheder – i hovedstadsområdet og Aarhus
Du kan også støtte via MobilePay 20 25 55
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Støt de mest udsatte

er det virkelig det, vi ønsker som
samfund? I landspolitik vil man helst
love forbedringer til alle, men uden
at man forventningsafstemmer, om
det overhovedet er muligt. Samtidig
er vi i kommunerne nødt til at prioritere økonomi og måltal, siger Mia
Nyegaard, som altså udtaler sig som
socialborgmester i København.
KL vil bruge de fem milliarder
kroner på at styrke sagsbehandlingen
og give det sociale arbejde større
fleksibilitet og faglig kvalitet. Der skal
være midler til en øget specialisering,
og hjælpen skal komme tidligere og
mere indgribende. Og så vil man øge
forskningen for at samle mere viden
om, hvad der virker.
Ulrik Wilbek (V), som er borgmester
i Viborg og formand for KL’s Socialudvalg, tror på en aftale om en fælles
retning for socialområdet.
- Med de meldinger, vi løbende ser i
medierne fra Folketingets politikere og
regeringen om behovet for et markant
løft til området, ser vi det som en
formssag, at regeringen også afsætter
de nødvendige ressourcer til at indfri
de store ambitioner, siger han.
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SNYDT
FOR MILLIONER
I KONTANTHJÆLP

Overgangsydelsen hed
tidligere ’integrationsydelse’
og blev indført i 2015 som
led i udlændingepolitikken.
Men også hjemløse og
andre udsatte er blevet
ramt.

Mere end 100 københavnere blev uretmæssigt placeret på den lave overgangsydelse.
28 af dem skal hver især have efterbetalt mere end 100.000 kroner
af Peter Andersen
Det har længe stået klart, at Københavns Kommune har danmarksrekord
i at tildele den lave overgangsydelse
til borgere, som egentlig har krav på
kontanthjælp. Og nu viser en foreløbig gennemgang fra kommunen, at
103 borgere i alt skal have efterbetalt over syv millioner kroner. Dertil
kommer 135 sager, som endnu er
uafklarede.
For at få den fulde kontanthjælp
skal man have opholdt sig i Danmark
i mindst ni ud af de seneste ti år –
ellers bliver man sat på overgangsydelse. Ydelsen udgør 6.219 kroner
om måneden før skat, hvis man er
enlig – lige godt halvdelen af en
almindelig kontanthjælp.
Overgangsydelsen hed tidligere
’integrationsydelse’ og blev indført i

2015 som led i udlændingepolitikken.
Men også hjemløse og andre udsatte
er blevet ramt, fordi de har haft
svært ved at dokumentere, at de rent
faktisk har opholdt sig i Danmark den
krævede tid.
Den praksis greb Folketingets
Ombudsmand ind overfor sidste
år, konkret i forhold til Ankestyrelsen, som havde været alt for
rigid i kravene til dokumentation.
Ankestyrelsen har på den baggrund
genoptaget 44 sager, hvoraf 40 er
afgjort. I 31 af sagerne har borgerne
fået medhold i, at de skulle have haft
kontanthjælp, og 29 af disse sager er
fra Københavns Kommune.
135 sager uafklaret
Efter indgrebet fra ombudsmanden
skrev Ankestyrelsen til kommunerne

HUSK SÆLGERKORT
Køb kun avisen af en sælger med synligt
Hus Forbi-sælgerkort. Kan du ikke se kortet,
så bed sælgeren om at vise det frem.
Dermed er du sikker på at støtte hjemløse
og socialt udsatte.

og opfordrede dem til selv at gennemgå, om de har sager, der er blevet afgjort
på forkert grundlag. Og det er Københavns Kommune i gang med.
I december sidste år havde kommunen 1.152 borgere, som var på overgangsydelse. Gennemgangen viste som nævnt, at i 103 af dem var der sket
en fejlbehandling, og at der fra starten skulle være tildelt kontanthjælp eller
uddannelseshjælp i stedet for overgangsydelse. Dertil kommer 135 sager,
som endnu ikke er afklaret, fremgår det af et notat fra Københavns Kommunes
Ydelsesservice (dateret 7. april).
De 28 af de 103 københavnere, som fejlagtigt har været på overgangsydelse
i længst tid, skal hver især have efterbetalt mere end 100.000 kroner, mens 35
skal have et sted mellem 10.000 og 100.000 kroner. Endelig skal 40 have en
efterbetaling under 10.000 kroner.
Ankestyrelsen mener, at Københavns Kommune har gjort, hvad den kan, for
at rette op på de mange fejlbehandlinger.
- I Ankestyrelsen oplever vi, at Københavns Kommune er meget interesseret i
at tilrette deres sagsbehandling i forhold til den nye praksis på området. Vi har
også haft flere møder med dem om fortolkningsspørgsmål, siger chefkonsulent
Anders Kabel.
Hus Forbi har siden august sidste år forsøgt at få en kommentar til
kommunens praksis fra beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard
(V). Det er fortsat ikke lykkedes.
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Østre Landsret stadfæstede byrettens dom: Beboerne skal være væk fra Fredens Havn til august

- Jeg skal lige bruge et øjeblik, siger
Esben Banke og trækker sig væk fra
Storken og de andre beboere.
Esben Banke er hovedpersonen
i sagen om Fredens Havn, som
officielt hedder Erdkehlgraven. Han
har boet i havnen i 15 år, og bådene
og området er hans hjem og hans liv.
I sin hånd holder han dommen, som
han lige har fået af sin advokat Jonas
Christoffersen:
’Thi kendes for ret: Byrettens dom
i sagen mod Esben Banke Stadfæstes,’ står der på den sidste side.
Københavns Byrets dom lød på
bøder på 5.000-10.000 kroner og
månedlige tvangsbøder på 1.000
kroner til Esben og de fire andre
tiltalte – indtil forholdene er lovliggjort. ’Lovliggjort’ betyder i praksis, at
Agnete, Trunte og de øvrige fartøjer
og anlæg, der har fungeret som
beboernes hjem, skal være fjernet.
Den dom har landsretten nu
stadfæstet. Konsekvensen er, at de
første tvangsbøder falder 1. august.
Samme dato skal beboerne være ude
af Fredens Havn.
Gråspurve med kanoner
I landsrettens begrundelse står, at
beboerne ikke har fjernet deres både,
efter Kystdirektoratet i 2019 gav
dem et påbud om at gøre det. Det
indrømmede beboerne også i retten.
De forklarede, at bådene er deres
hjem; at det er i Fredens Havn, de har
deres familie.
I gennemgangen i landsretten
vejede spørgsmålet om menneskerettigheder langt tungere, end det
gjorde i byretten. Menneskerettighedskonventionens artikel 8 om ret til
og respekt for ens private bolig blev
holdt op mod, at de fem beboere ikke
har tilladelse til at have både liggende

Jeg bliver
selvfølgelig
vred, men
al den vrede
lader jeg
ikke gå ud
over andre.
Jeg vender
den til noget
konstruktivt
i stedet.
Esben Banke

af Juni Friis
foto: Anders Bøggild

FREDEN FORBI I HAVNEN

i Erdkehlgraven. Det blev også til et spørgsmål om proportionalitet: Var Kystdirektoratets reaktion med påbud, straf og tvangsbøder at skyde gråspurve med
kanoner?
Myndighederne har pligt til at søge andre løsninger end påbud og bøder.
Derfor har Hjemløseenheden i Københavns Kommune været inde over og
tilbudt beboerne plads på et natherberg. Et tilbud, der ikke ville være en reel
mulighed, som flere af beboerne forklarede retten. De ville risikere atter at blive
hjemløse.
Landsretten vurderede dog, at Kystdirektoratet har handlet, som de skal, og
at indgrebet altså ikke er i strid med menneskerettighederne. I retten lovede
anklageren på vegne af Kystdirektoratet, at man vil gå frem med ’lempe og
respekt for beboernes situationer’ og ikke bare møde op med en bulldozer
næste morgen.
Storken sir, Fredens Havn blir!
Esben sunder sig lidt bag den menneskemængde, der er dukket op foran
advokatkontoret for at høre dommen. Han render et stykke ned af parkeringspladsen og trækker vejret.
- Jeg bliver selvfølgelig vred, men al den vrede lader jeg ikke gå ud over
andre. Jeg vender den til noget konstruktivt i stedet, siger han lidt efter.
Storken, der er en anden prominent beboer i havnen, lader hånden lande
tungt på Esbens skulder.
Hvad har I tænkt jer at gøre nu?
- Jeg bliver, svarer Storken i stedet for Esben.
- Det kan godt være, at vi må sejle et andet sted hen, det kan være, at det
kommer til at se anderledes ud, men jeg bliver. Havnen bli’r, siger han og åbner
sin jakke på vid gab, så man kan se hans T-shirt, hvorpå der står: ’Storken sir,
Fredens Havn blir!’

MENNESKERETTIGHEDSKONVENTIONEN
Artikel 8: Ret til respekt for privatliv og familieliv
1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance.
2. Ingen offentlig myndighed kan gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, undtagen for så vidt det
sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den
nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge
uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres
ret og frihed.
(kilde: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention)
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af Juni Friis
foto: Anders Bøggild

Mike blev rodløs af en barndom frem og tilbage mellem England
og Danmark. Nu har han fundet et hjem i Fredens Havn

Refshalevej er tom. Det regner, og de mennesker, der normalt hænger ud
omkring Fredens Havn, er søgt ind i en lille campingvogn, der står presset ind
i vejsidekrattet.
- Hello, hilser Mike søvnigt ud ad døren.
Kjeld Michael Pedersen, der i daglig tale bare bliver kaldt Mike, er Hus
Forbi-sælger og én af beboerne i Fredens Havn. Han sidder på en madras i
campingvognen, hvor han har sovet i nat. To andre beboere sidder tæt i ly for
regnen, fugtige i tøjet og med Hus Forbi-tasker klemt ind under sæderne. De
rykker sig, så en lille journalist kan møve sig forbi og slå røven i sædet.
Bor du her? Jeg troede, du boede på din båd?
- Jeg er faktisk ved at rykke mine ting ned på båden, svarer Mike og peger
ud ad den åbne dør. Lige overfor campingvognen går en gangbro ned til hans
orange båd, som ligger og vugger fredsommeligt mellem de andre fartøjer.
Samtalen mellem de tre beboere i den lille campingvogn foregår på lavmælt
engelsk. Mike taler med nordengelsk accent.
- Jeg er født i Hvidovre, men min mor er fra England, og min far er fra
Danmark, fortæller han.
- Jeg boede hér, indtil jeg var seks, tror jeg, og så tog min mor mig og min
lillebror med tilbage til England. Min far flyttede frem og tilbage for at være i
nærheden af os et par gange, men han savnede Danmark, så han flyttede altid
tilbage. Så var det den typiske: Jul her, jul dér – sommerferie her, sommerferie
dér.
- Da jeg var ni eller ti, sagde min far til min mor ’du får dem ikke tilbage’. Så
boede jeg her et stykke tid og gik i skole i Danmark. Efter et år kom min mor til
Danmark og tog os tilbage midt om natten.
Den ondeste mand
Mike fortæller, at de flyttede rundt fra by til by up north i England, hvor hans
mor fandt en ny mand. Det dårlige vejr banker forsigtigt på taget, mens han
holder inde og fisker efter en bajer i den kasse, der står for hans fødder.
- Han var den ondeste mand, jeg nogensinde har mødt, min stedfar, siger han.
- Han var en kæmpe fyr, sort bælte i karate og bodybuilder. I starten var han
sådan en hård muslim, der ikke drak, men så begyndte han at ryge og drikke

ham med at finde arbejde. Det blev
kun til tre måneder, før Mike måtte
tilbage til England og hjælpe sin mor
med at forlade stedfaren.
- Han døde lige efter. Suicide,
sagde de. Selvmord med en løkke
om halsen. Hvis ikke han var død, så
havde jeg fandme gjort det. Jeg er
sikker på, at han er i helvede nu.
Mike brugte nogle år på at lave this
and that, indtil han endte på en vens
sofa. De blev uvenner, og han blev
smidt ud. Pludselig var han hjemløs
og skulle på arbejde.
Han endte med at sove på en bænk
på Hovedbanegården, mens han
stadig arbejdede.
- Det holdt ikke særlig længe, vel?
Jeg havde ikke tid til at vaske tøj eller
gøre mig selv ren. Kom for sent tit,
fordi mit liv var et rod. Og så mistede
jeg arbejdet. Så var jeg hjemløs og
arbejdsløs.
Vejen til havnen
Derefter blev det til et halvt år med
soveværelse i Fælledparken og mad
fra skraldespande. Men hver dag gik
turen til Christiania efter hash, og så
begyndte Mike at sove dér i stedet.
- Oven på Nemoland eller Månefiskeren, over det hele, indtil jeg
blev smidt væk fra hvert sted. De
skubbede mig længere og længere,
indtil jeg endte, hvor Noma ligger
nu – på den anden side af, hvor vi
sidder. Det var, inden stedet blev til
Noma. Jeg lavede mig en lille camp,
skaffede en sofa og et bord og telt
og sådan noget.

syntes, det var rigtig hyggeligt, og så
blev vi venner. På et tidspunkt fik jeg
lov til at sove i en båd, og så har jeg
været her lige siden.
Hellere gaden end Sundholm
Mike er gået fra sofaer til bænke og
nu til en sovepose.
- Men jeg vil stadig hellere være
her, end jeg vil være i en lejlighed et
eller andet sted, forsikrer han.
Hvad tænker du om de ting, I
er blevet tilbudt som alternativ til
Fredens Havn?
- At sove på Sundholm? spørger
han og ligner én, der ville spytte på
gulvet, hvis ikke han havde siddet,
hvor han selv sover.
Mike nøjes med at bande og
sværger, at han hellere vil sove på
gaden end i Natcaféen på Sundholm.
- Der er ikke nogen, der stjæler min
sovepose eller stjæler min telefon,
mens jeg sover her. Der er bedre
herude, vi passer på hinanden. Vi er
en slags familie.
Udenfor er regnen ved at stilne af.
- Jeg har det også fint med min
egen familie. Jeg var den første, jeg
er the fuck up. Alle de andre, de gør
det godt, altså mine søskende. Men
det fik de lov til – det var altid mig,
der kæmpede for dem. Der var ikke
nogen, der fik lov til at røre dem.
- Jeg sagde til min lillebror, at jeg
er glad for, at han har det godt. Det
kan godt være, vi har haft et fucked
up liv, men i det mindste er han endt
som noget godt. Han sagde også
’stor tak til dig, du har altid passet på

VI PASSER PÅ
og tage stoffer. Og en masse steroider, fordi han skulle bodybuilde, så han
kunne blive større og større. Men han blev også surere og surere, og så gik det
ud over alle andre end ham selv. Der var ikke nogen, det ikke gik ud over. Han
arbejdede som vagt i byen, så han var vant til at smadre folk hver aften, right?
Som barn elskede Mike at være på gaden.
- Det var der, man kunne komme væk fra alt lortet, og jeg kunne rende rundt
med de andre. Det var tit, jeg ikke kom hjem igen. Jeg stak af hele tiden. Jeg
vidste, at når jeg kom hjem, så ville jeg få tæsk. Men det gjorde jeg jo alligevel,
så jeg kunne jo lige så godt gå ud og hygge mig lidt.
Som 15-årig stak han rigtigt af og flyttede til Danmark og sin far, der hjalp
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En dag kom ejeren af grunden
forbi. Og Mike fik lov at blive, indtil
byggeriet gik i gang.
- Efter det begyndte jeg stille og
roligt at hilse på dem ovre på den
anden side, i havnen her. En dag var
der én af de der månedlige oprydningsdage, og der kom jeg herover
og hjalp til. Jeg fik gratis mad og kaffe
og øl, alt hvad jeg havde lyst til. Jeg

mig’. Han har prøvet at hjælpe mig
flere gange. Han vil gerne have, at jeg
kommer og bor på hans sofa, og så
kan han hjælpe mig med at få et job.
Mike trækker på skuldrene og
læner sig frem for at se, om regnvejret er stoppet. Så strækker han sig
og går ud ad døren til Fredens Havn.
- Men jeg kan ikke mere. Det liv er
væk for mig.
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MÅSKE SIDSTE SÆT I
SLAGET OM FREDENS HAVN

I en ankesag om kystbeskyttelse versus menneskerettigheder var fem beboere fra Fredens Havn i Østre Landsret, hvor deres hjems skæbne skulle afgøres
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af Juni Friis
foto: Anders Bøggild

- Jeg skal lige holde balancen, siger
Storken, mens han knapper en bajer
op.
- Hun sagde, hende dommeren, at
jeg ikke skal drikke mig stiv. Men jeg
kan jo ikke sidde derinde og ryste.
Solen skinner ned over Marmorkirken, der ligger klos op ad Østre
Landsret, mens en anden af de tiltalte
tager sig en morfar på det øverste trin.
Han kipper med hatten, når nogen
går forbi, men ellers er der stille. I
baggrunden åbner Amalienborg sig og
giver udsigt til Operaen på den anden
side af kanalen.
- Det er en øjebæ, siger Storken og
peger på Operaen med sin øl.
Han ved ikke, at han ekkoer Jørgen
Olsens ord om Fredens Havn.
Sangeren har stået i forreste linje
i forsøget på at få ryddet havnen
for skibe og beboere og er dermed
medvirkende til, at Storken sidder her
på et kirketrin og holder balancen.
Små halvtreds meter fra ham har
retten netop taget hul på ankesagen
fra Københavns Byret. Slaget om
Havnen er gået i gang.
Jeg ved ikke,
hvor jeg ellers skulle bo
I Østre Landsret, allerøverst oppe
under kvisten, er den første pause
færdig.
Storken lister ind sammen med
Esben, Mike, Kami og Remy, de
andre tiltalte i sagen. Fire af dem
sætter sig oppe på langsiden med
en tolk, mens Esben Banke, sagens
hovedperson og havnens grundlægger, tager plads bag ved deres
advokat midt i salen.
Retssagen foregår over to dage. Det
er Kystdirektoratet, der har anmeldt
beboerne til politiet, og i byretten blev
de dømt for at overtræde kystbeskyttelsesloven. Beboernes håb er, at
sagen i landsretten i højere grad vil
handle om menneskerettigheder, og
de har allieret sig med forsvarsadvokaten Jonas Christoffersen, som er
tidligere direktør i Institut For Menneskerettigheder.
Retten vælger at tage Storkens sag
først. Det er ikke så typisk, da det
ikke er Storken, der er sagens hovedperson – men det er ikke en typisk,
retssag, og det er heller ikke typisk

At nogen
synes, det er
’grimt’, er ikke
tungtvejende
nok til at fjerne
folk fra
deres hjem.
		

Jonas Christoffersen, advokat

at man må tage højde for en tiltalts
stigende promille.
Per Sørensen, som er Storkens
borgerlige navn, har boet i havnen
siden 2016, efter han blev træt af
at bo i sin bil. Han savnede at bo
sammen med andre og forklarer,
at der bliver ensomt i sådan en bil
alene. Han forklarer også, at han ikke
vidste, at man ikke måtte bo derude,
dengang han flyttede dertil, men nu
er det blevet hans hjem.
- Jeg ved ikke, hvor jeg ellers skulle
bo, siger han.
Han er ellers blevet tilbudt en plads
på herberget Sundholm, men det er
slet ikke en mulighed:
- Jeg er gammel landevejsridder,

nuværende kronprins, faktisk, og
de gamle på landevejen lærte mig
altid, at man skal holde sig langt fra
natherbergerne. Der bliver man nødt
til at proppe alle sine ting med sig
ned i soveposen og så håbe på, at
der ikke kommer nogen med en kniv
og skærer den op.
I harmoni med naturen
I pausen vandrer de i samlet flok ind i
baggården ved siden af Amalienborg.
Der bliver uddelt krammere og håndbajere, begge dele til at styrke sig på.
Rødderne minder pludselig
hinanden om, at pausen er slut, så
der må bundes øl og løbes op ad
trapper.
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Og så er det Esbens tur. Hans sag adskiller sig fra alle de andres, fordi han
har boet i Fredens Havn i 15 år. Helt præcist siden 2006, da han fandt et par
tonstunge bjælker fra en svunden tid og besluttede sig for, at de ikke skulle
ligge i vandkanten og rådne op – de skulle tilbage i vandet. Samme bjælker,
der nu udgør en gangbro til hans hjem.
Som Storken kan han heller ikke se sig selv et andet sted. Han er blevet
afhængig af at bo på vandet og lever i harmoni med naturen.
- Jeg har fået skabt en naturlig skraldestation, siger han om sit bjælke-anlæg,
der fungerer som en slags si for alt det plastik, der sejler på overfladen af
vandet gennem kanalen. Det ender med at strande hos Esben, der så render
rundt og samler op.
De tre resterende beboeres sager går hurtigt: Alle vedkender de, ligesom
Storken og Esben, at de bor i havnen. Det er deres hjem, og de andre beboere
betragter de som familie. Der hersker intet ønske om at tage imod en plads på
et herberg. Bliver havnen ryddet, ender de nok på gaden, er de enige om.
Menneskerettigheder eller kystbeskyttelse?
De fem beboeres advokat, Jonas Christoffersen, lægger i sit forsvar vægt på

menneskerettighedskonventionens
artikel 8. Den handler om, at enhver
har ret til respekt for sit hjem, og at
ingen myndighed uden tungtvejende
grund kan gøre indgreb i dette.
Argumentet var oppe at vende i
byretten, men denne gang bliver det
omdrejningspunktet for forsvaret.
- At nogen synes, det er ’grimt’,
er ikke tungtvejende nok til at fjerne
folk fra deres hjem, slår han blandt
andet fast og hiver et par eksempler
fra tidligere sager frem for at understrege sin pointe.
Fælles for sagerne er, at myndighederne ikke havde ret til at fjerne folks
hjem, selvom de måske ikke lignede
konventionelle parcelhuse.

Kystdirektoratet holder fast i, at
man ikke bare kan lægge sin båd ved
en kyststrækning uden tilladelse.
- Vi kommer jo ikke med en bulldozer i morgen, siger anklageren og
lover, at man vil gå frem ’med lempe’,
da man har forståelse for beboernes
situation.
Men væk, det skal de
Udenfor skinner solen stadig.
Beboerne deler øl rundt, mens et par
venner går over efter dyre sandwich
i caféen på den anden side. Af og til
kører politiet forbi i en patruljebil og
kigger efter den brogede flok, der
har slået sig ned på Marmorkirkens
brede trapper som sorte prikker midt
i det hvide land.

juni 2021

16

HUS FORBI

25. ÅRGANG

Råbin Bille er flyttet til en såkaldt hård ghetto og fortæller her om sine oplevelser

Man bliver ikke
at miste sit hjem

juni 2021

Jeg kan ikke huske, hvordan jeg endte med at sove
på stranden eller Odense Banegård.
Jeg kan huske, at jeg tog alt det tøj, jeg ejede, men
at kulden stadig borede sig ind i mig. Jeg kan også
huske, at jeg var bange for, hvornår vagterne ville
komme og smide mig væk.
Da jeg vågnede på banegården, havde en fremmed
lagt en 20’er på min Hus Forbi-taske, som jeg
brugte som hovedpude. Det varmede lidt. Det
varmede også, at en hundelufter på stranden
vækkede mig, fordi han kunne se, at vagten var på
vej over mod mig.
Efter sammenlagt fire år som hjemløs, har jeg nu
fået en bolig. En almen bolig i den ’hårde ghetto’
Bispehaven. Her har jeg råd til at bo og et nabolag,
der bakker mig op. Her er søde naboer, der hjalp
mig med at flytte godt ind. Her er forskellige
foreninger, indkøbsmuligheder, seks minutter til
min skole og socialrådgivere tilknyttet.
Jeg havde godt hørt, at det var en hård ghetto. Det
var nok også derfor, at jeg efter kun tre uger blev
tilbudt lejligheden. Min redning med masser af
plads til at vokse og en fin altan. De første dage sov
jeg derude for stadig at være tæt på stjernerne og
den friske luft.

Jeg blev virkelig forvirret. Efter at have oplevet vold,
overfyldte herberger, fattigdom og kollegaer, der
dør på stribe, lå jeg pludselig dér. I fuldkommen
stilhed. Skræmmende stilhed. Mine naboer er
børnefamilier og pensionister, og det var slet
ikke den gangsterfilm, jeg havde regnet med.
Derefter sov jeg mange dage i træk på grund af den
nyfundne ro.
Så kom brevene. Brevene om, hvilke blokke der
skal rives ned, og hvor mange af mine naboer
der skal tvangsflyttes. Stemningen var trykket,
selvom børnene stadig legede mellem blokkene og
plukkede jordbær i vore bede.
Jeg blev sur og frustreret. I mit arbejde for Hus
Forbi har jeg mødt alt fra rådmænd til socialministre. De har med alvorlig mine og våde øjenkroge
lovet, at de vil gøre alt for at stoppe hjemløshed.
Jeg har fortalt dem om Housing First. Metoden,
som vi ved virker, og som har fokus på billige
boliger og massiv støtte til den hjemløse bagefter.
De har lovet mig, at de ville hjælpe.
Med den anden hånd vil de nu rive hundredvis
af gode boliger ned. Fordi vi, der bor her, er for
udsatte og farlige. Men man bliver jo ikke mindre
udsat og farlig af at miste sit hjem.
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NOGLE
SAGSBEHAND
TÆNKER KUN
Anbragt 17-årig har følt sig presset til at flytte i egen bolig,
selv om han ikke var klar

af Poul Struve Nielsen
illustration: Maja Petrea Fox

Peter kom på institution for otte år
siden. Hans mor var psykisk syg,
faderen kunne ikke passe ham.
Peter er tilfreds med sit liv på
institutionen. Han er gymnasieelev og
synes faktisk, det er gået meget godt.
- Men jeg har boet på institution i
mange år, og jeg kan mærke, at der
er blevet sparet rigtig meget. Og jeg
lægger jo mærke til, at dem, der bliver
18, snart skal væk. Når man bliver
17 år, går det meget hurtigt. Jeg har
haft en sagsbehandler, som ringede
og spurgte: ’Vil du gerne flytte?’ Der
bliver puttet ord i munden på mig.
Holdningen er bare: ’Du skal flytte.
Så skal du have et job, og vi skal
kigge på lejlighed.’
- Jeg var lige startet i 1.g. Jeg
havde talt med min kontaktperson
om, at når jeg bliver 18, kan det godt
være, jeg skal flytte. Jeg blev foreslået at flytte, før jeg havde prøvet
udslusning. Når de ser, at jeg klarer
mig fint i skolen og vasker mit eget
tøj, siger de: ’Du må videre.’ Men jeg
var ikke klar endnu. De voksne på
stedet tog fat i sagsbehandleren og
sagde: ’Han er ikke klar.’
- Kontaktpersonen er en pædagog,
jeg har haft en tilknytning til i mange
år, og som kender mig godt. Sagsbehandleren havde jeg ikke mødt fysisk,
og hun havde ikke fået fat på, at jeg
ikke var 18 år, og at jeg ikke gik i 3.g.
Vigtige kontaktpersoner
Peter mærker de forskellige vilkår, når
han sammenligner med vennerne fra
gymnasiet.
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DLERE
PÅ PENGENE
Mine venner
regner med
at blive boende
hjemme, til de er
24 og færdige
med sabbatår.
Det er en sjov
kontrast, at når
jeg er 18, så er
jeg bare klar til
at flytte ud.
- Jeg følte mig usikker på, om jeg
kan klare mig selv. Mange anbragte
har ikke en familie. Måske får du
en kontaktperson, der kommer og
tjekker op på dig. Nogle har ingen
venner, ingen familie – ikke nogen,
de kan tale med.
Ikke mindst fordi det er svært med
sagsbehandlere, er Peter glad for, at
han har haft gode kontaktpersoner
omkring sig.
- Jeg har været heldig med de
voksne i mit liv. Det kan godt være,
det ikke betyder så meget, når

man bliver ældre og får sin egen
omgangskreds. Men indtil nu har
jeg brug for voksne, selv om jeg har
det ambivalent med dem. Man bliver
usikker. Der er sagsbehandlere og
pædagoger, du ikke kan stole på,
fordi de kun tænker på pengene. Det
kan ikke være rigtigt, vi bare er en
pengepung for dem. Jeg ser ellers
virkelig på voksne som mennesker
og ikke kun som voksne. Jeg ser dem
ikke som en autoritet, men ligeværdigt, fortæller Peter.
Tilbage i brønden
Peter har, som mange andre
anbragte, måttet tage voksenrollen
på sig.
- Så siger sagsbehandleren: ’Nu
skal du være barn.’ Det er som at
hoppe ned i den brønd, du lige er
kravlet op af.
- Da jeg flyttede på institution,
troede jeg kun, det var mine brødre,
der var ligesom mig. Så var jeg pludselig sammen med 20 mennesker,
der var lige så fucked up. Det er
nemmere at snakke med dem fra
institutionerne end med mine andre
venner, fortæller Peter.
Han mener, det er vigtigt, sagsbehandlerne har ordentlig tid til at lære
menneskene bag sagerne at kende.
- De vurderer sagerne ud fra papirerne, selv om det, der står i papirerne, ikke nødvendigvis er som de
mennesker, de møder. Jeg har mødt
den nuværende sagsbehandler én
gang, og vi har lavet en handleplan.
Det vigtigste er, at det går den vej,
jeg gerne selv vil.

af Poul Struve Nielsen
illustration: Maja Petrea Fox

- Mine venner regner med at blive
boende hjemme, til de er 24 og
færdige med sabbatår. Det er en sjov
kontrast, at når jeg er 18, så er jeg
bare klar til at flytte ud. Hvis jeg var
flyttet for mig selv, tror jeg ikke, det
var gået så godt med at hænge på i
gymnasiet i 2.g.

REFORM LEVER OP TIL SIT NAVN
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’Børnene Først’ sikrer nye
rettigheder til udsatte børn.
Flere skal anbringes tidligere, men
elementet af tvang
er nedtonet i forhold til
regeringens oprindelige udspil
Det er lykkedes for regeringen at samle
næsten hele Folketinget om reformen
Børnene Først, som skal hjælpe udsatte
børn og familier tidligere og bedre end i
dag. Ovenikøbet har støttepartierne og
oppositionen fået masseret det stærkt
kritiserede, oprindelige udspil i en grad,
så der er ros fra stort set hele civilsamfundet.
Den socialdemokratiske regering,
Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, det radikale Venstre, Enhedslisten, de konservative, Liberal Alliance
og Alternativet er enige om at bevilge to
milliarder kroner fra 2022 til 2025. Og
derefter bruge 734 millioner kroner mere
om året i forhold til i dag.
I De Anbragtes Vilkår, som er en
organisation for nuværende og tidligere
anbragte børn, er der glæde over den
endelige reform.
- Det er kæmpestort, at de har
rykket sig så meget. Efter et voldsomt
startudspil med en negativ tone er vi
kommet frem til en fin og bred aftale,
som virkelig har potentiale og kan blive til
noget, når det kommer ud i virkeligheden,
siger næstformand Leika Fuglsang, som
selv er tidligere anbragt.
Hun uddyber, hvilke problemer hun så i
regeringens oprindelige udspil:
- Der var så megen snak om tvang.
Man gjorde anbragte børns forældre
til frygtelige mennesker. Der blev kun
fokuseret på plejefamilier, og man gjorde
døgninstitutionerne til det værste i
verden. Vi har brug for daginstitutioner,
og vi har også gode døgninstitutioner.
Det er der taget højde for nu, siger Leika
Fuglsang.
Social- og ældreminister Astrid Krag er
glad for, at det er lykkedes at lave så bred
en aftale.
- Med aftalen sikrer vi, at flere børn
vokser op i et trygt hjem, at flere, som har
brug for en anbringelse, får den tidligere,

’Peter’ hedder i virkeligheden noget
andet. Redaktionen kender hans
rigtige identitet.
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Det har været
nødvendigt
at ændre grundtonen i udspillet,
så det ikke bliver
stigmatiserende og
konfliktoptrappende.
Trine Torp, socialordfører SF
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at anbragte får stærkere rettigheder, og at vi får løftet indsatsen for de mest
udsatte familier, siger hun.
En af de politikere, der har forhandlet aftalen på plads, er socialordfører i SF
Trine Torp.
- Det har været nødvendigt at ændre grundtonen i udspillet, så det ikke bliver
stigmatiserende og konfliktoptrappende. Hvis folk skal samarbejde med det
system, skal man turde møde det. Ellers får man ikke den rette hjælp i tide.
Målet er, at flere får den rette hjælp i tide, siger hun.
Pressede kommuner
En ’bedre og tidligere’ indsats betyder blandt andet, at anbragte skal opleve
færre skift og mere stabilitet, at der skal være bedre kvalitet i anbringelser og
sagsbehandling, og at et styrket efterværn skal hjælpe anbragte godt ind i
voksenlivet.
Som en del af reformen indføres ’Barnets Lov’, som skal give børn flere
rettigheder og øge deres retssikkerhed. Dansk Socialrådgiverforenings næstformand Ditte Brøndum siger i den forbindelse til Socialrådgiveren, at det ikke
kun er lovgivning, der er brug for.
– Indsatsen for de udsatte børn og familier skal også prioriteres økonomisk,
så der er råd til at iværksætte de rette indsatser, der kan hjælpe børnene til at
få et godt liv, siger hun.
Allerede med den nuværende lovgivning er der flere eksempler på, at
kommuner har været så pressede, at de ikke har kunnet overholde loven.
Således har TV2 Øst og fagbladet Socialrådgiveren beskrevet, hvordan

I de oplæg, som
regeringen lavede,
trak man jo
forældrene ned.
Det gør man ikke her.
Man får reelt en bedre
chance for at løfte
børn ud af den
udsatte situation, fordi
der t ages ansvar for
hele familien.
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medarbejdere i afdelingen for forebyggelse og familie i Guldborgsund
Kommune skulle spare 100.000
kroner på deres sager. Det kunne
for eksempel være ved at sende et
anbragt barn tilbage til den familie,
som barnet var fjernet fra.
Det førte til en afskedigelse og
løfter om bod og bedring, da sagen
blev behandlet i byrådet. Men det
ændrer ikke ved de snævre økonomiske rammer.
I Holstebro Kommune fik sagsbehandlere instruks fra en kommunal
chef om at skære på hjælpen til
udsatte børn og unge. De fik ifølge
HK Kommunal at vide, at de skulle
spare penge og derfor ikke måtte
anbringe flere børn.
Ankestyrelsen har i øvrigt
gennemgået 717 sager og fundet, at
kravet om en børnesamtale forud for
anbringelse eller familiebehandling
ikke var overholdt i 45 procent af
sagerne.
Penge til sagsbehandlere
Hus Forbi spørger social- og ældreministeren: Hvorfor er der ikke fokus
på at overholde den lovgivning, der
allerede er?
- Med udspillet løfter vi blandt
andet midler til sagsbehandlere
for 100 millioner kroner. En helt ny
barnets lov vil sikre bedre rum for
socialrådgivernes behandling af
formidling. Sagsbehandlingen skal
være mere ubureaukratisk og i højere
grad tage udgangspunkt i barnets
ønsker og drømme. Alt sammen skal
det være med til, at man får gjort det,
man bør gøre i hver børnesag.
- Desuden indføres der en obligatorisk søskendeundersøgelse. Hvor
man i dag er for presset og travl,
vil man fremover ikke kunne lave en
indstilling til børne- og ungeudvalget
på den ene søskende, før man har
lavet en lige så grundig behandling
på de andre søskende. Det er et
værn mod økonomitænkning, og at
socialrådgiverne ikke har tid til at
behandle sagerne, siger Astrid Krag.
Leika Fuglsang fra De Anbragtes
Vilkår hæfter sig ved, at de har fået
opfyldt ønsket om to socialrådgivere i
anbringelsessager.
- Det er essensen af Barnets

Lov, at børn får flere rettigheder. Vi
skal ikke bare snakke om tvang og
problembørn, men om børn, der skal
have omsorg. Der kommer et større
kvalitetsstempel over hele linjen.
En arbejdsgruppe, hvor vi også er
med, skal afgøre, hvad kvalitet er i en
anbringelse eller et efterværn, siger
hun.
De Anbragtes Vilkår vil forsøge
at presse politikerne yderligere, så
efterværnet bliver en decideret ret.
- Det skal være mere principbetinget end aldersbetinget. De bør ikke
bare give slip, når man er 23, men når
den unge er klar og har en bolig og et
netværk. Der bør være efterværn i så
lang tid, man har behov, siger Leika
Fuglsang.
Hun er også glad for, at der
kommer mere fokus på hjælp til
forældrene.
- Man får reelt en bedre chance for
at løfte børn ud af den udsatte situation, fordi der tages ansvar for hele
familien. Der skal være en børneplan,
hvor man skal lytte til børnenes krav
og ønsker, siger Leika Fuglsang.
Forebyggelse før tvang
Anette Faye Jacobsen er seniorforsker i Institut for Menneskerettigheder med børns rettigheder som
område. Hun bemærker også de
mange ændringer i forhold til regeringens første udspil.
- Der lægges vægt på samarbejde
med forældre og samarbejde med
hjemmet om forebyggelse af fjernelse. I de oplæg, som regeringen
lavede, trak man jo forældrene ned.
Det gør man ikke her. Man fastholder,
at man gerne vil bruge tvangsbortadoptioner, men ikke som jeg havde
frygtet ved at lempe kravene til, hvad
der skal til, siger hun.
Anette Faye Jacobsen ser det som
et stort fremskridt, at børnene får
flere rettigheder.
- Helt ned til ti år, hvor det normalt
er 12, skal man som barn være
selvstændig part og have sin egen
advokat og en bisidder på sin side,
og man kan som barn tage initiativ og
sige nej til samvær.
- I de tungeste og sværeste sager,
hvor det er tvangsanbringelse, der er
på spil, skal der to sagsbehandlere

Leika Fuglsang, næstformand i De Anbragtes Vilkår

til. Hvis der er uenighed i kommunernes børne- og ungeudvalg, er
der mulighed for at få en ’second
opinion’. Så skal Ankestyrelsen
indover. Man får mulighed for at
være mere grundig, hvis der er
tvivl, siger Anette Faye Jacobsen.
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Vi fødes alle med håbet i os. Det er desværre ikke altid,
det går i opfyldelse, men bevar håbet.
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af Per Ernstsen
foto: Dennis Morton
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håb

Håb er noget, vi alle må have i os; det holder os i live og skaber gode idéer og
handlekraft. Håb om en bedre fremtid. Håb om, at alt det onde forsvinder, og
det gode tager over. Håb om, at de, der ikke har så meget, kan få et bedre liv.
Håb forandrer ting. Håb er nært beslægtet med kærlighed, for dør håbet,
uddør vi som mennesker. Håb er universelt, lige fra de fattigste til de rigeste.
Vi fødes alle med håb. Et håb om et langt og godt liv med familie, arbejde
og bolig og gode relationer til venner og omgivelser. Håbet for de unge
mennesker, at de får et godt voksenliv og ikke ender i hjemløshed. Håbet om,
at de bliver forskånet for misbrug.
Nogle får deres håb opfyldt, i hvert fald delvist, men desværre er det ikke
alle, det går så nemt for. Nogle falder udenfor ’normen’, oplever mest nedture
og havner på bunden af samfundet. Alligevel lever de stadig med håbet i sig.
Uanset hvor dårligt det går, bevarer de fleste håbet om, at fremtiden nok skal
bringe bedre tider.

Håb skaber drømme
For mit vedkommende skete det i 1979, den første søndag i februar. Efter en
fest hos en kammerat blev jeg indlagt med urinvejsinfektion og blodforgiftning.
På det tidspunkt var jeg i lære som flymekaniker hos Sterling Airways, men på
grund af min sygdom ophævede man min lærlingekontrakt. Det var nok der, mit
håb brast for første gang.
Efterfølgende tilbragte jeg mange år med indlæggelser på diverse hospitaler, men på intet tidspunkt mistede jeg håbet om at komme tilbage. I 1983
begyndte jeg som truckfører på Tuborg. Jeg havde stadig problemer med min
venstre nyre, men jeg kunne bevare jobbet, fordi vi havde en stærk fagforening,
som jeg selv var med til at præge.

Jeg var i ni år formand for de
arbejdsløse bryggeriarbejdere og sad
i fagforeningens forretningsudvalg
som repræsentant for ferieafløserne.
Dér fik jeg håbet tilbage – man kunne
bruge mig til noget.
Jeg fik senere taget en uddannelse som industritekniker med
maskine som speciale, men jeg fik
aldrig arbejde indenfor faget. For
sidst i 2003 blev jeg indlagt med
40,2 i feber og var indlagt i 14 dage.
Da jeg blev udskrevet, mistede jeg
min lejlighed, fordi jeg ikke kunne
overskue at betale husleje. Jeg havde
bedt en socialrådgiver om at betale
den, men det skete ikke.
Siden boede jeg on-off på
forskellige boformer for hjemløse, jeg
kom i kontakt med hjemløseorganisationen SAND og derigennem med
Hus Forbi.

sesmedlem. Her blomstrede håbet
igen, håbet om, at jeg kunne gøre
en forskel og hjælpe mine kolleger.
Hus Forbi er i dag en stærk forening,
takket være gode kolleger, der laver
et stort stykke arbejde ved at sælge
avisen.
Når man lever som hjemløs og
udsat, bærer man håbet med sig i en
kuffert. Og man håber konstant, at
tilværelsen vil forbedre sig.
Håb er også, at vore politikere
træffer de rigtige beslutninger og
agerer som gode forbilleder. Vi skal
have et samfund med plads til forskelligheder, plads til de skæve – se,
det er et rigt samfund. Et samfund,
der er i stand til at se det enkelte
menneskes problemer.
Vi fødes alle med håbet i os. Det er
desværre ikke altid, det går i opfyldelse, men bevar håbet. Man har altid
noget at se frem til.

Drømme skaber håb
Jeg har været Hus Forbi-sælger i 17
år og i en periode været bestyrel-

ORDSTAFETTEN
Hus Forbis sælgere bidrager med mere end at sælge aviser. I Ordstafetten skriver en sælger om et ord og sender depechen videre
til en anden sælger. Denne måneds bidrag er skrevet af Per Ernstsen, som i sin tid røg ud af arbejdsmarkedet på grund af sygdom
og endte som hjemløs. I dag har han en lejlighed i København.
juni 2021
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JEG ÅBNEDE
SOVEPOSEN,
SÅ INGEN SATTE ILD
TIL DEN

folk kan åbenbart finde på at stjæle
dem, siger Rune.

Rune overnattede i en parkeringskælder, fik fortalt barske
livshistorier og modtog en vigtig lærestreg i sine tre døgn
som hjemløs i København
af Anders Højbjerg Kamp
foto: Dennis Morton
Rune Højgaard Andersen ankommer på cykel til Toftegårds Plads. Han giver
en high five til Hus Forbi-sælgeren Rico og deler dåsecolaer og øl ud til
hjemløse på pladsens københavnerbænke.
- Jeg har helt sikkert lært, at vi skal være mere åbne over for hjemløse, siger
Rune.
Fra 28. april til 1. maj var han frivilligt hjemløs i tre døgn. Sammen med ni
andre havde han meldt sig til ugeavisen KøbenhavnLIVs projekt #72timer i
anledning af Hus Forbis 25-års jubilæum i Hus Forbi regi hedder projektet
#3DøgnPåGaden.
Fra Toftegårds Plads går turen til Valbyparken, nærmere bestemt Rosenhaven. Rune viser, hvor han tilbragte første nat med forede bukser, en hue,
en varm trøje og en rygsæk med tre par sokker, tre par underbukser og en
langærmet sweater. Alligevel vågnede han flere gange på grund af kold jord og
en kølig brise.
- Jeg var også en smule paranoid. Jeg kunne høre folk liste rundt omkring i
buskene, og jeg tænkte ’hvad laver de her?’
Ikke nok med det, var der også en gruppe unge, der holdt privatfest nogle
hundrede meter væk. Og han vidste fra de hjemløse, at de bliver tisset på, og
der bliver hældt øl udover dem.
- Det er klart, jeg tænkte på, om der måske kom en, der ville mig ondt.
Tidligere på dagen havde jeg mødt Pernille, der har fået stukket ild til sit telt og
sin sovepose to gange. Hun fortalte, at jeg skulle sove med soveposen åben,
så jeg altid kunne slippe væk. Og at mine sko skulle være mellem fødderne, for
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Plan måtte opgives
Hans første dag som hjemløs var
begyndt torsdag eftermiddag i
baggården hos Hus Forbi. Her mødte
Rune en masse mennesker, han lærte
at kende gennem sin ’makker’, Hus
Forbi-sælger Daniel Høybye, der selv
har levet et hårdt liv på gaden. Hus
Forbi bragte i maj et interview med
Rune og Daniel, og de to holdt også
sammen i de tre døgn.
- Jeg blev set an af de andre på den
måde, at ‘hvad er han for en?’ Men
ret hurtigt blev stemningen afslappet.
Jeg fik hørt nogle forfærdelige livshistorier, fortæller Rune.
Efter mødet på Hus Forbi gik
de sammen i flok til en 70-års
fødselsdag.
- Vi skulle med metroen fra Vanløse,
der blev drukket og røget, og hver 30.
meter skulle vi lige stoppe op. Alt gik
vildt langsomt. Og jeg havde ellers
en målrettet plan i mit hoved, men
jeg lærte, at der er ikke noget, der
hedder en plan, griner Rune.
Introduktionen til hjemløsemiljøet
fortsatte siden på Christianshavns
Torv. Her pegede Daniel Høybye
på en grønlænder, der lå og sov på
brostenene.
’Prøv at lægge mærke til, hvad
jeg gør nu,’ sagde Daniel og lagde
sin t-shirt under hovedet på den
hjemløse.
- Han forklarede, at når man er

meget stiv, spjætter man og kan
give sig selv en hjernerystelse, hvis
man sover med hovedet direkte på
asfalten. Derfor skal man lægge et
halstørklæde eller et andet stykke
tøj under de hjemløses hoveder,
fortæller Rune.
Ballade ved Hundeprutten
Fredag morgen – efter få timers
søvn – vågnede Rune klokken 4.15
i Valbyparken til den smukkeste
fuglesang. Straks tog han til morgencaféen på Theklavej i Nordvest og
spiste morgenmad med en anden af
de frivillige.
- Vi sad få meter fra en kvinde,
der lugtede så fælt, at jeg var ved at
brække mig, da jeg gik forbi hende.
Det var virkelig slemt.
Senere mødtes de frivillige igen på
Hus Forbi, hvor tre af dem fik udleveret jakker. De skulle sælge aviser.
Rune slog sig sammen med Annbritt,
der var frivillig på Vesterbro, og de
ankom med Daniel til Hundeprutten
på Enghave Plads, hvor gadens folk
opholder sig.
- Der var en gut, der blev meget
aggressiv, da Annbritt og jeg ankom
til Hundeprutten. Han stillede sig
op, så hans næse nærmest rørte
Annbritts. Han følte sig anfægtet af,
at vi legede, at vi havde det hårdt,
og at vi ikke vidste noget. Så jeg
spurgte, om han ville snakke med
mig i stedet. Og han sagde, ‘du ved
ingenting’, og jeg sagde, ‘det har du
ret i, det er derfor, jeg er med.’
Manden blev endnu mere ophidset
af Runes argumenter, og de gik hver
til sit, indtil han kom hen til Rune og
sagde, han var ked af, hvad der var
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Idéen med det her
er jo ikke, at jeg ved,
hvordan det er at være
hjemløs nu. Men det er
at få en dialog i gang om
hjemløse og at skabe
OPMÆRKSOMHED omkring
hjemløshed.
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sket. Daniel forklarede bagefter, at
han en anden gang skulle lade den
ligge og trække sig frem for at tage
debatten.
- Idéen med det her er jo ikke,
at jeg ved, hvordan det er at være
hjemløs nu. Men det er at få en
dialog i gang om hjemløse og at
skabe opmærksomhed omkring
hjemløshed, siger Rune.
To nætter i en kælder
Der var flere, der gav ham og
Annbritt penge, da de stod og
solgte aviser på Vesterbro og
siden mellem Rundetårn og
Nørreport Station. De oplevede
også, at en venlig person købte
dem en durum med cola. En anden
gav dem 100 kroner hver, selv
om han vidste, at de gjorde det
frivilligt.
Rune viser nu hen til en kælderskakt i en parkeringsplads på
Vesterbro, hvor han og Annbritt
sov de følgende to nætter. På vej
ud af parkeringspladsen kommer
en ophidset bilist og råber op om,
at Hus Forbi ikke må opholde sig
her. Sådanne optrin slap Rune for.
Han fik otte timers sammenhængende søvn.
Da Rune efter tre døgn som
hjemløs kom hjem, drak han fire øl.
Hans venner og kæreste var meget
overraskede, for det er noget, han
sjældent gør.
- To af mine venner sad der, da
jeg kom hjem. Den ene var lige
gået fra en nyforelskelse og peb
lidt over det, men da han hørte
mine historier, sagde han: ’Så har
jeg ikke noget at pibe over.’
Hvad Rune lærte
Rune har lært en masse af de
døgn på gaden.
- Der er personer, jeg før troede
var hjemløse, men ikke er det. De
bor i lejligheder eller hos andre,
men lever et gadeliv. De trives
ikke i deres lejlighed på grund af
psykiske lidelser. Det er vigtigt, at
man anerkender de her folk, og at
man husker at have øjenkontakt og
sige hej til sælgerne.
- Og jeg sætter ekstra pris på at
være hjemme nu. Jeg kan ligge i
en blød seng, jeg kan sætte musik
på, jeg kan få mad, når jeg har
lyst, skifte tøj og skrue op og ned
for varmen, siger Rune, inden han
cykler hjem for at skrive opgave til
universitetet.
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REDDET
AF BEDSTEFORÆLDRENE
Rune Højgaard Andersen havde selv en barndom præget af misbrug og kriminalitet
og blev anbragt som seksårig
af Anders Højbjerg Kamp
foto: Dennis Morton

Rune Højgaard Andersens egen
opvækst var en medvirkende årsag
til, at han valgte at melde sig til at
leve tre frivillige døgn på gaden. Han
voksede op med sin mor i Brønshøj,
men blev anbragt som seksårig, fordi
hans mor var stofbruger.
- Min mormor og morfar kendte
til hendes narkomani og sagde til
hende, at hvis hun ikke gjorde noget
drastisk, ville jeg blive tvangsfjernet.
For at undgå det pres indvilligede min
mor i at overgive dem forældremyndigheden, siger Rune.
Han flyttede ind hos bedsteforældrene i nærtliggende Søborg.
- Så havde hun stadig mulighed for
at se mig, og det ville mine bedsteforældre også helst have.
Men det var ikke nemt. Hans mor
endte på gaden i en periode, og
han husker faktisk ikke meget fra sin
barndom.
- Jeg var en enspænder og meget
traumatiseret. Jeg snakkede aldrig.
Hvis jeg faldt og slog mig, græd jeg
ikke. Hvis jeg var sulten, sagde jeg
ikke til.
- Og folkeskolen var et mareridt.
Jeg blev mobbet rigtig meget, og
jeg var meget voldelig. Ødelagde
madkasser. Sparkede sæderne af
stolene. Kom op at slås, blev tævet
og drillet, fordi jeg ikke havde nogen
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far, og jeg var lille og spinkel. Min allergi
gjorde tilmed, at jeg altid var bleg med
sorte rande under øjnene.

Kendt bankrøver
Senere, da hans mor igen havde fået
et sted at bo, mødte han mange af de
skæve eksistenser i hendes omgangskreds.
- Jeg mødte tidligere rockere og
pushere, og jeg ser nok anderledes
på skæve eksistenser på grund af min
opvækst. Jeg ser mennesket bagved, og
de har også altid behandlet mig godt.
Igennem 16 år var hans mor sammen
med den kendte bankrøver Jesper
Jørgensen, der har siddet i fængsel
godt halvdelen af sit liv. Ham har Rune
besøgt i spjældet masser af gange, og
han var med til familiefester.
Han var altid venlig, men Rune har
senere fundet ud af, at han har gjort
flere ting, der ’ikke er så fede’. Og
fundet ud af, hvorfor hans mor pludselig
havde vanvittigt mange penge og rejste
til Sydamerika.
- Jeg har også været med på flugt
i et sommerhus og oplevet en razzia.
Jeg kan huske en anden kæreste, der
udøvede psykisk terror, og hvor min mor
frygtede for sit liv. Jeg så mange glas
blive kastet efter min mor, så splinterne blev siddende i væggen. Til sidst
dukkede politiet op.

10 københavnere meldte sig frivilligt til at tilbringe 72 timer på gaden i
KøbenhavnLIVs og Hus Forbis eksperiment #3DøgnPåGaden
To af dem måtte dog give op på forhånd: Én fik COVID-19, og en anden kom ud for et
uheld og endte i en hospitalsseng i stedet for en sovepose.
Det var otte meget trætte frivillige, som mødtes i Hus Forbi, efter de 72 timer var
overstået. Nogle af dem havde undervejs fået opgaver, for eksempel at sælge Hus
Forbi eller hæve penge i banken uden Dankort eller identitetspapirer. Fælles for dem
var, at de blev overrasket over sammenholdet og hjælpsomheden blandt gadefolket.
Hus Forbi-sælger Daniel Høybye var med på sidelinjen. Her er hans tanker om eksperimentet:
- Jeg endte med at omgås fem af de frivillige på gaden, og jeg må sige, de klarede
sig til UG. Man kan ikke få meget ud af tre dage, men de oplevede essensen: Det at
være på gaden og mærke regnen.
- At blive ramt af fordomme, set ned på og kaldt en bums. At være utryg, når der
kommer bander. At køre på røven i metroen. De sov, hvor de ikke måtte. De fandt ud
af, at de skulle arbejde sammen. Sove sammen, fordi det ikke er rart at sove alene.
Sælge aviser sammen, fordi det bedre kan betale sig.
- Vi kunne så lære dem at begå sig, og vi gav dem fællesskabsfølelsen. Hvis vi ikke
havde været der, havde de aldrig vidst, hvor de skulle gå hen. Og havde vi ikke været
der, havde de måske givet op eller ikke fået den smagsprøve på det liv, vi lever.
- Vi fik så også udstillet forskellene på de frivillige og os på gaden.
De frivillige er helt smadrede med sorte rande under øjnene efter 72 timer. Så
forestil dig, hvordan man har det efter tre uger, tre måneder, et år eller flere.

af Anders Højbjerg Kamp
foto: Dennis Morton

Ud på den anden side
Rune flyttede fra sine bedsteforældre
som 18-årig, men droppede ud fra den
ene uddannelse efter den anden. Hang
ud med typer, der stjal cykler og solgte
stoffer. Noget han altid har holdt sig fra.
- Jeg har ikke engang rørt en joint,
siger han.
Han flyttede sammen med en
kæreste, men de skændtes og sloges
så meget, at de til sidst flyttede fra
hinanden. Til gengæld lærte han sig
selv at kende. Han begyndte på HF,
uddannede sig til lærer og bor i dag
med sin græske kæreste i en lejelejlighed i Valby.
Nu er han ved at afslutte sin kandidatuddannelse i Uddannelsesvidenskab
på Aarhus Universitet. Han har tilmed
fået kontakt med sin far, der var væk fra
begyndelsen, og lever et såkaldt normalt
liv. Rune er kommet ud på den anden
side.

juni 2021

offline
28

HUS FORBI

25. ÅRGANG

x-ord: Hanne Reffelt
tegning: Maja Petrea Fox

Vind en boggave.
Send løsningen på mail
til xord@husforbi.dk
eller med post til Hus
Forbi, Jernbane Allé 68,
2720 Vanløse senest den
5. juli med dit navn og
adresse.
Vinderne får direkte
besked.
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mindeord
Aktivist og ildsjæl Jens Vestergaard er død, 70 år
Jens var aktiv i de hjemløses organisation
SAND så langt tilbage, nogen husker. Han
var blandt andet bestyrelsesmedlem i SAND
Hovedstaden og de sidste otte år også
medlem af Foreningen Hus Forbis bestyrelse.
Han havde et Hus Forbi-sælgerkort, men
Jens var aldrig en klassisk Hus Forbi-sælger,
der stod foran Netto. Når han solgte Hus
Forbi, var det mest af PR-mæssige grunde
for at fortælle folk om Hus Forbi og for at
udbrede kendskabet til hjemløses vilkår.
Det var ikke for at tjene penge, men kunne
for eksempel være ved busstoppestedet på
Folkemødet, hvor han trak sælgerkortet om
halsen og begyndte at kommunikere med de
forbipasserende på sin rolige og tillidsvækkende måde.
For de fleste af os i miljøet omkring Hus
Forbi og SAND har han altid været der. Han
var der på Falkevej i Nordvest på Hus Forbis
og SAND's fælles adresse. Han var begge
steder, da SAND flyttede til Sundholm og
Hus Forbi til Nørrebro. Og han spillede en
vigtig rolle, da Hus Forbi købte eget domicil
og flyttede til Vanløse: Jens havde været
murermester og var en uvurderlig hjælp
som frivillig byggesagkyndig. Jens var ikke

hjemløs, faktisk boede han på så fornem
en adresse som Sortedam Dossering på
Østerbro i København. Men han bidrog til
hjemløsesagen med ufattelig iver. Han var
både ildsjæl, sjælesørger, aktivist og rådgiver
– en god og rolig støtte for alle. Også unge
hjemløse, som brugte Hus Forbi eller SAND
som hellesteder, hvor de kunne finde den ro,
der ikke var på gaden. Desværre skrantede
Jens’ helbred i mange år. Alvorlige luftvejssygdomme hæmmede ham, og han tilbragte
rigtig megen tid på Bispebjerg Hospital, hvor
han også blev viet til Tove i 2019. Jens var
også et familiemenneske. Tove og hans to
børn fra hans første ægteskab, var de vigtigste
mennesker i hans liv. Efter dem kom dem fra
Hus Forbi og SAND.
Han arbejdede i mange år for, at Hus Forbi
skulle etablere et refugium for hjemløse. Det
kommer han ikke til at se fuldbragt, men på
sidste generalforsamling i Foreningen Hus
Forbi, hvor Jens blev genvalgt til bestyrelsen,
blev det besluttet at etablere et refugium,
sådan som han havde foreslået.

Æret være hans minde, Hus Forbi
foto: mette kramer kristensen

Hus Forbi-sælger Allan Mathiesen er død, 54 år
Allan var en fredelig og vellidt mand i
hjemløsemiljøet. Han solgte Hus Forbi
på Nørrebro i en del år og kom lidt
rundt i København.
Allan levede det hårde liv med både
alkohol og stoffer. I 2011 brændte
hans lejlighed ned, og han havde
ingen forsikring, så han mistede
alle sine ejendele. Derefter blev han

hjemløs og boede på gaden i mange
år, hvor han også søgte ly på steder
som Sundholm.
Men Allan var også et menneske,
som kunne en masse ting. Han havde
et skjult talent, som kun få kendte
til: Han var god til at tegne og kunne
tegne bogstaver på helt fantastiske
måder.

Allan havde tre søskende; Helle,
som også har været Hus Forbisælger, og to brødre. Han var en god
onkel for sine brødres børn. Han var
sjov og barnlig, og selvom han var
voksen, kunne han sidde en hel dag
og se tegnefilm, og det gjorde han
gerne. Han var rigtig glad for at være
babysitter.

Allan oplevede meget i sit liv,
selvom han kun blev 54 år gammel.
I 2017 var han med på Sundholms
fodboldhold, der kom i finalen i
B-rækken ved det åbne sjællandske
mesterskab.

følge af sygdom – og igen i 2020, da
sønnen Boye blev dræbt i forbindelse
med en trafikulykke i Sverige. Der var
ligeledes plads i Kims hjerte til fodbold
– især AaB. En passion, som han
delte med sin forlovede Bente. Kim var
’afhængig’ af musik, og radioen i hans
køkken var indstillet til P4 Nordjylland,
som Kim lyttede til hver morgen, mens
han drak sin kaffe og vågnede…
langsomt. Særligt Kim Larsens musik
var et hit hos Kim, men intet slog
kærligheden til Ralph McTells ’Streets
of London’.

Kim blev født på Sjælland, men kom
til Lindholm ved Aalborg allerede som
barn. Han flyttede lidt rundt omkring
i Nordjylland, men i hans hjerte var
Lindholm ’hjemme’, og det var deri
Kim sov stille ind i sit lille rækkehus.
Glad for livet, trods modgang og
smerter, og med sine børn, børnebørn
og sin elskede Bente i sit hjerte.

Æret være hans minde, Hus Forbi

Hus Forbi-sælger Kim Tranum er død, 61 år
Kim døde efter flere års kamp mod
kræft i lungerne og til sidst i halsen.
Men han fik et liv med stor variation
og mange oplevelser.
På CV'et kunne Kim blandt andet
skrive maler, TV-reparatør, dørmand,
bus- og taxichauffør. Men da han for
nogle år siden fik fjernet højre lunge
på grund af kræft, måtte han vinke
farvel til arbejdslivet.
Som Hus Forbi-sælger oplevede Kim
dog stadig en tilknytning til et arbejdsfællesskab. Det var her, han i mange år
lagde sin energi og ikke mindst sit hjerte.

Kim glemte ikke sine stamkunder, og
selv da han ikke længere kunne sælge
aviser, bad Kim sin forlovede, Bente, om
at bringe avisen til naboen.
Fem gange nåede Kim at blive gift,
og han var ikke tilbageholdende med
sin charme: et skævt smil, lidt sød
snak og glimt i øjnene.
Kims hjerte rummede også en stor
portion kærlighed til hans fem børn (to
drenge og tre piger), men desværre
også stor sorg. Det var et ufatteligt tab
for Kim, da hans førstefødte søn, Kent,
døde kun otte måneder gammel, som

Æret være hans minde,
Hanne Lund, Parasollen
og Hus Forbi
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HUS FORBI-SÆLGER HENRIK

Jeg har ikke været
utilfreds med at være
Hus Forbi’er endnu
- I nat har jeg sovet i en cykelkælder i et hjørne. Jeg har ikke nogen sovepose eller liggeunderlag for tiden. Det har jeg glemt et sted. Det var lige over frysepunktet i nat, og det var
tilpas, men det skulle heller ikke være koldere. Jeg plejer at sige, at jeg godt kan sove på den
her måde, fordi jeg er viking. Har du måske set den flotte røde farve, mit skæg har? Det er
ikke blevet klippet i to år. Ja, jeg har faktisk haft fuldskæg i de sidste 20 år. Nu er jeg 44.
- Om sommeren kan jeg godt lide at tage på markeder, og jeg startede i otte-årsalderen
med at tage afsted sammen med en rigtig god ven og hans familie. Da vi blev større, gjorde vi
det selv. Der er en meget fed stemning. De løber jo aldrig tør for fadøl, og jeg kan godt lide øl
og ’en pind’. Sådan har det været siden teenageårene. Igennem seks år havde jeg selv en bod
med cd’er, dvd’er og den slags og boede i en campingvogn.
- Ellers har jeg arbejdet som lagerarbejder og bag kassen i supermarkeder og lavet rustbeskyttelsesarbejde på Ford i Nordjylland. Mit sidste job mistede jeg for lidt over et år siden på
grund af coronakrisen. Jeg stod i køkkenet på en restaurant i Aalborg, der hedder Kunst og
Spaghetti, og havde egen lejlighed. Men da jeg pludselig ikke havde penge til huslejen, forlod
jeg boligen og tog til København. Her har jeg så været lige siden.
- Jeg tog lige nøjagtigt til Christianshavns Torv, for det ligger lige ved siden af Staden,
og jeg kender godt Staden. I starten sov jeg nede under broen, og hvis jeg ikke sad ude
på Staden og røg en joint, så hustlede jeg i dagtimerne. ’Kan du undvære lidt penge til
en hjemløs’, og sådan noget. Jeg kunne godt vågne op om morgenen med 300 kroner på
lommen. Men en dag mødte jeg Linda og hendes hund, og hun tog mig med ud til Hus Forbi
og gjorde mig til Hus Forbi’er.
- Jeg har ikke været utilfreds endnu. Jeg kan godt lide det sammenhold, der er, og jeg kan
godt finde ud af at sælge aviser, jeg er jo gammel kræmmer. Og så er det ikke dårligt at være
Hus Forbi’er på Staden, for der plejer at være nogle gode rabatter, når du køber røg. Jeg har
røget her til morgen, og jeg tror ikke, det bliver den sidste gang. Jeg bruger det for eksempel
til at sove på.
- Lige nu lever jeg af mine avisindtægter og kommer hver dag i Hus Forbi og får morgenmad
og frokost. Det er en god forening. De hjælper mig meget. Det gør Hjemløseenheden også.
For eksempel har de hjulpet mig med at få en konto i banken, og nu er vi ved at finde ud af,
om jeg kan få kontanthjælp. Jeg har heller ikke nogen mobiltelefon, men næste gang der er
gratis uddeling, har de lovet mig én.

Lige nu lever jeg af
mine avisindtægter og
kommer hver dag i
Hus Forbi og får
morgenmad og frokost.

Hvad interesserer du dig for?
Jeg kan godt lide biler, rally og traktortræk på
markederne. Det er spændende at se på, for
eksempel hvordan de laver nogle af de dér
motorer til traktoren – nogle af dem kører jo på
blybenzin! Men i år bliver der jo nok ikke nogle
markeder på grund af corona. Vorbasse er
allerede aflyst.

fortalt til Birgitte Ellemann Höegh
foto: Anders Bøggild
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Jeg plejer at sige, at jeg godt kan sove
på den her måde, fordi jeg er viking. Har du måske
set den flotte, røde farve mit skæg har?

HENRIK

