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ET RIGTIGT HJEM
Hjemløsekalenderen 2022
viser 12 sælgeres hjem.
Kennis er på Nørreport.
Mød ham i avisen
og i kalenderen.
MØD TROLDMANDEN
FRA DE DANSKE
LANDEVEJE
HÅRD KAMP FOR
AT FÅ DØGNBEHANDLING
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Det er i denne måned, vi går i stemmeboksen for at vælge repræsentanter til
de fem regioner og 98 kommuner i Danmark.
Politikere såvel på landsplan som lokalt har vidt forskellige interesser, og
deres fokus og politiske mål skifter ikke blot mellem partierne, men fra person
til person. Der er stor forskel på kandidaterne i de forskellige partier og på
dagsordenen fra kommune til kommune. Og det er jo sådan set sundt.
Hus Forbi er de hjemløses, socialt udsattes og skæve eksistensers avis, og
det er selvfølgelig hensynet til dem, der ligger os på sinde. Der er heldigvis
også mange vælgere og politikere fra både rød og blå blok, som har det som
et vigtigt mål at hjælpe samfundets mest udsatte. Ellers ville de ikke have en
chance.
Der er mange, som med god grund har fokus på erhvervsliv og arbejdspladser, på skoler og børnehaver, på ældrepleje, på handicappede og på
sygehusene. Det er ikke svært at få ørenlyd for at skabe forbedringer her, og
det er områder, som berører rigtig mange vælgere.
Til gengæld kommer få vælgere i berøring med socialt udsatte mennesker.
Derfor er det helt afgørende, at andre har dem med i tankerne, når de vælger
at stille op til regionsrådet eller kommunalbestyrelsen. Og at du har det, når du
står i stemmeboksen.

Den anbefaling er ikke partipolitisk. I enhver dansk kommune kan du
finde både gode borgerlige og gode centrum-venstre-folk, der prioriterer
at skabe ordentlige vilkår for socialt udsatte.
Landspolitisk ser det ud til, at kommunerne får en hjælpende hånd i
kampen mod hjemløshed efter en oktober måned, der både har budt
på et nyt hjemløseudspil og et nyt boligudspil – og det hænger endda
sammen.
Boligudspillet går blandt andet ud på at skaffe 2.900 boliger til en
husleje, der kan betales – mange af dem øremærket til hjemløse og
udsatte. Det løser ikke problemerne, men det er et kæmpe fremskridt.
De lokalpolitikere, der interviewes i vores valgtema i denne avis, nuancerer problemerne med hjemløshed til at handle om andet end boliger.
Det er vigtigt også at have fokus på bostøtte, skæve boliger, sundhed,
psykiatri og på herberger og forsorgshjem. Det vil være socialt sprængfarligt at budgettere med at nedlægge forsorgshjemspladser, før der rent
faktisk er en faldende efterspørgsel. Der er stadig mange mennesker
på gaden, som har brug for en plads, og der er altså blevet dobbelt så
mange gadehjemløse på ti år.
Den debat spiller Hus Forbi også ind i med udgivelsen af hjemløse
kalenderen for 2022 med temaet ’et rigtigt hjem’. Her viser vi, hvor
forskelligt et hjem kan være. Du kan have gaden som hjem, en båd, en
campingvogn, et herberg eller et shelter.
Bliv klogere på, hvordan mennesker kan bo, og hold styr på familiens gøremål i en vægkalender med flotte fotos fra forskellige steder i
Danmark.
God fornøjelse med avisen og kalenderen.
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DOBBELTDIAGNOSER
SVIGTES

2.900 NYE

BILLIGE BOLIGER

Arbejdsgruppe under regeringen vil samle behandlingen
af psykisk syge misbrugere i
regionerne – men kun for de
mest velfungerende

af Jonas Kjærgaard og Poul Struve Nielsen

Boligudspil er et led i regeringens nye hjemløseplan
Billigere boliger i byerne er et kerneelement i regeringens nye boligudspil.
Det har fået overskriften ’Byer med
plads til alle’ og er et forsøg på at
imødegå de senere års udvikling, hvor
folk med lave indkomster er blevet
presset ud af de største byer, som mere
end nogensinde er blevet forbeholdt de
veluddannede og velhavende.
På længere sigt vil regeringen frem
mod 2035 skaffe 22.000 nye almene
boliger – både ved at bygge nyt og
omdanne eksisterende private boliger.
Men her og nu skal der skaffes 2.900
boliger, som hjemløse og andre socialt
udsatte har råd til at betale.
Dels vil regeringen afsætte 100

sænke huslejen til 3.500 kroner i op til
1.700 nye almene boliger.
For alle 2.900 boliger gælder det, at
tilskuddene prioriteres til de kommuner,
der har størst behov, og det er en
betingelse, at kommunen har fuld anvisningsret.
I udspillet konstateres, at det er en
grundlæggende forudsætning for at
kunne få et sted at bo, at man kan betale
huslejen. Manglende evne til at betale
husleje har holdt især mange unge på
nedsatte offentlige ydelser udenfor
boligmarkedet – med 6.500 kroner til
rådighed om måneden er det svært at
finde en bolig, der er til at betale.
Bolgudspillet skal derfor ses i relation

Udover velhaverkvartererne har man også kig på et af
Københavns mere alternative områder. Ifølge udspillet
skal der nemlig bygges almene boliger på Christiania.
millioner kroner til ekstra huslejetilskud.
Det skal gøre det muligt at sænke
huslejen midlertidigt i 1.200 eksisterende almene boliger, så beboerne ikke
skal betale mere end 3.500 kroner om
måneden.
Disse boliger målrettes hjemløse og
andre socialt udsatte.
Dels skal der afsættes 680 millioner
kroner, så det bliver muligt permanent at

til regeringens nye hjemløseudspil, som
fokuserer på at få den såkaldte Housing
First-strategi tilbage på sporet. Det vil
sige, at hjemløse skal hjælpes i egen
bolig, hvorefter man sætter ind med at
afhjælpe deres øvrige problemer.
Det er tanken, at den statslige
refusion på 50 procent til ophold på
herberger og forsorgshjem skal trappes
ned. Til gengæld skal kommunerne

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

Siden kommunalreformen i
2007, da kommunerne overtog
misbrugsbehandlingen fra de
daværende amter, har mennesker
med dobbeltdiagnoser løbet
spidsrod mellem regionernes
psykiatriske behandlingssteder og
de kommunale misbrugscentre.
Mange har oplevet at blive fanget
i den klassiske punkt 22-situation:
Du kan ikke blive behandlet for
dit misbrug, før du er psykiatrisk
udredt, men det kan du ikke blive,
før du er ædru og clean.
Nu lægger en tværministeriel
arbejdsgruppe under Sundhedsministeriet op til at samle
behandlingen af dobbeltdiagnoser
i regionerne – men kun for de
mest velfungerende, som i forvejen
er i behandling i psykiatrien. De
borgere, der har psykiske lidelser
og misbrug og ikke er i et aktuelt
forløb i psykiatrien, skal fortsat
have rusmiddelbehandling i
kommunerne, hvor der i øvrigt vil
være færre ressourcer og kompetencer end i dag.

Lovændring har fået mange tidligere anbragte til at søge
indsigt i deres fortid
af Peter Andersen
Nuværende og tidligere anbragte
skal have lettere ved søge aktindsigt i
egne journaler og hjælp til at bearbejde oplysningerne terapeutisk.
Det er essensen i en ansøgning,
Danmarks Forsorgsmuseum har
sendt til Socialministeriet i samarbejde med Rigsarkivet, Københavns Professionshøjskole og de to
foreninger for anbragte: TABUKA og
De Anbragtes Vilkår.
Projektet har titlen ’Retten til sin

De tidligere anbragte skal
have mulighed for at lave
tilføjelser til gamle journaler,
hvis de er uenige i det, der
står, eller har det svært med
den måde, der er skrevet
om dem på.
egen historie’. Baggrunden er, at det
siden årsskiftet har været gratis at
få udleveret sine sagsakter. Ifølge
Rigsarkivet har mere end 26.000
mennesker benyttet sig af muligheden, og man har blandt andet fået
et stigende antal henvendelser fra
tidligere anbragte.
Men dels kan det være uoverskueligt
at hitte rundt i usorterede sagsakter,

dels kan det være hårdt at læse, hvad
’systemet’ har skrevet om én – måske
for mange år siden. Derfor er målet
med projektet at hjælpe de anbragte
både før under og efter:
· Der skal laves nyt informationsmateriale om rettigheder og muligheder – herunder podcasts med
cases.
· Det sociale Danmark skal kortlægges med navn og adresse på alle
institutioner for anbragte siden 1945.
· Et hold af frivillige hjælpere
skal uddannes til at hjælpe med
søgningen. Det kan være tidligere
anbragte, pensionerede lokalhistorikere eller tidligere ansatte
på børnehjem. Der skal desuden
oprettes samtalegrupper, som kan
hjælpe med at bearbejde indtrykkene
undervejs og bagefter.
· Tidligere anbragte skal have
mulighed for at lave tilføjelser til
gamle journaler, hvis de er uenige i
det, der står, eller har det svært med
den måde, der er skrevet om dem på.
· Desuden har projektet et fremtidsperspektiv i form af at gøre det
nemmere at søge på tværs af arkiver
og opdrage myndighederne til at blive
bedre til at skrive journaler.
Ansøgerne venter, at Socialministeriet vil tage stilling til

Vinteren bliver kold,
våd og lang

Derfor samler vi penge ind til varmt overtøj og solide støvler
til Hus Forbi-sælgerne, som står på gaden hver dag.

STØT INDKØB AF VINTERTØJ
TIL HJEMLØSE MED ET BIDRAG
PÅ MOBILEPAY 88 22 24
Bemærk: Vi samler ikke tøj, men penge til sælgeruniformer.
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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

af Peter Andersen
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Støt de mest udsatte

så have refusion for at yde bostøtte til
hjemløse, som er kommet i egen bolig.
Kritikere af boligudspillet peger på, at
der er mangel på egnede byggegrunde,
hvis målet om 22.000 nye almene
boliger skal nås. For at imødegå det
vil regeringen blandt andet forsøge at
omdanne 2.400 private lejeboliger på
Frederiksberg til almene boliger og
omlægge nedlagte hoteller til studieboliger.
Regeringen vil også have et opgør
med ’rigmandsghettoerne’, bydele
hvor andelen af velhavende borgere er
ualmindelig høj. Derfor skal en del af
de almene boliger placeres i områder
som Charlottenlund og Nordhavn. Der
er også kig på andre områder nord for
København.
Udover velhaverkvartererne har man
også kig på et af Københavns mere
alternative områder. Ifølge udspillet skal
der nemlig bygges almene boliger på
Christiania.
Det er dog mere kompliceret end i
andre områder. Christiania er delvist
ejet af Fonden Fristaden Christiania
og staten, som skal samarbejde om at
udvælge passende matrikler. Desuden
er store dele af arealerne fredet.
Pengene til de nye boliger skal komme
fra Nybyggerifonden, som de almene
boligselskaber selv indbetaler til.

Det fremgår af et notat, nyhedsmediet Sundhedsmonitor har
offentliggjort. Og det vil betyde,
at socialt udsatte med dobbeltdiagnoser vil få det endnu sværere
end i dag, forudser Anja Bloch,
Kira West og Ivan Christensen fra
henholdsvis Brugernes Akademi,
Reden og Mændenes Hjem i et
debatindlæg i netop Sundhedsmonitor.
’De mest udsatte med dobbeltdiagnose er ofte ikke i et aktivt
behandlingsforløb i psykiatrien,
selv om de naturligvis burde være
det…
Vi er uforstående overfor, at
der lægges op til en model, der i
udgangspunktet ekskluderer de
mest udsatte borgere fra et lovbestemt behandlingstilbud. Vel at
mærke borgere, der er udredt med
eller har symptomer på alvorlige
psykiske lidelser og således har
ret til udredning og behandling
ifølge Sundhedsloven,’ skriver de.
I notatet henvises til, at der
skal findes en løsning for disse
målgrupper i den kommende
tiårsplan for psykiatrien.
’Men tiårsplanen er lige nu alle
ønskers holdeplads og tidens
største syltekrukke for ønsker
om styrkelse af alt, der har med
mentalt helbred og psykisk
sygdom at gøre. Indtil den plan
er færdig og aftalt, er alt, der
udskydes hertil, fugle på taget,’
skriver de i debatindlægget.

ANBRAGTE VIL HAVE RET
TIL DERES EGEN HISTORIE
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KALENDER 2022

Et rigtigt hjem

Hus Forbi har interviewet politikere
fra de fem største kommuner

KALENDEREN
SÆLGES SAMMEN MED
EN SKRABEKALENDER,
SOM GIVER KØBERNE
MULIGHED FOR
AT VINDE IPHONES
OG ANDRE FINE
PRÆMIER.

HVAD ER ET HJEM?
For langt de fleste er det jo et hus eller en lejlighed,
men et hjem kan være meget mere: Fra Kenni, der
overnatter i sin sovepose foran 7-Eleven ved
Nørreport Station, til Stellian, som bor i en skæv
bolig i et nedlagt fritidshjem i Aarhus.
De to og ti andre Hus Forbi-sælgere kan du
møde i hjemløsekalenderen for 2022, som er i
handlen nu og kan købes, hvor du plejer at købe
Hus Forbi: hos en sælger med gyldigt sælgerkort.
Temaet er ’Et rigtigt hjem’, og det er højaktuelt efter
regeringens udspil om både at bygge flere almene
boliger og ændre reglerne for boligtilskud, så flere
hjemløse kan få en bolig, de har råd til at betale.
november 2021

Man kan selvfølgelig diskutere, om man har ’et
rigtigt hjem’, når man sover på gaden ved Nørreport
Station. Men der er også mange eksempler på
hjemløse, som har fået en bolig og efter kort tid har
mistet den igen, fordi de ikke har følt den som ’et
rigtigt hjem’.
Der er mange nuancer i hjemløshed, hjem
og boliger, og det er meget forskelligt, hvad den
enkelte opfatter som et hjem. Vi har derfor besøgt
12 Hus Forbi-sælgere, som lever vidt forskelligt,
og i kalenderen viser de deres hjem og fortæller,
hvordan de opfatter det ’at være hjemme’.

KOMMUNALVALG I DANMARK

6

KALENDEREN
KOSTER 50 KRONER,
HVORAF 30 KRONER
GÅR TIL SÆLGEREN.
DEN KAN KØBES
I NOVEMBER,
DECEMBER OG
JANUAR.

Kommunalvalget nærmer sig.
Den 16. november finder vi ud
af, hvem der skal styre politikken i de 98 kommuner de næste
fire år.
Hjemløse og socialt udsatte er
primært kommunernes ansvar.
De skal efterleve den lovgivning,
regeringen udstikker. Alligevel
er der store forskelle
på, hvordan hjemløse og
udsatte behandles i
kommunerne.
Hus Forbi har interviewet
politikere fra de fem største
kommuner. De har alle politiske
poster inden for socialområdet.
Fokus i interviewene er både
nationale udfordringer, som er
relevante for alle kommuner, og
lokale problemer i de enkelte
byer. Læs med og find ud af,
hvordan – og om – lokalpolitikerne kæmper de udsattes sag.

tekst og interviews: Signe Laursen,
Jonas Kjærgaard, Poul Struve
Nielsen og Peter Andersen
illustrationer: Maja Petrea Fox
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JEG HAR FLYGTNINGEBAGGRUND OG ER FLYGTET 9FRA
MIT HJEM OG HAR FORLADT MIN FAMILIE. SÅ JEG
VED, HVAD DET INDEBÆRER AT STÅ I EN SITUATION,
HVOR MAN IKKE HAR TAG OVER HOVEDET.

25. ÅRGANG

MIA NYEGAARD (R), SOCIALBORGMESTER, KØBENHAVN

Nuuradiin S. Hussein, 2. viceborgmester og gruppeformand for Socialdemokratiet i Aalborg

GLÆDE
OVER
BUDGET –
BLOT IKKE
I NORDVEST
Københavns socialborgmester Mia Nygaard fra De Radikale er glad for
budgetaftalen for 2022. Hun betegner det som et budget med en rekordstor
tilslutning til socialområdet.
Der er dog et sted, hvor begejstringen ikke er helt så stor, og det er i Københavns Nordvestkvarter, hvor varmestuen Hotel Jens og Kirkens Korshærs
sociale arbejde på Drejervej mister et tilskud på 650.000 kroner.
Det er et tilbud, socialt udsatte mennesker i Københavns Kommune kommer
til at mangle. Så Hus Forbi spørger Mia Nyegaard:
650.000 kroner synes ikke som et særlig stort beløb, når I har sådan et
rekordstort socialbudget. Hvordan kan det være, at de socialt udsatte må
holde for?
- Når man kigger på et hvilket som helst budget, er der ingen af beløbene,
der i sig selv synes ret store. Men i det store billede er det nogle gange svært
at få alle ender til at hænge sammen. Vi skal prioritere på socialområdet, vi skal
prioritere på skoleområdet, vi skal prioritere de store budgetter.
- Nogle gange er der ting, som ikke lige kan blive løftet. Især når det er
udløb, og især når det desværre også er udløb, som var satspuljefinansieret
(som Hotel Jens, red.). Det vil sige, det ikke har været forankret i Københavns
Kommune. Det er drønsvært at få
enderne til at hænge sammen.
Når man kender situationen hos
folk, der er på gaden, og behovet for
netværk: Hvordan kan det være, at
man lige præcis vælger at gå ind og
spare sådan et sted.
- Det var ikke en besparelse. Det var
et udløb. Vi har jo projekter, vi sætter
i gang for at se, om de er gode. Jeg
hader puljer. Jeg mener, at alting skal
være varigt på de her områder, men
når de ikke er det, er jeg simpelthen

nødt til at sige: Det var det budget,
der var. Det år jeg startede, kom der
20 millioner kroner ekstra til socialområdet. I år er der kommet over 600
millioner.
- Vi reddede Café Klare, som
har været i konkurrence med Hotel
Jens. Er det en svær konkurrence at
prioritere i? Det har været drønsvært.
Det har ikke været sjovt for nogen,
men vi er også nødt til at stå ved
de budgetter, vi leverer, for ellers
kommer vi aldrig videre.
Housing First
Det nye hjemløseudspil fra regeringen skal styrke en bestemt måde
at hjælpe hjemløse på, nemlig
Housing First, som går ud på at
give en hjemløs en bolig – og derfra
løse de andre problemer, vedkommende har. Hvordan forholder du dig
til boligsituationen i København og
tanken om at bruge Housing First?
- Jeg tror egentlig, København er
okay rustet til at bruge Housing First.
Vi har brugt det siden 2009. Jeg
tror ikke på, at Housing First kan stå
alene. Jeg tror, det er et sted at starte.
- Jeg satte mig for, da jeg blev
socialborgmester, at der var tre ting,
jeg gerne ville løse. Jeg ville gerne
have, at vi taler mere om socialområdet. Det synes jeg faktisk, vi gør.
Jeg synes også vi taler om det på en
mere ordentlig måde. Er det min skyld
alene som borgmester? Nej, vi har
også ramt en tidsånd, hvor det har
været vigtigt.
- Så sagde jeg, at jeg gerne ville
have, at der kom flere penge til
socialområdet. Det ved jeg ikke, om
er sket nationalt, men i Københavns
Kommune er der kommet flere penge
til socialområdet.
- Der, hvor det
halter allermest, er at
få flere boliger. Boligerne er blevet dyrere
i København. Det er
utroligt svært at finde
de der grunde, og
nu er der folk, som
brokker sig over, at
der skal være herberg
på Østerbro. Jeg kan
godt forstå, man ikke
har lyst til det. Men

JEG BLIVER GLAD, HVIS
PARTIET FÅR EN BORGMESTERPOST. JEG BLIVER
GLAD, HVIS DET BLIVER EN
SOCIALBORGMESTERPOST,
JEG BLIVER OGSÅ GLAD,
HVIS DET BLIVER EN ANDEN
BORGMESTERPOST.
Mia Nyegaard (R), socialborgmester, København
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vores solidaritet og vores rummelighed i forhold til udsathed bliver jo
udfordret hele tiden, fordi vi vil gerne
hjælpe, men de må ikke bo der, hvor
jeg lige bor, vel?
- Og der er kommet flere boliger i
2020 og 2021. Det er ikke nok, men
der er kommet 22 nye skæve boliger,
og så er der 36 skæve boliger på vej,
samt 44 servicelovboliger. Altså 108
boliger er blevet vedtaget.
Fredens Havn
Det med at man ikke vil have
folk boende i sin baghave har i
København især været et problem
for en lille gruppe hjemløse i
Fredens Havn. Nu skal de væk.
De mennesker har skaffet sig et
eksistensgrundlag og et sted at
bo. Københavns Kommunen fik et
millionbeløb på finansloven til at
hjælpe dem, men de er ikke tilbudt
andet end dørtærskeltilbud, at sove i
natvarmestuer. Det har ikke noget at
gøre med en bolig.
Kan kommunen ikke tage kontakt
til Kystdirektoratet og sige: Vi har
skiftet mening, vi synes, de skal
blive? Vi kan jo se, man gerne vil
have beboelser i Københavns Havn,
bare ikke til hjemløse. Det tager kun
ti minutter at gå hen til et sted, hvor
der faktisk er nogle kollegieboliger i
form af husbåde.
- Jeg har ikke været for den
beslutning på noget tidspunkt. Men
som socialborgmester skal man også
overholde loven. Der er truffet de
beslutninger, og hvad der ligger til
grund for det, står jo i en dom.
Hvis der var en åbning, og nogle
politikere begyndte at vise andre
holdninger, var det noget, du ville
skubbe til så?
- Ja, men jeg har skubbet til det. Jeg
tror ikke på, at det bliver ændret. Og
jeg kan godt sige desværre. Men jeg
er nødt til at kigge fremad: Hvordan
kan vi så løse det? Jeg er faktisk i
dialog med nogle forskellige fonde,
om man kan lave boliger på husbåde,
også til udsatte og hjemløse
forskellige steder i havnen.

DER SKAL VÆRE PLADS
TIL ALLE I AALBORG
Antallet af hjemløse i Aalborg har været
stabilt de senere år. Der blev talt 261 i 2017
og 253 i 2019. Gruppeformand for Socialdemokratiet Nuuradiin S. Hussein betegner
ellers Aalborgs situation som privilegeret,
fordi kommunen har billige almennyttige
boliger til socialt udsatte.
Nuuradiin S. Hussein er uddannet socialrådgiver og et godt bud på en afløser, for
partifællen Mai-Britt Iversen, som ikke
genopstiller efter 16 år som rådmand for
socialområdet. Han siger om den Housing
First-strategi, som er i fokus i regeringens
hjemløseudspil.
- Vi har faktisk både strategien og muligheden for at omsætte den.
Alligevel er det ikke lykkedes at få tallet
ned med mere end otte personer fra 2017
til 2019. Hvad er det, der er gået galt for jer?
- Vi prøver alt, hvad vi kan for at hjælpe
borgerne og give dem mulighederne for
at bo i deres egen bolig. Og når man har
borgere, der er så udsatte, som de er, er det
ikke altid, de er klar til at tage imod hjælpen.
Vi skal arbejde med at motivere endnu flere
til at tage imod de tilbud, vi stiller til rådighed
for dem.
I Aalborg har I Skurbyen, hvor seks
hjemløse har fået en bolig. I jeres budget for
2021 er der sat penge af til at bygge skurby
nummer to. Men det er ikke kommet i gang.
Hvorfor nøler I sådan med det?
- Corona er en forklaring på, at vi ikke
er kommet videre. Men vi skal også finde
et sted, der egner sig til at huse sådanne
borgere, som også har brug for at kunne
være sig selv og have deres eget liv eller
miljø. Den skurby, vi har nu, ligger et godt
sted, centralt i Aalborg, og jeg ved, at de
naboer, vi har til Skurbyen i dag, faktisk er
relativt godt tilfredse med den.
Der bliver fjernet bænke i bymidten, der
bliver spillet klassisk musik for at forhindre,
at hjemløse står og drikker øl. Vi snakker
om folk, som har deres netværk og sociale
sammenhold på gaden. Hvorfor prøver I at
lægge begrænsninger for det?
- De ting, der bliver fjernet, sker ikke med
henblik på at skubbe de allermest udsatte
borgere ud af byen. Det er i forbindelse med,
at vi er i gang med at grave ud i byen. Der

vil jo være nogle af borgerne, der oplever
det, som at man prøver at skubbe dem ud
her. De plejer at opholde sig der. Men den
gode nyhed er, at når vi etablerer det her
og bygger det færdigt, så vil der være nogle
rekreative områder, hvor der også er plads til
den målgruppe, hvor de også har toiletfaciliteter og så videre.
Aalborg er den eneste større danske by,
hvor man ikke har et stofindtagelsesrum.
Hvorfor har I ikke et det?
- Vi afviser det ikke, fordi vi ikke bryder
os om det, og vi kan også se, der er andre
større byer, som har etableret stofindtagelsesrum med succes. Vi har også sagt
til hinanden, at vi vil se på, hvordan vi kan
bruge nogle af de erfaringer. Det kan ikke
udelukkes, at vi også i Aalborg på et tidspunkt får brug for et stofindtagelsesrum.
Når du siger, det har været en succes i
andre byer, så består succesen jo i, at man
redder liv. Hvordan kan I undgå at redde
menneskeliv?
- Så vidt jeg er orienteret, har vi ikke så
mange borgere, der har brug for stofindtagelsesrum.. Vi har haft stor succes med
vores gadesygeplejersker og andre medarbejdere, som er tæt på de her borgere og
også hjælper dem så meget som overhovedet muligt. Så mig bekendt har behovet
ikke vist sig at være et stofindtagelsesrum.
Men billedet kan ændre sig.
I hjemløsekalenderen for næste år ser vi
12 Hus Forbi-sælgere, der bor på forskellig
vis. I Aalborg er der én, som bor i en udslusningsbolig i et opgangsfællesskab. Vi har
talt med folk, som siger, de boliger bliver for
dårligt vedligeholdt.
- De fleste opgangsfællesskaber fungerer
ret godt, men vi har ét bestemt, som har
været særligt udfordret i forhold til de fysiske
rammer. Jeg ved, der er en god dialog med
boligforeningen, som ejer det opgangsfællesskab. Vi skal speede den proces op, så
forholdene bliver så tålelige og gode som
absolut muligt i de her fællesskaber.

NUURADIIN S. HUSSEIN,
2. VICEBORGMESTER OG
GRUPPEFORMAND FOR SOCIALDEMOKRATIET I AALBORG
november 2021
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KRISTIAN WÜRTZ (S), RÅDMAND FOR
SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE,
AARHUS

NU HAR VI FÅET MULIGHED
FOR AT BYGGE ET PLEJEHJEM
TIL UDSATTE. VI HAR MASSER
AF PLEJEHJEM I AARHUS, MEN
IKKE NOGEN MÅLRETTET DE
SOCIALT UDSATTE.
Kristian Würtz (S), rådmand for sociale forhold
og beskæftigelse, Aarhus

AARHUS
BYGGER
BOLIGER

25. ÅRGANG

Regeringens forslag om at skabe 22.000
nye almennyttige boliger bliver taget vel
imod af rådmanden for sociale forhold og
beskæftigelse i Aarhus, socialdemokraten
Kristian Würtz.
Er I klar til at bygge en masse almennyttige boliger i Aarhus?
- Ja, det er vi, og modsat København har
vi ret omfattende byggeplaner allerede.
Boligforeningerne i Aarhus bygger 600
boliger om året i de her år, og det svarer
sådan cirka til, at hver fjerde nye bolig i
Aarhus kan være en almen bolig.
- Men det er fantastisk godt, at der
kommer flere, og jeg er især glad for, at
der i regeringens forslag ligger det her
bud med boliger, som kan have nedsat
husleje, for det er først dér, det for alvor
bliver relevant for hjemløseindsatsen. Vi har
desperat brug for flere boliger, som man
faktisk har råd til at betale på de laveste
ydelser i vores kontanthjælpssystem.
I har også været i gang med at rive nogle
boliger ned, og nogle steder må man ikke
flytte ind, hvis man er på kontanthjælp. Er
det ikke et problem?
- Nej, vi bygger ekstra nye boliger i
takt med, at der bliver revet boliger ned i
Gellerup og Bispehaven. For mig at se er
det ikke en acceptabel løsning – heller ikke
på vores hjemløseproblem – at vi forstærker
de sociale opdelingstendenser, som blandt
andet har skabt Gellerup og Bispehaven.
Det kan ikke nytte, at der er enkelte kvarterer, der skal løfte en uforholdsmæssig
stor del af den sociale opgave – så kommer
vores by ikke til at hænge ordentligt
sammen.
Der har været megen fokus på unge
hjemløse i Aarhus. Men hvad med dem
over 30 år. Gør man en særlig indsats for
dem også?
- Vi er startet med de unge, fordi vi så
en eksplosion i antallet af unge hjemløse,
fra man begyndte at lave de systematiske
tællinger i 2009. Vi har brug for at få vendt
den udvikling for at stoppe det, der kunne
blive lange forløb i hjemløshed og i social
udsathed. Men vi har haft et efterslæb i

vores tilbud til de ældre. Jeg er rigtig glad
for, at vi har kunnet vedtage en social bæredygtighedsplan med intensive støtteindsatser til ældre hjemløse.
Din forgænger som socialrådmand,
Thomas Medom fra SF, har foreslået, at
når kommunen skal have en ny bankforbindelse, skal kommunen sikre sig, at den
bank tager hånd om de udsatte og sørger
for, at de kan få kontanter, hvis det er det,
de har brug for. Er det noget, du vil støtte
op om?
- Vi har haft en ganske udmærket
behandling af forslaget. Jeg synes, det
kan være mægtig relevant, men eftersom
det ikke er et problem, der kan isoleres til
Aarhus Kommune, bør der være national
lovgivning, som sikrer, at alle mennesker
kan få hjælp til deres bankforretninger.
- Det burde være noget, som banksektoren enten selv tager ansvar for eller får
et lille venligt puf af vores landspolitikere til
at sikre. Vi kunne se i corona-situationen,
at det kunne lade sig gøre at lave ad hocløsninger, så kan det vel også til hverdag.
I Aarhus har der været fokus på ’dark
design’, altså at man indretter et byrum,
så der ikke kan være socialt udsatte. På
Klostertorvet har vi set, at man simpelthen
har fjernet den bænk, de sad på. Nu må de
i stedet sidde på cykelstativet. Skal Aarhus
ikke have nogle ordentlige, bynære steder,
hvor udsatte kan være?
- Jo, jeg synes bare ikke det er enten
eller. Sagen var den, at der var blevet et
rigtig hårdt miljø på Klostertorvet, som
virkelig også sled på brugerne. Et voldeligt
miljø, som vi heller ikke kunne være tjent
med var på den måde. Derfor synes jeg,
at det var fornuftigt at fjerne bænken. Det
vigtige er, at vi ikke bare fjernede bænken,
men sørgede for, at der var andre tilbud og
støtte til at søge andre tilbud. Det er faktisk
min oplevelse, at den øvelse er lykkedes
rimeligt fornuftigt. Og jeg kan se i de lokale
medier, at Kirkens Korshær er ude at sige,
at det er lykkedes dem at få fat i brugerne
andre steder.
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TANDPLEJE TIL
SOCIALT UDSATTE
I EN KONSTITUE
RING, ER DET
IKKE KUN MINE
Ø NS KER, DER SKAL
O PFYLDES. MEN
JEG SYNES, AT
S OCIALOMRÅDET
ER MEGET
S PÆNDENDE.
Susanne Dyreborg (DF),
1. viceborgmester i Esbjerg

Ulighed i sundhed er et nationalt
problem, men landet over har socialt
udsatte ringere sundhed end den
gennemsnitlige borger. Det ses
specielt i tandplejen.
Siden 1. juli 2020 har det været
lovpligtigt for kommunerne at tilbyde
gratis tandpleje til socialt udsatte.
Sådan er det bare ikke i Esbjerg
Kommune. Dansk Folkepartis
Susanne Dyreborg, som er 1. viceborgmester og medlem af social- og
arbejdsmarkedsudvalget, forklarer:
- Vi har besluttet, at vi skal have
en mobil tandklinik. Det vil sige, at
vi kan køre derud, hvor brugerne
og borgerne er. Det tror jeg er
væsentligt. For at kunne yde en
service bliver vi nødt til at gøre
tingene lidt anderledes. Alle skal have
lige forhold, og lige forhold det er
forskellig behandling.
Vil det sige, at man ligesom
skolebørn bare kan tage ind til
tandlæge og blive behandlet,
uden at man skal tænke mere over
regninger?
- Ja, man skal ikke hen til en privatpraktiserende tandlæge.
I Region Syddanmark er den
største by Odense med cirka
200.000 mennesker. I Esbjerg bor
der cirka 115.000, alligevel er der
flere hjemløse i Esbjerg. Hvordan kan
det være?
- Det kan jeg desværre ikke svare
på, men jeg kan sige, at det er vi
rigtig kede af. De sidste fire år har vi
prøvet at finde ud af, hvorfor tallet er
på 169 – det er jo alt for mange. Det
er 169 for mange.
- Esbjerg Kommune har vedtaget en
hjemløsestrategi, den blev godkendt
den 22. juli. Vi har samarbejdet med
herberger og alle de interessenter,
der er på området – Hjemløses
Venner og forskellige sociale institutioner – for at finde ud af, hvordan

griber vi det her an.
I vil ned på cirka 100 hjemløse i
2025, er det rigtigt forstået?
- Ja. Det er ambitiøst. Men når man
begynder at sætte tal på noget, så
forpligter det. Men det er netop det,
vi har sagt med den hjemløsestrategi:
Nu går vi ind i et forpligtende samarbejde med alle dem, der er spillere på
området, så vi virkelig kan komme det
her problem til livs.
I har planer om at skære i antallet
af forsorgshjem, selv om der har
været en stigning i antallet af
hjemløse. Er I sikre på, at I kan møde
det behov, der er i fremtiden, hvis I
gør det?
- Vi har haft en undersøgelse i
forhold til forsorgshjem generelt, men
også i forhold til nødherberg, og hvad
der ellers er brug for. Vi har i samarbejde med herbergerne fundet ud af,
at der er de pladser, der er.
Altså, hvis der er de pladser der er,
og der er flere hjemløse, så er der jo
nogen, som skal sove på gaden.
- Ja, det må vi tilrette hen ad vejen.
Vi har et godt samarbejde med boligforeningerne, hvor vi kan gøre brug af
det, der hedder fjerdedelslejligheder.
Altså lejligheder, hvor man kommer
ind, uden at skulle betale indskud,
og som er billigere at bo i. Vi bliver
nødt til at have en vifte af forskellige
muligheder.
Jeres borgmester har kritiseret
nedskæringer, efter regeringen
har lavet ordningen med tidligere
pension. Unge mennesker, som er
uddannelsesparate og er i jobcentersystemet, skal nu vente fire måneder
i stedet for fire uger, før de får et
tilbud om, at de kan komme ud og
få nogle aktiviteter. Er du enig med
jeres borgmester i det?
- Ja, det er noget af det mest idiotiske, jeg har set. Ikke nødvendigvis
Arne-pensionen, så flere kan trække

sig tidligere tilbage, men at man
sender aben videre til kommunen og
samtidig fortæller kommunen, hvor
de skal finde de penge. Altså, jeg har
aldrig hørt noget så åndssvagt.
- Vi skal passe på vores borgere
fra vuggen til graven, men at gå ind
og skære på de unge mennesker, der
står i starten af deres liv og måske
bare skal have et lille skub den ene
eller den anden vej for at kunne
komme i gang. I socialudvalget var
der 100 procent enighed om, at det
er et no go, og i Esbjerg Kommune
har vi også afsat nogle midler til
området.

SUSANNE DYREBORG (DF), 1. VICEBORGMESTER I ESBJERG
november 2021
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BRIAN DYBRO (SF), RÅDMAND FOR BESKÆFTIGELSES- OG
SOCIALOMRÅDET I ODENSE

JEG SYNES GRUNDLÆGGENDE,
AT MAN SKAL TILGÅ STOFOMRÅDET MARKANT ANDERLEDES END I DAG, FOR DET
VIRKER JO ÅBENLYST IKKE.
DEN MODEL, MAN HAR I
PORTUGAL MED AFKRIMINALISERING, ER MEGET, MEGET BEDRE

være Odense, der betaler regningen.
Odense fremhæves som mønsterkommunen på Housing First, men
der er også nogle, som har brug
for skæve boliger. Skurby Odense
er ved at blive nedlagt. Er der ikke
brug for skæve boliger i en by som
Odense?
- Jo, det tror jeg, der er i et eller
andet omfang. Nu har vi så en
skurvognsby, som ikke kan ligge der,
hvor den ligger i dag. Og så har vi et
opgangsfællesskab, som jo også er
en form for skæve boliger.
- Vi oplever, at mange hjemløse, når
de bliver tilbudt bolig, ikke ønsker at
komme i en skæv bolig eller en skurvognsby, men faktisk gerne vil have
en helt almindelig rigtig bolig, som
bliver permanent og til deres hjem.
Den helt store udfordring for os er at
hjælpe endnu bedre til, at man faktisk
får skabt sig et hjem.
I en rapport fra Socialstyrelsen om
ældre hjemløse er der et klassisk
eksempel med en hjemløs, der bliver
sanktioneret i jobcenteret og ikke har
penge til huslejen. Hvordan undgår
man silotænkning?
- Man kan i hvert fald starte med
ikke at sanktionere et menneske
på den måde. Det har nogle store
sociale konsekvenser, at han ryger
ud af den bolig, og det er simpelthen
så tåbeligt. Derfor er jeg dybest
set også glad for, at jeg både har
ansvaret for beskæftigelsesområdet
og det sociale område.
- Vi har nogle fremskudte beskæftigelsesrådgivere, som kommer
ude på værestederne og møder de
udsatte og hjemløse der. Det nytter
ikke noget, at den ene hånd gør
ét, og den anden det fuldstændig
modsatte, og det skal gennemsyre
hele systemet.
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Odense Kommune har styrket sundhedsindsatsen for gadens folk
med to gadesygeplejersker og en psykiatrisygeplejerske. Det er et
nyt tilbud, rådmanden for beskæftigelses- og socialområdet, Brian
Dybbro (SF), venter sig meget af. Sygeplejerskerne er tilknyttet
behandlingstilbuddet i Odense, men der er gadefolk, som ikke har
med behandlingscentret at gøre, og der er stofbrugere, som har
dårlige erfaringer og er skeptiske.
Er det noget, som I kunne overveje at justere, så sundhedsarbejderne på gadeplan får en mere fri rolle?
- Det er ikke meningen, man skal være tilknyttet behandlingscentret for at få hjælp fra gadesygeplejersken. Vi har ansat dem for
også at styrke samarbejdet med psykiatrien. De skal ud på gaden,
de skal ud på værestederne, de skal ud og møde gadens folk. Det
er et forslag, som også er kommet fra udsatterådet i Odense, og
det handler dybest set om at forbedre sundheden for nogle af de
mennesker, som har den allerringeste sundhed.
- Sygeplejerskerne skal være bindeleddet til sundhedsvæsenet,
og de skal kunne lave akut behandling, hvor de kommer frem. Men
de er ikke behandlingscentrets udsendte – de er de udsattes gadesygeplejersker og psykiatrisygeplejerske.
Hus Forbi har tidligere lavet en række artikler om bandemiljøet
i Odense, hvor vi har mødt folk, som var flygtet fra Odense.
Arbejder I forsat på at sikre, at der også er hjælp til ofrene for de
her overgreb?
- Det gør vi i høj grad. Der er ingen tvivl om at, når man er socialt
udsat, hjemløs og også har et misbrug, så er man i et eller andet
omfang i bandernes klør, fordi de i høj grad står på stofsalget. Og
de er nogle kyniske møgsvin.
- Vi har lavet en exitpakke for socialt udsatte. Der er vi stødt på
nogle lovmæssige forhindringer, for vi kan ikke bare bosætte en
hjemløs eller en misbruger i en anden by og sætte ind med hjælpen
der. Der er alle mulige sindssyge forhindringer. Men vi gør alt, vi
kan, for at hjælpe dem.
Har I brug for mere hjælp fra
landspolitisk side?
- Jeg kunne godt tænke mig,
at man fik lavet et forsøg med en
exitpakke for socialt udsatte, der
er truet af de bandekriminelle,
hvor man får mulighed for let og
ubureaukratisk at kunne flytte
folk og bosætte dem i en anden
kommune og sætte ind med den
sociale hjælp, der skal til. Og
hvis Odense flytter nogen til en
anden by, skal det selvfølgelig

Foto: Martin Høyer

MERE
SUNDHED PÅ GADEN

Vi fejrer 25 år på gaden og hylder alle skæve eksistenser,
mødet mellem mennesker og de hjertevarme smil.
Derfor lancerer vi, i samarbejde med Carhartt, vores helt
egen tøjkollektion, så du kan være med til at give endnu
mere kærlighed til fællesskabet.
Besøg feiber.dk/husforbi, hvor kollektionen er tilgængelig,
og vis Hus Forbi og din lokale sælger din støtte.

Brian Dybro (SF), rådmand for
beskæftigelses- og socialområdet i Odense
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af Jonas Kjærgaard
foto: Dennis Morton

Men der var ingen trøst at finde, verden blev utålelig, og som
11-årig begyndte Kenni at ryge hash dagligt for at flygte fra virkeligheden og få ro på tankerne. Da ingen hørte hans råb om hjælp,
begyndte han at pjække fra skole.
- I 8. klasse blev jeg væk fra skolen. Jeg rendte rundt inde på
Christiania og tjente boksen. Det eneste jeg skulle var at være
hjemme før min mor, så jeg kunne lade som om, jeg havde været i
skole. Det er jo en fejl i systemet, at det kunne lade sig gøre.

Til kalenderen for 2022 har Hus Forbi fundet 12 personer, som
bor anderledes end de fleste. En af dem er Kenni, som bor på
gaden ved Nørreport Station
Kennis liv har været præget af
omsorgssvigt, vold, ensomhed og
stoffer. En turbulent rejse, som har
efterladt ham med en del ar, både
psykiske og fysiske. I dag står Kenni
overfor en fængselsdom på fire til
seks år for kriminalitet, han er blevet
tvunget til at begå af en rockergruppe.
I dag sover Kenni ved Nørreport
Station, hvor han også sælger Hus
Forbi. I sin sælgertaske har han
en sovepose og et liggeunderlag;
tilsammen fungerer de som stue og
soveværelse. Under halvtaget ved
den travle station ses Kenni mellem
tusindvis af københavnere. Her har
han indvilget i at dele sin historie.
Hjemmet i Sydsjælland var ikke
noget trygt sted for unge Kenni.
- Jeg havde en voldelig far. Han
var sådan, at hvis min mor ikke ville
sprede ben, så fik jeg tæsk i stedet
for, fordi han ikke slog på kvinder.
- Han jagtede mig rundt i stuen, til
sidst endte det med at være en slags
leg. Jeg troede, det var for sjov. Min
mor prøvede altid at stille sig ind
imellem for at beskytte mig, hun var
faktisk en rigtig god mor. Hun traf
bare de forkerte valg, og så fik hun
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mig med den forkerte mand.
Råb om hjælp
Da Kenni var ni år gammel, gik
forældrene fra hinanden, kort tid efter
kom der en ny mand til huset. Han var
heller ikke nogen god faderskikkelse.
- Til at starte med var han sgu flink.
Men så snart de blev gift, blev han
jaloux på forholdet mellem min mor og
mig. Det resulterede i, at jeg var alene
hele tiden. Han terroriserede mig
psykisk. Om vinteren for eksempel,
hvis mine sko stod en lille smule
forkert, smed han dem ud i sneen og
jeg måtte selv gå ud at hente dem i
bare tæer.
I skolen gjorde Kenni en stor
indsats for at skabe opmærksomhed
om, hvor dårligt han havde det, men
der var ingen, som forstod kaldet om
hjælp. I stedet blev han stemplet som
en afstumpet ballademager.
- I 1. klasse forsøgte jeg at brænde
et legehus af, fordi jeg bare var træt
af det hele. Jeg begyndte at råbe om
hjælp. Som 12-årig prøvede jeg at
brænde min skole ned. Jeg prøvede
at lave så meget ravage som muligt
for at gøre opmærksom på, at der var
noget galt.

Jeg håber bare, at jeg ikke ender i et lukket fængsel, for det kan jeg ikke klare. Sidste gang jeg var i
fængsel begyndte jeg at se grønne alfer i min celle,
fordi jeg har klaustrofobi og skizofreni.
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Kæreste mistede to børn
Det blev Kennis indgang til den kriminelle verden. Som ung dreng
havde han allerede et heftigt forbrug af hash, stoffer og alkohol.
Han var vidne til folk, der fik tæsk og klippet fingre af. Ting, som
sætter dybe spor i et ungt sind.
- Jeg vidste allerede, hvor jeg ville ende henne, da jeg var 16 år
gammel. Da jeg flyttede ud som 18-årig forsøgte jeg at fastholde
en lejlighed, men det lykkedes ikke. Jeg blev smidt ud af min daværende kæreste, og så var jeg sofasurfer i en del år.
En stund vendte lykken for Kenni. Han blev forelsket i en pige, og
hun inviterede ham til at bo hos sig. Efter et halvt år blev hun gravid,
og i den tid havde Kenni motivation til at holde sig ædru.
- Jeg stoppede helt med hash og stoffer, fordi jeg troede, vi skulle
være forældre. Så mistede hun barnet. Hun blev gravid en gang
til, men vi endte med at miste barnet igen. Hun fik besked om, at
hun aldrig kunne blive gravid igen, og der klikkede det sgu for mig.
Jeg røg helt ned i kulkælderen. Siden da har jeg været næsten
permanent på gaden.
På vej i fængsel
Det er dog ikke sikkert, at Kenni skal bo på gaden længere. Om en
måned skal han for retten, sigtet for identitetstyveri, dokumentfalsk
og underslæb, som i alt løber op i 42 lovovertrædelser.
- Jeg står til en straf på fire til seks år, fordi jeg er blevet tvunget
til at gøre forskellige ting. Der er blevet åbnet tre firmaer i mit navn
uden mit samtykke. Jeg er også blevet presset til at hente biler,
iPads, mobiltelefoner, computere og fjernsyn.
Ifølge Kenni blev det hele gjort under tvang.
- Hvordan ville du reagere, hvis du blev stoppet på gaden og bedt
om at udlevere dit pas, NemID og kørekort – og ’hvis du ikke gør
det, så slår vi din familie ihjel’?
Førsteprioriteten for Kenni er at kunne afsone sin dom under
ordentlige forhold. Han har tre advokater på sagen og håber, de
kan sørge for, at han kan komme til et åbent fængsel.
- Jeg håber bare, at jeg ikke ender i et lukket fængsel, for det kan
jeg ikke klare. Sidste gang jeg var i fængsel begyndte jeg at se
grønne alfer i min celle, fordi jeg har klaustrofobi og skizofreni. Jeg
kan ikke tåle at være indespærret i små rum lang tid ad gangen.
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THOMAS BOR RUNDT
OMKRING HOS VENNER OG
BEKENDTE, HVOR DER ER
PLADS TIL HAM OG HANS
ENESTE AFHÆNGIGHED:
SCHÆFERHUNDEN BØV.

foto: Dennis Morton
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Thomas, 44 år. Jeg gik på Niels Brock i
TreKronergade i Valby. Det var jeg rigtig glad
for, men jeg sjuftede desværre regnskabsdelen, så da jeg ikke rigtigt kunne følge med
i det, var det lidt håbløst. Jeg ville bare være
selvstændig, HF fangede mig slet ikke, men
handelsskole handlede om virkeligheden,
og det kunne jeg godt lide. Men desværre
sjuftede jeg det med bogføringen, og det er
åndssvagt, for jeg kan sagtens gennemskue
det nu. Så dumpede ideen om et solcenter
ned i skødet på mig, i en gammel bank som
havde stået tom i lang tid. Jeg fik skaffet
penge, og det var en rigtig sjov proces,
hvor alle mine venner med forskellige
uddannelser kom ned og deltog: Tømrere,
mekanikere, murere, elektrikere. Det holdt i
seks år og var en succes, men jeg havde
svært ved at kontrollere, at indtjeningen
var så sæsonbestemt. Så jeg skød mig lidt i
foden til sidst.
november 2021
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Andreas var nede at ’skrabe hovedet mod
asfalten’, før han fik et tilbud om døgnbehandling

’Druk’ var et ord, der fyldte en del i Danmark i foråret. Filmen om fire gymnasielærere, som vil booste deres kreativitet ved at holde en konstant promille på
0,5, vandt en Oscar og blev kaldt en hyldest til både alkohol og livet.
En promille på 0,5 er ikke nok til at få Andreas' hænder til at stoppe med at
ryste. På rusmiddelcentret gav lægen og psykologen ham besked på at holde
en nogenlunde stabil funktionspromille på cirka 1,6, indtil han i begyndelsen af
juli kunne begynde i døgnbehandling på Ringgården i Middelfart.
- Jeg drikker så meget, at jeg kan tage 1.600 milligram antabus og stadigvæk
vågne op dagen efter med en promille på 1,6 og stå på mine ben. Det ville de
fleste være døde af, fortæller han.
32-årige Andreas har prøvet at være hjemløs i perioder og levet af at sælge
Hus Forbi. Men han er vokset op i et middelklassehjem nord for København og
har et godt forhold til sine forældre.
- Jeg har en mor og far, der stadig bor sammen. Jeg har 9. og 10. klasse,
jeg er uddannet murer, jeg er stadig medlem af fagforeningen, og har aftjent
værnepligt i Livgarden. Jeg er et middelklassebarn. Jeg kommer ikke fra
bunden. Jeg er kun smadret på den måde, at jeg slet ikke kan lade være med
at drikke.
Han sidder på en bænk foran Herlev Hospital, hvor han netop har været til et
møde. Der er få dage, til turen går til Fyn, og han kan nærmest ikke vente med
at komme afsted.
- Jeg bad om at komme i døgnbehandling for to-tre måneder siden, og
udsigten var først, at jeg kunne komme derover den 26. juli. Det er kun fordi,
en anden er droppet ud, der er blevet plads til mig tidligere. Der er slet ikke sat
penge nok af til folk, der vil have hjælp. Det er sindssygt, at man ikke vil prøve
at redde folk, før de har skrabet hovedet hen over asfalten.
Hele livet skal laves om
Andreas’ ophold på Ringgården vender vi tilbage til.
Som beskrevet på de følgende sider, er det blevet stadig sværere at
få bevilget døgnbehandling, uanset om det er stoffer eller alkohol, man
er afhængig af. Dagbehandling og den helt skrabede model, ambulant
behandling, er billigere for kommunerne, og det betyder, at de patienter,
behandlingsstederne modtager, har det stadig dårligere.
Kommunerne læner sig op ad forskning, der viser, at mange får tilbagefald
efter døgnbehandling, og at dagbehandling er lige så effektiv. Modargumentet
fra behandlingsstederne er så, at de har sværere at hjælpe misbrugerne, når
behandlingen bliver indledt for sent.
Andreas passer ind i den statistik som et skruelåg til en vodkaflaske. Han
var i døgnbehandling første gang for fem år siden på Kongens Ø i Dronning-

mølle, og også dengang kom bevillingen først, da han var på vej ud over
kanten.
- Jeg tror, jeg havde taget to-tre
gram amfetamin, røget joints og
drukket to-tre flasker vodka. Så gik
jeg op i rusmiddelcentret i min læderjakke og sagde ’I skal hjælpe mig, og
det skal være nu!’ Det virkede, men
kun fordi jeg var så vild.
Efter opholdet på Kongens Ø holdt
han sig clean i et år, men så skred
kæresten, og han begyndte at drikke
igen. Det var ikke behandlingen, der
slog fejl, understreger Andreas. Det
var alt det bagefter.
- Det svære efter en døgnbehandling er, at du nærmest skal lave hele
dit liv om. Jeg kan ikke mødes med
nogen af dem, jeg kender fra gaden,
for de drikker bajere. Og jeg skal ikke
ud at være murer igen. Jeg skal ikke
være i håndværksbranchen, for det er
det, der slår mig ihjel.
Færdig som murer
Og så er vi tilbage ved Andreas’
ophold på Ringgården, for det varede
ikke mere end tre uger – i hvert fald
ikke i første omgang. Jobcentret
sagde nej til at udbetale nogle sygedagpenge, han havde regnet med, og
det slog ham ud.
- Jeg tog til byen og drak en flaske

vodka. Og når man har gjort det,
kan man ikke blive, så jeg blev sendt
tilbage til København. Men jeg har en
sagsbehandler på misbrugscentret,
som har sat alt i bevægelse for at få
det til at lykkes. Hun siger, at jeg kun
er 32, og at mine indvolde ikke er
så ødelagt, at jeg ikke kan reddes,
fortæller Andreas.
Så i begyndelsen af oktober fik han
lov at vende tilbage til Ringgården.
Og han har sagt til sig selv, at ’hvis
jeg ikke gennemfører denne gang, så
dør jeg’.
Planen er tre måneder på Fyn og
derefter et halvt års efterbehandling
på misbrugscentret. Og så handler
det ellers om at finde noget meningsfyldt at lave.
- Du skal lave noget, du er interesserer dig for i stedet for bare at sidde
og høvle guldbajere. Og jeg skal ikke
arbejde som murer igen. Jeg er 32 og
har allerede ondt i mine knæ og min
lænd. Og jeg skal væk fra en verden,
hvor det er ok, at man sniffer coke i
frokoststuen.
- Jeg vil hellere have et arbejde,
der giver mig personligt selvværd.
En af mine drømme er at arbejde på
et sygehus, jeg kunne fucking godt
tænke mig at blive redder.

Andreas aftjente sin værnepligt i Livgarden og bad selv om, at
fotos til artiklen skulle tages i Mindelunden. 'Mit yndlingssted i
København,' som han siger.

Døgnbehandling
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af Peter Andersen
foto: Anders Bøggild
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KAMP FOR
AT KOMME
I DØGN
Mange og høje krav gør det svært for
misbrugere at få bevilget døgnbehandling

Døgnbehandling

af Camilla Brodersen

Bente Nygaard er 39 år og har med
egne ord været stofmisbruger, siden
hun var 12. I marts 2020 søgte hun
om at komme i døgnbehandling efter
et tilbagefald, men hun oplevede
at blive mødt med mange krav, og
det var uklart for hende, hvad det
kommunale misbrugscenter egentlig
forventede.
- Jeg skulle først vise stabilitet i den
ambulante behandling og vise, at jeg
brugte tilbuddet. Så ville jeg komme
afsted. Så går der tre måneder, hvor
jeg sidder til et nyt møde. Så bliver
jeg pålagt nogle nye krav. Jeg skulle
flytte fra min søns far. Jeg skulle
vise, jeg var motiveret og stoppe mit
sidemisbrug. De kom med så mange
krav, og jeg troede, at når jeg havde
gjort de ting, de sagde, så kunne jeg
komme i døgnbehandling, fortæller
Bente Nygaard.
Ifølge både lovgivning og principielle afgørelser fra Ankestyrelsen
må en kommune ikke give afslag på
døgnbehandling, fordi en stofbruger
– som Bente Nygaard – tidligere
har været afsted, eller fordi andre
tilbud ikke har været afprøvet først.
En lovændring fra 2019 præciserer,
at kommunerne skal vurdere ansøgningen ud fra en helhed.
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Alligevel har Bente fået fire afslag.
Hun er nu i færd med at trappe sig
selv ud af substitutionsmedicin,
fordi hun har besluttet sig for, at
denne gang vil hun være clean.
Imens presser hun igen på for at få
sin ansøgning om døgnbehandling
igennem.
- Det holder hårdt. Og det er nu,
jeg har brug for at komme i døgnbehandling, så jeg kan få nogle
rammer, der kan støtte mig. Men jeg
føler, de presser mig og sylter min
sag, siger hun.
Hvem lukker først?
Næste akt i det halvandet år lange
sagsforløb spilles i november,
når visitationsudvalget i Esbjerg
Kommune holder møde. Men Bente
Nygaard er langtfra den eneste,
der oplever, at kravene til at komme
i døgnbehandling bliver næsten
umulige at imødekomme. Det
fortæller formanden for Rådet for
Socialt Udsatte, Vibe Klarup:
- Kravene ender med at blive
en barriere. Der er nogle krav til
borgeren for at kunne komme i
betragtning til døgnbehandling.
Vedkommende må ikke være for
psykisk syg, vedkommende skal have

styr på sin bolig og så videre. Det
gør så, at der er en målgruppe, som
falder udenfor de behandlingstilbud,
der er, og det er ikke i orden.
At der stilles mange og høje krav,
kan Palle Jensen bekræfte. Han er
behandlingsleder på institutionen
Midtgården i Bramming og fortæller,
at det ikke er usædvanligt, at de får
misbrugere i behandling, som har
søgt i månedsvis og i nogle tilfælde
årevis. Og ofte sker det efter en klage
til Ankestyrelsen.
- Der er flere kommuner, som kun
bruger døgnbehandling, når det er
absolut uundgåeligt. For eksempel
hvis de får en klage, eller hvis der er
en pårørende, som råber højt, siger
han.
Ifølge Palle Jensen skete der et
skift i brugen af døgnbehandling
efter kommunalreformen i 2007, da
kommunerne overtog ansvaret fra de
daværende amter.
- Over en periode på fire-fem år var
der en stor nedgang. Vi tænkte, at
her handler det om at overleve. Hvem
lukker først? Og flere institutioner
lukkede rundt omkring, fortæller han.
Man skal nærmest være stoffri
De nøgne tal fra Danmarks Statistik

bekræfter hans ord. I 2010 blev 1.010
personer indskrevet i døgnbehandling
– i 2018 var det tal mere end halveret
til 439.
En analyse fra Rådet for Socialt
Udsatte viser desuden, at faldet
ikke modsvares af, at flere kommer i
dagbehandling. De intensive behandlingsforløb er til gengæld erstattet af
ambulante forløb.
- Vi konstaterer, at der øjensynligt
er et mindre forbrug i kommunernes
brug af døgnbehandling. Vi undrer os
jo over, hvad det er udtryk for, siger
rådets formand, Vibe Klarup.
I stofbrugernes organisation
Brugernes Akademi genkender de
problemet. Formand Anja Plesner
Bloch fortæller, at de får henvendelser fra hele landet.
- Det er svært at komme i døgn.
Man skal opfylde alle mulige krav.
Man skal nærmest være stoffri, og
hvis man kan det, så er det jo ligesom
lige meget med døgnbehandling.
Der bliver sat en meget høj barre for
overhovedet at komme betragtning
til døgnbehandling. Det er bare så
forkert, siger hun.
Ankestyrelsen fastslog i 2018, at:
’Hvis borgeren kan hjælpes ud
af sit misbrug med et ambulant

Der er brug
for at
gentænke,
hvordan kan
man have
en national
strategi på
stof- og
alkoholområdet, som
rent faktisk
også bliver
fulgt, og
som er
forpligtigende
ude i kommunerne og på
behandlingsinstitutionerne.
Vibe Klarup , formand for Rådet for Socialt Udsatte
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tilbud, har borgeren ikke ret til et døgntilbud. En
borger, der ikke kan hjælpes tilstrækkeligt med et
ambulant tilbud, har derimod ret til et døgntilbud.’
I august 2020 blev dette i øvrigt gentaget
ordret af socialminister Astrid Krag i et svar til det
konservative folketingsmedlem Hans Andersen.
Mads Uffe Pedersen, professor ved Center
for Rusmiddelforskning, bekræfter nedgangen i
kommunernes brug af døgnbehandling.
- Det højeste antal, som blev sendt i døgnbehandling, var i 2008, hvor omkring 1.500 kom
i døgnbehandling. Så er det faldet støt og ligger
nu rimelig stabilt på cirka 400 om året, forklarer
han.
Skal være hot stuff igen
Center for Rusmiddelforskning overvågede
døgnbehandlingsområdet frem til 2016. Det
fremgår, at 82 ud af de 98 kommuner visiterede
til døgnbehandling. Der er altså 16 kommuner,
som enten ikke har registreret, at de har benyttet
døgnbehandling, eller slet ikke har brugt det.
Mads Uffe Pedersen er bekendt med, at ikke
alle kommuner ønsker at bruge døgnbehandling.
- Man må jo ikke sige, at man ikke vil benytte
døgnbehandling. Men der er flere kommuner,
som ikke benytter døgnbehandling. Det er nok
især de mindre kommuner, vil jeg tro. Det er
selvfølgelig et problem. For døgnbehandling kan
være det rigtige for nogen, siger han.
Kommunernes Landsforening (KL) fastholder
i et skriftligt svar, at ’langt de fleste forskningsbaserede studier viser, at der ikke er den store
forskel i effekten af dagbehandling og døgnbehandling’. KL har ikke svaret på, hvilke undersøgelser de henviser til.
Mads Uffe Pedersen oplyser, at der ikke er
lavet undersøgelser indenfor de senere år, hvor
effekten af dagbehandling sammenlignes med
døgnbehandling.
Vibe Klarup mener, at der er et behov for et
grundigt kig på hele området.
- Vi bør gøre det til politisk hot stuff igen. Der
er brug for at gentænke, hvordan kan man have
en national strategi på stof- og alkoholområdet,
som rent faktisk også bliver fulgt, og som er
forpligtigende ude i kommunerne og på behandlingsinstitutionerne, siger hun.
Behandlingsleder på Midtgården Palle Jensen
er enig i, at der bør komme et større politisk
fokus:
- Man er nok nødt til at få det løftet op, så det
ikke er kommunen, der sidder og skal betale
regningen. Det handler ikke om, at alle skal have
døgnbehandling. Men vi skal se på, hvor vi som
samfund vinder ved at hjælpe mennesker på den
rigtige måde. Så det bliver en gevinst hele vejen
rundt.
Socialministeriet oplyser, at de arbejder på
at kunne følge kommunernes brug af døgn
behandling. Der er nedsat en arbejdsgruppe,
hvor ministeriet er i løbende dialog med KL og
Sundhedsministeriet.

FAKTA
Ifølge den gældende lovgivning er behandling af
stof- og alkoholmisbrug gratis.
Der er en behandlingsgaranti
på 14 dage, men det er op
til den enkelte kommune,
hvilken type behandling
man kan blive visiteret til.

DØGNBEHANDLING
Ophold på en behandlingsinstitution
i op til tre måneder, hvor man bliver
revet ud af sit vante (misbrugs)miljø.
Typisk efterfulgt af dagbehandling
eller ambulant behandling i op til
et halvt år. I behandlingen indgår
forskellige former af terapi, men det
kan også være fysisk træning, og
man kan få hjælp til mere håndfaste
problemer som at finde en bolig,
få saneret eventuel gæld og finde
beskæftigelse.

DAGBEHANDLING
Her kan man blive boende hjemme,
men skal møde op i misbrugscentret
eller på et behandlingssted tre-fem
dage om ugen. Terapien kan minde
om døgnbehandling, og nogle steder
deltager både dag- og døgnpatienter
sammen. For socialt udsatte kan
dagbehandling være problematisk,
fordi de ikke har mulighed for at
forlade det miljø, der var årsag til, at
de blev misbrugere.

AMBULANT BEHANDLING
Man kan modtage behandling
udenfor arbejds- eller skoletid – fra
et par dage om ugen til et par dage
om måneden. Kommunerne benytter
i stigende grad ambulant behandling
på bekostning af de intensive
behandlingsforløb. For socialt
udsatte og folk, som både slås med
misbrug og psykiske lidelser, kan
et ambulant forløb være svært at
følge. I de nationale retningslinjer
anbefales det derfor, at mennesker
med dobbeltdiagnoser tilbydes en
kombination af døgn- og ambulant
behandling.
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LANDEVEJENS FOLK
I Hus Forbis portrætserie af
landevejsridderne møder vi
denne gang Troldmanden,
som er tidligere stodderkonge
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Troldmanden
med den
spidse hat
Ned ad strøget i Horsens kommer en
ældre herre med en barnevogn foran
sig. Han er iført en skovmandsskjorte
og praktisk vest, på hovedet bærer
han en kendetegnende, grå hat af filt.
Hatten, et gråt skæg og spinkle briller
gør det klart, hvorfor han bliver kaldt
Troldmanden.
På højre hånd mangler tre fingre
efter en ulykke med en rundsav. Han
har et venligt smil og milde øjne; det
er ikke uden grund, at han har siddet
som stodderkonge en del år.
- Jeg begyndte som landevejsridder
i september 2006. Til at starte med
blev jeg kaldt Jul, men der var sgu
så mange, der hed Jul, at det var en
hel spiritusprøve, så jeg blev omdøbt
Troldmanden på grund af min spidse
hat, fortæller han.
Som det er for de fleste landevejsriddere, var vagabondlivet ikke
Troldmandens første karrierevalg. Det
blev en sidste udvej efter et turbulent
liv med en stor nedtur til sidst.
Fra Nuuk til Hjørring
Troldmanden hedder egentlig Karl,
og hans historie begynder omkring
3.400 kilometer væk, i Nuuk.
I 1960’erne kom en dansk snedker
til byen på en toårig kontrakt, og kort
tid efter mødte han en lokal kvinde.
Sammen fik de børnene Karl og Anna.
Snedkeren tog sin nye, uventede
familie med til Jylland året efter.
- Da vi kom til København, kunne
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af Jonas Kjærgaard
foto: Simon Jeppesen

min far ikke finde ud af en måde
at komme hjem på, så han betalte
500 kroner for en taxa hele vejen til
Hjørring, husker han.
Troldmanden har gode minder om
sin mor, men hun havde svært ved at
tilvænne sig livet i Danmark. Efter et
par år begyndte hun at drikke heftigt.
- Min mor var meget sød, sjov og
kærlig, men hun var pinlig, når hun
var fuld, sang ned i lampeskærme og
sådan noget. Da jeg gik i 2. klasse
blev hun sendt tilbage til Grønland,
fordi hun var faldet i druk.
Karl og Anna havde nu kun deres
far, men han var bitter over at være
blevet alene med to børn.
- Min far knoklede konstant, ham så
jeg ikke meget til. Vi flyttede meget
rundt, da jeg var dreng, alt efter hvor
far kunne få arbejde. Jeg gik i skole
mange forskellige steder.
Venner havde de ikke mange af.
Så de to søskende blev meget nære.
Og det har reddet Troldmanden flere
gange.
- Jeg elsker min lillesøster meget
højt. Hun har holdt røven oppe på mig
mange gange i mit liv, når det hele var
gået ad helvede til.
Trygheden på pubben
Efter en del år som eneforsørger,
fandt faderen en stedmor til børnene.
De flyttede sammen med en anden
familie, men det var ikke helt, hvad
Karl havde håbet på. Stedmoderen

var psykisk syg og kunne til tider være
meget stædig og utilregnelig.
Karl kunne ikke holde ud at bo
der længere, forholdet til forældrene
var anstrengt, så efter folkeskolen
flyttede han hjemmefra. Den første
bolig skulle vise sig at blive betegnende for en stor del af hans liv.
- Jeg flyttede hjemmefra, da jeg var
16. Jeg fik en lille lejlighed over en
pub – så var linjen ligesom lagt.
Dagene gik med arbejde, og om
aftenen kunne Karl for det meste
spise hos en kammerat. Det smarte
var, at Karl fik løn hver 14. dag, mens
kammeraterne var månedslønnede.
Så kunne de skiftes til at betale for
øllerne.
Som årene gik, fandt de fleste af
vennerne en karriere, en kone eller
forsvandt på anden måde fra barlivet.
Karl kom aldrig videre. På pubben
fandt han den tryghed, han ikke havde
andre steder i livet.
- Jeg er altid gledet igennem og
røget ved siden af, fordi min tørst
har været for stor. Det er først som
voksen, at jeg har tænkt dybere over
det, men det kommer sig nok af, at
jeg har krævet utrolig megen opmærksomhed, og der er ikke andet end
hygge og opmærksomhed, når man
sidder på et værtshus.
Karl havde svært ved at holde fast
i ting. Arbejde fandt han forskellige
steder, og det gik da også fint, indtil
han fik løn. Så røg det hele op i druk.
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NY HUS FORBI PODCAST
Kærester havde han heller ikke svært
ved at finde, men han fandt aldrig en
kvinde, der kunne få ham til at sætte
flasken fra sig.
- Jeg har boet med en del kærester,
men det har som regel ikke holdt ret
længe. For det meste magtede de
ikke mere efter et halvt år, fordi jeg
drak det hele op. Jeg har været for
selvcentreret, tror jeg.
Det stille liv på Suðuroy
Når den gamle landevejsridder ser
tilbage på sine dage med fest og
farver, er det ikke uden selvransagelse. Han husker tilbage på mange
spildte chancer, som måske kunne
have ført noget godt med sig, hvis
han havde kunnet holde sig fra
flasken. Samtidig er han taknemmelig
for at have levet et ukonventionelt liv.
- Når jeg ser tilbage, er der mange
ting jeg har fortrudt, men det har
også ledt mig igennem et utroligt

og usædvanligt liv. I ’98 blev jeg kærester med en færing, vi tog til Færøerne
sammen på ferie. Da vi kom derop, sagde jeg ’her kunne jeg godt bo’. Så vi
flyttede til en lille bygd på Suðuroy, den sydligste ø.
Færøerne var et godt afbræk fra det hektiske liv i Danmark, langt fra fristende
værtshuse og lokkende kammerater. Vejrforholdene på Suðuroy gjorde også
hjemmelivet mere tillokkende, nogle gange var stormene så voldsomme, at
man næsten ikke kunne åbne dørene.
- Vi arbejdede på en fiskefabrik og boede på en lille gård. Jeg kunne godt
lide at bo der, det gav mig ro. I den periode drak jeg heller ikke så meget, der
var simpelthen ikke råd til det. På Færøerne koster en kasse øl 300 kroner og
200 kroner for en flaske sprut, så det var ikke hver dag, man kunne drikke sig
fuld.
Karl var blevet glad for det stille liv, men kæresten var sygeligt jaloux. Han
fortæller, at han knap kunne gå på toilettet, uden hun skulle kigge ham over
skulderen. Idyllen på Færøerne blev hverdag, og snart indhentede Karls indre
uro ham.
- Efter seks år gik det hele ad helvede til, så jeg måtte rejse hjem igen. Jeg
havde hele mit liv med i to kufferter. På det tidspunkt flyttede jeg til Hirtshals i
en campingvogn.
På landevejen
Karl røg direkte tilbage til sine gamle vaner: Værtshuset blev den faste base,
hvor han kunne glemme sine bekymringer. Han fik dog en kontrakt i Grønland,
men i modsætning til sin far kom han tomhændet hjem.

Væggene i min
lejlighed er så tætte,
jeg sidder snart i
en lille papkasse og
bliver helt rundtosset.
Jeg skal ud at snakke
med de andre og
opleve noget nyt,
det trænger jeg til.
november 2021

- Jeg fik arbejde i Grønland som
tømrer sammen med en kammerat.
Vi skulle bygge en boligblok i Nuuk,
men jeg blev fyret på grund af druk.
Det skulle ellers ikke kunne lade sig
gøre i Grønland – man skal bare
koncentrere sig åbenbart.
Efter den fiasko gik Karl helt ned
med flaget, og han opgav håbet om
at finde en vej i livet.
- Jeg boede med min sidste
kæreste, hun smed mig ud, da jeg
begyndte at drikke husholdningspengene op. Da jeg fik min egen
lejlighed, drak jeg også huslejen op.
Så tænkte jeg ved mig selv ’det er jo
åbenbart det, du vil, dit fjols – så tag
da på landevejen, for helvede’.
På landevejen blev det en befrielse
for Karl ikke længere at skulle skjule
sit druk. Landevejsridderne gav ham
en også den fællesskabsfølelse, han
længe havde savnet. Han kunne altid
spotte en ligesindet på lang afstand,

VI ER EN
UDDØENDE RACE

3 afsnit
Landevejsridderne er et stolt folkefærd, som lever efter deres
egen livsanskuelse, men også et folkefærd, som forsvinder.
Mød Troldmanden, Klovnen, Langben og flere andre, der lever
et omstrejfende liv på landevejen, og oplev lyden af landevejens
riddere fra hele landet, når de triller ind på den lille plads ved
Tingstedet i Kværndrup midt på Fyn, hvor de traditionen tro
skal feste, vælge og kåre deres konge for det næste år –
stodderkongen over alle danske landevejsriddere.
Find vores
podcast, hvor
du normalt
hører lyd, eller
scan koden her.

og hvis man ikke faldt i hak, kunne man altid gå hver til sit
igen som gode venner.
Det første tingsted
Karl blev officielt landevejsridder i september 2006, en dag
han altid vil huske.
- Det første tingsted glemmer jeg aldrig, man kunne
mærke den spænding der var i hele lejren torsdag morgen.
Det er virkelig en stor dag som landevejsridder.
Som ’Troldmanden’ kunne han drage nytte af sine mange
års erfaring med værtshuse og røverhistorier. Han kunne
altid få en skilling eller en gratis omgang, hvis han kunne
fortælle en sjov historie.
- Det var et rent paradis for mig. Nogle gange stod der
én med en 100-kroneseddel og sagde ’hvis du fortæller en
god historie, kan du få den’. Og hvis man så var løbet tør for
historier, kunne man altid fortælle en af de andres.
Selv om Troldmanden havde fundet en livsstil, der
passede til hans tørst, kunne kroppen ikke klare meget
mere efter mange år med hårdt druk. Organerne begyndte
at sige fra.
- Jeg blev indlagt flere gange, min bugspytkirtel var ved
at stå af. Jeg tror, at lægerne gik og ventede på, at jeg blev
liggende, så de slap for, at jeg skulle indlægges hele tiden.
Men jeg rejste mig op hver gang.
På kanten af døden
Som en bekræftelse på at Troldmanden havde fundet sin
rette hylde, blev han valgt som stodderkonge, overhovedet
for alle landevejsriddere. Det var et klap på skulderen, han
havde ventet på i mange år.
Allerede dengang var Troldmanden Hus Forbi-sælger,
selv om det ikke var velset blandt landevejsridderne. Men
efter selveste stodderkongen blev set med Hus Forbi-logoet
på sit tøj, blev det mere accepteret hos landevejens folk. I
dag sælger mange landevejsriddere Hus Forbi.
Som stodderkonge skulle Troldmanden vise sig til mange
arrangementer, hvilket ikke hindrede ham i at fortsætte sit
store alkoholforbrug. I takt med at han blev ved med at
ignorere kroppens signaler, faldt kropsvægten langsomt, og
til sidst kunne han ikke optage fast føde. Mavesækken var
fuld af galde, og på hospitalet måtte han udpumpes ad flere
omgange. Til sidst vejede han kun 41 kilo og var på kanten
af døden – i flere uger overlevede han på sondemad.
- I 2017 stoppede jeg endelig med at drikke. Jeg har
prøvet to gange siden, men begge gange er jeg endt på
sygehuset i en uge bagefter. Min krop kan ikke tåle det
længere. Det gjorde så ondt, du tror det er løgn.
Fraværet af alkohol har givet ham mere energi og
overskud, kropsvægten er også næsten tilbage på
normalen. Nu samler Troldmanden sit fokus på at komme
tilbage til landevejen. Han stoppede som stodderkonge for
fem år siden, men er stadig aktiv landevejsridder.
- Udover en tur til Aarhus og Vejle har jeg ikke været
udenfor byskiltet i to år. Væggene i min lejlighed er så tætte,
jeg sidder snart i en lille papkasse og bliver helt rundtosset.
Jeg skal ud at snakke med de andre og opleve noget nyt,
det trænger jeg til.
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De fleste af os tænker nok på den helt
store kærlighed, prinsen på den hvide
hest eller en femme fatale, når de hører
ordet ’kærlighed’. Kærlighed findes i
utallige nuancer. Kærlighed til et barn,
en ven, musik, et dyr, mad, en by et
land, men jeg har valgt at hylde min
mors kærlighed til mig – og omvendt.
Det er den mest betingelsesløse kærlighed, jeg har oplevet og kommer til at
opleve i mit liv.
Ret kort tid efter jeg blev født, blev min
mor psykisk syg. Jeg fandt aldrig ud af,
om det var et LSD-trip for meget eller
en fødselspsykose. But as they say: It
runs in the family. Min farmor og min
mors halvsøster var også maniodepressive.
Det var hårdt at vokse op med underlige
udtalelser og handlinger fra min mor.
Men hun elskede mig.
Det var først, da jeg blev teenager, jeg
fandt ud af, at min mor ikke var som
andre mødre. Jeg boede hos min mormor eller min tante og onkel, når det var
rigtig slemt med blandt andet tvangsindlæggelser. Min far var der aldrig.

27

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
Kisser

Mit barn
er blevet en længsel
nu hvor det har
sit eget liv
mit barn
lever og ånder
bringer det givne liv tilbage
gi’r og ta’r
mit barn
med de klare øjne
mit barn der kæmper
hver dag
mit barn
er den skjulte lykke
min unge smukke kvinde
(Digt skrevet af Anita, Kissers mor)

Når hun var rask, gjorde min mor, hvad
hun kunne, for at jeg skulle få det trygt
og godt derhjemme. Hun kompenserede
for sit fravær ved at forkæle mig med sin
kærlighed. Det blev til tider for meget for
mig, men det var en kærlighed, jeg ikke
ville have været foruden i dag.
Mor var mit et og alt, mit holdepunkt. Hun
var der, lige meget hvad jeg fandt på af
dumme ting. Hun holdt om mig, når jeg
var ked af det, lyttede til mig, tog mig
alvorligt og gav mig skældud, når det var
nødvendigt. Hun vidste altid, hvordan min
sindstilstand var. Jeg behøvede ikke sige
noget – hun vidste det bare.

Mor var, så vidt jeg husker, kun rigtig gal på mig én gang. Det var, da
hun lå på den lukkede afdeling på
Brøndbylund og havde fået konstateret galopperende kræft i kroppen.
Jeg kom og besøgte hende og græd
som pisket, fordi jeg vidste, det var
på lånt tid, jeg havde hende. Hun
bad mig om at holde kæft, som kun
hun kunne gøre det. Kort tid efter
gik hun bort. Jeg elskede hende og
gør det stadigvæk ni år efter.
Hun var mit livs kærlighed.
NY PODCAST

LYDEN
AF AVISEN
Hør Kisser læse sin artikel op,
reflektere over den og fortælle om
sine følelser. Hvad tænker hun om
teksten og om tilværelsen i det
hele taget? Find vores oplæsningspodcast, hvor du normalt hører lyd,
eller scan koden her.

af Kisser
foto: Anders Bøggild

november 2021

november 2021

HUS FORBI

25. ÅRGANG

offline

29

Hanne Thomsen
Hjemløsepris til

28

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

af Poul Struve Nielsen
Torsdag den 23. september tog
Blå Kors Rold Skov officielt afsked
med forstander Hanne Thomsen.
Samtidig takkede hun af efter 34
års indsats for hjemløse og udsatte.
På Hjemløsedagen, onsdag
den 17. oktober, hyldes hun på
Rådhuspladsen i København som
modtager af Hjemløseprisen 2021.
I sin takketale vælger hun at se
frem, ikke tilbage, og fokuserer på
regeringens helt nye boligudspil.
- Jeg er glad for, at der endelig
kommer en pulje til at bygge boliger
for. Og især for, at der nu skal ydes
støtte til huslejen, så boligerne
bliver til at betale. For de skal enten
være billige, eller også skal der
være tilskud, siger Hanne Thomsen.
Hun tror heller ikke på, at man
kan nøjes med almindelige boliger
til hjemløse.
- Mange bliver presset til at
tage en bolig. Det bliver ’take it
or leave it’. Der skal være frit valg
med hensyn til bostøtte. Det skal
ikke kun være kommunale medarbejdere, det skal også være medarbejdere fra de organisationer, der
er her på Hjemløsedagen i dag, og
som har tæt kontakt med hjemløse.
- Det er også vigtigt, at der er
alternativer til egen bolig. Nogle
har brug for skæve boliger. Og så
må man ikke nedlægge forsorgshjemmene, så længe der er behov
for dem, siger Hanne Thomsen.

Ildsjæl og igangsætter
Hun får Hjemløseprisen, fordi hun i
hele sit arbejdsliv har bidraget til at
sikre bedre vilkår for hjemløse og
udsatte borgere i København og
altså senest Blå Kors Rold Skov i
Arden.
Hanne Thomsen har været
generalsekretær i Missionen blandt
Hjemløse, som i dag hedder We
Shelter. Hun har været udviklingskonsulent i boligselskabet
Fællesadministrationen 3B,
bestyrelsesformand for Mændenes
Hjem, stået i spidsen for Diakonissestiftelsen og udviklet uddannelsen KKK (Kristendom, Kultur
og Kommunikation). Desuden er
hun medstifter af organisationen
SydhavnsCompagniet, og hun har
været med til at etablere skæve
boliger, før der hed sådan.
Hanne Thomsen er med andre
ord en ildsjæl og igangsætter, der
nyder at have mange bolde i luften
og være med, der hvor beslutningerne tages. Hun kæmper hårdt for
de sager, der ligger hendes hjerte
nær, altså at sikre hjemløse og
udsatte borgere bedre vilkår.
Hjemløsedagen holdes hvert år i
Danmark den 17. oktober, som er
FN’s Fattigdomsdag. På grund af
corona-epidemien blev ikke uddelt
sidste år. I 2019 gik prisen til Café
Klare på Vesterbro i København.

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.
november 2021

x-ord: Hanne Reffelt
tegning: Maja Petrea Fox

mindeord

HUS FORBI-SÆLGER ANDY
ER DØD, 58 ÅR
Andy var uddannet konditor og arbejdede som
sådan. Men for cirka 20 år siden knækkede filmen for
ham, da hans kone døde af kræft. Han blev gademenneske, og der blev gået til den med spiritussen.
Indtil for et par år siden solgte han Hus Forbi foran
Netto på Stærevej, ikke langt fra den lejlighed han
havde de sidste mange år. Her fik Andy også en lille
have, som han var meget glad for.
For nogle år siden holdt han op med at sælge
avisen til vennernes store ærgrelse, for han havde
et godt sælgergén, og det gav ham indhold i livet at
sælge Hus Forbi. Alkoholforbruget tog til, da avissalget stoppede.
Andy var en godmodig, flink og tålmodig mand,
som var engageret i Hus Forbi. Han var således med
på holdet, da Hus Forbi for nogle år siden stillede et
firmafodboldhold.
Det var heldigvis en turnering uden dopingkontrol.
Andy og hans ven og Hus Forbi-kollega René holdt
til på Brønshøj Torv, hvor de havde en god bænk
at drikke øl på. Her blev de hentet før kampen af
holdlederen.
Andy må have været god med en bold som dreng. I
en kamp tog han den vildeste dribletur fra eget felt til
ind i modstandernes, inden han mistede bolden. Så
var det også slut med luften for den kamp. Han blev
skiftet ud og tilbragte resten af kampen ved sidelinjen og kunne ikke engang ryge en cigaret.
I de senere år fik han en god veninde, og hendes
datter kendte ham som ’onkel Andy’. Den lille pige og
hendes mor var endda med Andy til juleaften i Hus
Forbi.

Æret være hans minde,
Hus Forbi
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HUS FORBI-SÆLGER JESPER

Den gule
sælgertaske
giver selvtillid
- Dagen kan blive bedre, hvis man
smiler lidt, og det ved jeg en hel del
om. Jeg har været sur, vred og ked af
det hele mit liv.
- Det handler om ting, der skete
engang. Jeg har haft en svær
opvækst. Det er ikke mine forældres
skyld, det er heller ikke min egen
skyld, men jeg har aldrig rigtig passet
ind nogen steder. Nu er jeg 29 år,

bipolar, har ADHD og tourette, og
sådan en cocktail oppe i hovedet er
ikke nem. Derfor dæmpes det hele
af at få nogle smil på gaden, for så
smiler jeg også.
- Jeg har været i terapi hos Danmarks
bedste psykolog, men konklusionen
var, at det ikke hjalp mig. Avisen
hjælper mig meget bedre. Jeg tager
ikke medicin fast, men når tankerne

HAR DU NOGEN INTERESSER?
Det interesserer mig at gøre noget godt for andre
mennesker, få smilet frem. Som dreng kørte jeg vildt
meget motocross og var helt syg med det. Men en
morgen var min motocross-maskine stjålet, og så
har jeg ikke kørt siden. Der var ikke penge til en ny.
Senere ændrede min interesse sig til biler. Det har
jeg faktisk gået en del op i og også selv haft et par
stykker.

kører stærkt, render jeg rundt som en hovedløs høne, og så tager jeg til lægen
og får nogle stesolid for at dæmpe de værste psykiske smerter.
- Jeg har selvmedicineret mig med stoffer i mange år og tror, jeg har været ALT
igennem, som en symaskine i et stykke stof. I dag er jeg stoffri. Mit hoved siger
nej til mig, men jeg kan godt lide alkohol. Det hjælper mig igennem min dag.
- Nu har jeg solgt aviser i fire-fem år. Jeg startede i en periode, hvor jeg skulle
ud af stofferne og var tæt på indlæggelse. Jeg kunne ikke passe et almindeligt
arbejde som tidligere, hvor jeg har været sælger i et dækfirma og igennem
grundforløbet som blikkenslager. Men jeg havde brug for at lave noget, der gør
mig i godt humør, og så var der én, der foreslog Hus Forbi. I starten var det jo
flovt ad helvede til at gå rundt med sådan en gul taske på gaden. Nu går jeg
med tasken med respekt og selvtillid. Min tankegang har ændret sig. Jeg er
ikke nær så vred, sur og ked af det mere.
- Avisen har været et ultimatum for mig. Jeg havde ikke været i live i dag uden
den. Det er sandheden. Hus Forbi gør, at jeg ikke falder i dybe huller, hvor jeg
er ligeglad med min krop og mit ve og vel. Jeg ved ikke, om det helt præcis
er avisen, mig selv eller fællesskabet. Sælgerne er alle sammen nogle dejlige
mennesker, som heller ikke har haft det særlig nemt. I stedet for at være alene,
er vi nogle mennesker, der kan mødes i hele Danmark. Ser man én med en
Hus Forbi-taske, går man hen og siger: ’Goddag, hvordan går det?’ Og går
det ikke så godt, hjælper vi hinanden bedst muligt.
- Nå, nu skal jeg ud og sælge aviser og købe mig en sodavand for mine sidste
penge. For jeg er flad og skal lave penge til aftensmad. Jeg bruger pengene til
mad, nye sko, shampoo og den slags. Men først skal jeg sgu have en øl. Det
trænger jeg til!

fortalt til Birgitte Ellemann Höegh
foto: Anders Bøggild
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JESPER

Avisen har
været et
ultimatum
for mig.
Jeg havde
ikke været
i live i dag
uden den.

foto: anders bøggild

