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JOKES OM ALT
Interview med Jan Gintberg

DEN SYNGENDE COWBOY
Hus Forbi-sælger på
ethjulet cykel

Flemming holder
jul med Pixie
Hus Forbi-sælger Flemming skriver om ordet ensomhed.
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Hvad julen og andre højtider bringer

Glædelig jul og godt nytår
Poul Struve Nielsen, Redaktør

PÅ
SOCIALE
MEDIER

SE DEN
CYKLENDE,
SYNGENDE
COWBOY

MØD GINTBERG
OG ERIK,
DER TALER
OM IRONI,
SARKASME OG
OM AT TAGE
TYKT PIS
PÅ FOLK

HUS FORBI
Hus Forbi, tlf. 8993 7474

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Poul Struve Nielsen
GRAFISK KONCEPT Advice A/S
LAYOUT Salomet Grafik
KORREKTUR Karen Thougård Pedersen
FORSIDEFOTO Iben Gad
REDAKTIONEN
Poul Struve Nielsen, redaktør, poul@husforbi.dk
5240 9079
Peter Andersen, redaktionssekretær,
redaktion@husforbi.dk
Jonas Kjærgaard, stud-redaktion@husforbi.dk
Tlf. til redaktionen: 6110 7474 (KUN HENVENDELSER
ANGÅENDE INDHOLDET I AVISEN!)

SALGSAFDELING
KØBENHAVN Bent Haagensen, bent@husforbi.dk
2594 7474
JYLLAND Stinne Otte, jylland@husforbi.dk 7192 7474

FORENINGEN HUS FORBI
Simon Nielsen, formand, formand@husforbi.dk
ANNONCER redaktion@husforbi.dk
UDGIVER
Foreningen Hus Forbi, Jernbane Allé 68, 2720 Vanløse,
Tlf. 8993 7474, husforbi.dk
DISTRIBUTION
Boformer for hjemløse, varmestuer, medborgerhuse med
mere kan fungere som distributører for Hus Forbi – det vil
sige være udleveringssted af avisen til sælgerne.
Kontakt os på tlf. 2594 7474 (se listen af distributører på
husforbi.dk).

ABONNEMENT
STANDARDABONNEMENT, inklusive støttemedlemskab:
600 kroner (12 numre om året – inklusive moms, porto
og gebyr).
STØTTEABONNEMENT, inklusive støttemedlemskab:
800 kroner
Kontakt på tlf. 8993 7474
Mail: abonnement@husforbi.dk
BIDRAG
Hvis du vil give et bidrag til Hus Forbi, kan du sætte det
ind på reg.nr. 5324 kontonr. 0243524,
Arbejdernes Landsbank.
Hvis du mærker indbetalingen med cpr-nummer,
indberetter Hus Forbi til SKAT, hvor meget du har
indbetalt. Ønsker du ikke indberetning til SKAT,
mærk da indbetalingen med 'Bidrag'. Tusind tak.

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

Som den sidste i jubilæumsserien fortæller Hus Forbi-sælger Pinse, hvor han var for 25 år siden.
Og så har han fået et brev fra 11-årige Freja.
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JEG HAR LYST
TIL AT LEVE IGEN

MIDT I
EN TALESTRØM

Annette er et af portrætterne i
Hus Forbis kalender for 2022.
Efter flere år som hjemløs
stofbruger har hun fået egen
lejlighed.

Jan Gintberg kan lave jokes om alt
– også om hjemløshed – fortæller
han Hus Forbi-sælger Erik Lentver.
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Jul og andre højtider kan opleves vidt forskelligt, alt efter hvem man er. Hvis du
er hjemløs og ikke har en bolig, er juleaften bare noget andet, end hvis du er
sammen med dine børn og dine forældre.
Jeg synes, der skal være plads til forskellighederne.
Bryllupper kan også være så forskellige. Jeg kender folk, der er blevet smidt
ud med en faldskærm på en polterabend, og andre har været på natklub. Jeg
var engang til polterabend forud for en Hus Forbi-sælgers bryllup, og jeg var
nok den eneste i selskabet, som overhovedet havde mønt på lommen til at gå
på restauration. Det indgik overhovedet heller ikke i planerne. Vi mødtes på
banegården og gik gennem en jysk provinsby, ind i Føtex, købte nogle bajere
og satte os på bænken i den lille park udenfor, og dér havde vi en mægtig fest.
Nu lukker regeringen fester for hjemløse og udsatte i bymidterne klokken
24. De laver zoner, hvor 7-Eleven og andre ikke må sælge alkohol efter dette
klokkeslæt af hensyn til ’borgernes sikkerhed’. Regeringen tænker aldrig på
udsattes og hjemløses sikkerhed. Men den slår ned på deres muligheder gang
på gang med ligegyldig symbolpolitik; denne gang med ungdomskriminalitet
som påskud, selv om kriminaliteten blandt unge er lille og faldende.
Tidligere har regeringen indført lejrforbud og zoneforbud, selv om politiet i
forvejen havde beføjelser til at gribe ind. Men regeringen opnåede da at få et
par politibetjente til at forivre sig, så hjemløse måtte finde mere øde og utrygge
steder, og nogle måtte holde sig ude af deres egen kommune en tid.

Nå, det var julen, vi kom fra. Alle de symbolpolitiske tiltag, som gælder
til hverdag, gælder selvfølgelig også i julen. Og vi bliver jo ikke anderledes som mennesker, fordi det bliver jul. Jo, vi giver lidt mere, vi stræber
efter at gøre lidt flere gode gerninger, og hjemløse og udsatte modtager
også lidt mere. Der er mange, som laver mad til dem i julen. Der plejer at
blive købt flere Hus Forbi. Der er mere godhed i luften.
Men hvis du har tabt det hele – job, familie, hjem, eller hvis du aldrig
har haft det, kan julehyggen blive kvælende. En korshærsleder i Jylland
fortæller om julen i varmestuen, at julen godt kan være et fremmedgørende element. Som menneske har man allermest behov for at være med
i et fælleskab. Så der er en festmiddag juleaften, men det er uden krav
om, at man udviser en særlig fromhed eller følger et bestemt koncept.
I Vanløse samles nogle af Hus Forbi-sælgerne også juleaften. Da en
af vores sælgere døde, talte jeg med hans veninde, som med glæde i
stemmen berettede om den store oplevelse, det havde været for ham
at fejre juleaften i Hus Forbi, selv om han ikke længere solgte så mange
aviser.
Så selv om juleaften kan føles som den mest forbandede aften på året,
og selv om julehyggen kan virke kvælende på mange, hvis liv har taget
nogle drejninger, de godt kunne have undværet, kan julen – takket være
de fællesskaber, der er rundt omkring – også have en helende funktion
og måske vise et glimt af et glædeligt budskab om at være sammen med
andre. Det er ganske vist et sammenhold på trods. Men derfor kan det
godt være stærkt og fyldt med venskab og kærlighed. Også i dagene,
ugerne og årene efter julen.

16

DK/028/007
Brugt papir bør så vidt muligt
afleveres til genanvendelse.

KOMMUNAL
Version A
50x19mm

Almene kvalitetsboliger
www.domea.dk

a l ti d b illig s t
december 2021

december 2021

4

HUS FORBI

25. ÅRGANG

5

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 Flemming, som har været Hus Forbi-sælger i henved 20 år.
Siden hun forsvandt ud af mit liv, har hun
været i mine tanker hver eneste dag. Jeg
har ikke været mig selv. Jeg isolerer mig
og ser tv og går tur med Pixie fire gange
om dagen. Pixie er lige så følsom, som
jeg er. Hun slikker mine tårer væk, når jeg
Jeg er oprindeligt fra Ikast, men kom til
København i oktober 1999, efter jeg havde græder.
fundet en kæreste, mens vi var i behandling for misbrug. Vi startede med at bo på Siden februar har jeg ikke haft overskud
til noget som helst, og det eneste, jeg
gaden i København fire et halvt år. Men
selv mens jeg gik rundt mellem tusindvis passer godt på, er Pixie. Jeg er bange
af mennesker, kunne jeg føle mig ensom. for at dø, men jeg har forsøgt selvmord
Den følelse kendte jeg et sted fra. Sådan flere gange. Det er faktisk utroligt, at jeg
lever endnu – der må være en, der holder
havde jeg haft det det meste af mit liv
hånden under mig.
uden at kunne finde ud af hvorfor.
Jeg har det sidste års tid været næsten
helt alene. Jeg har heldigvis en lille puddelhund, Pixie. Den har reddet mit liv, tror
jeg.

Jeg har ikke holdt jul med min familie i
over 25 år. Et par gange har jeg holdt jul i
en opgang med et skud heroin. Jeg bliver
ikke inviteret af mine søskende, og det
kan jeg godt forstå, for jeg ser skæv ud.
Men det gør mig ked af det. Jeg er med
til julefrokosten 2. juledag, men dér føler
jeg det lidt, som jeg ikke er til stede.
Jeg har ellers dejlige minder om julen fra
barndommen. At ligge i sofaen og glæde
sig og vente på at få gaver. De seneste år
har jeg holdt jul i Hus Forbi. Hus Forbi er
blevet min familie.

Hvis jeg fandt en kæreste igen, ville jeg
Er det en følelse eller en tilstand at være være bange for, at jeg ville miste hende.
Diana og jeg blev kærester i 1998, og
Så jeg tør ikke tro på kærligheden og på
ensom? Jeg har min egen lille teori om,
lige siden var hun min bedste ven. Hun
at få rigtige venner, jeg kan stole på. Men
blev indlagt den 28. januar i år og fik sin hvorfor jeg blev den eneste af fire børn,
jeg har en drøm om at skrabe penge samder blev misbruger. Man siger, der helst
dødsdom af lægen: cancer i lymfe og
men til at lave et tiny house og køre rundt
skal være tre år mellem hvert barn. Min
lever, diskusprolaps, en tumor på spiserøret, skrumpelever og kronisk betændelse storebror er fra 1958, min søster fra 1954. langs de danske kyster og samle plastik
Så kom jeg i 1967, og jeg fik en lillebror i op. Bare mig og Pixie i et lille, mobilt
i bugspytkirtlen. Han sagde, at hun kun
marts 1969. Fordi han kom så hurtigt, har hjem.
ville leve en måned mere, og hun gik
meget pludseligt bort den 27. februar. Hun jeg nok følt, at han fik den opmærksomhed, jeg havde brug for.
blev kun 47 år.
Jeg ville gerne være med til at skaffe
Diana en gravplads, og den betalte jeg for
med penge fra hendes pension. Dianas
søster betalte for en gravsten i grønt
marmor.

Jeg fik ingen uddannelse. Min søster er
speditør, min storebror ingeniør, og min
lillebror er maskinarbejder og sætter
vindmøller op.

ensomhed
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NY PODCAST

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

af Flemming
foto: Iben Gad
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Hvis Procesbevillingsnævnet siger nej til,
at sagen kan komme
i Højesteret, går vi
videre til menneskerettighedsdomstolen

TIGGERSAGER
TILBAGE I
RETTEN
Rumænsk mand dømt for betleri, men dommen
er anket til Højesteret
af Peter Andersen
illustration: Maja Petrea Fox
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De danske domstole er på ny
begyndt at finde plads i kalenderen
til sager om brud på den såkaldte
tiggerlov. I begyndelsen af 2021 blev
alle verserende sager sat i bero efter
en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, men efter
nogen betænkningstid har Justitsministeriet og Anklagemyndigheden
endegyldigt valgt at ignorere denne
dom.
Den primære forklaring er, at der er
forskel på lovgivningen om tiggeri i
Danmark og Schweiz, som sagen fra
menneskeretsdomstolen stammer fra,
oplyste justitsminister Nick Hækkerup
i september i et svar i Folketinget.
I midten af november fik en 64-årig
rumænsk mand stadfæstet en dom
på 20 dages ubetinget fængsel for at

have tigget på Strøget i København,
og efter Hus Forbis deadline er
yderligere to sager blevet behandlet
i Københavns Byret. I alle tre tilfælde
med advokat Asser Gregersen som
forsvarer.
- Jeg har yderligere fem-seks sager
ventende i landsretssystemet, men
allerede på fredag har jeg to sager i
byretten, siger han.
Asser Gregersen oplyser, at der er
faldet cirka 75 frihedsstraffe, siden
loven om betleri blev strammet i 2017,
og at han har ført cirka en femtedel.
Dommen mod den rumænske mand
er anket til Højesteret og afventer
nu en afgørelse i Procesbevillingsnævnet. Landsretsdommen er den
første siden menneskeretsdommen
i januar. Her fik en rumænsk kvinde
medhold i, at det var en krænkelse af
hendes ret til et værdigt liv, at hun var
blevet idømt en bøde og siden fem
dages fængsel for at tigge på gaden
i Geneve.
I dommen fra Østre Landsret
lagde retsformanden blandt andet til
grund, at hvor den rumænske kvinde
i Geneve var uden andre muligheder
for at forsørge sig og havde cirka
17 schweizerfranc på sig, har den
64-årige mand i København et hus i
hjemlandet, lever i øvrigt af at samle
flasker og sælge magasiner og havde
næsten 1.000 kroner på sig.
Den forskelsbehandling giver Asser
Gregersen ikke meget for. Ifølge
Ritzau sagde han i retten, at den
64-årige rumæner ret beset er en
stakkel og ’så socialt udsat, som man
kan være’.
- Hvis Procesbevillingsnævnet siger
nej til, at sagen kan komme i Højesteret, går vi videre til Menneskerettighedsdomstolen, fastslår han over
for Hus Forbi.

Gadejuristen er genopstået, og dermed er to separate
organisationer parat til at varetage retshjælpen
til gadens folk

KORTERE TID PÅ HERBERG
af Peter Andersen

af Jonas Kjærgaard
To organisationer vil fremover yde retshjælp til gadens folk: Stenbroens
Jurister og Gadejuristen. Sidstnævnte er genopstået efter at have
været lukket et halvt år.
Gadejuristen har ydet rådgivning og sagsbehandling siden 1999,
men i juni annoncerede organisationen pludselig, at den indstillede alle
retshjælpsaktiviteter. Det skete efter en konflikt mellem bestyrelsen og
medarbejdere, som resulterede i, at alle medarbejdere sagde op.
En gruppe af disse medarbejdere oprettede derefter Stenbroens
Jurister, som kunne udfylde hullet efter Gadejuristen. Men 1. november

Gadens folk har givet
os en fantastisk velkomst.
Det vil vi gerne sige tak for.
Helle Abild Hansen, Gadejuristen
genopstod Gadejuristen så med fem jurister på holdet.
- Vi har haft en forrygende start; gadens folk har givet os en fantastisk velkomst. Det vil vi gerne sige tak for. Vi har fået nogle rigtig gode
nye medarbejdere, det har der ikke været nogen udfordringer i, siger
den daglige leder hos Gadejuristen, Helle Abild Hansen.
Hjemløse, stofbrugere og andre gadefolk har ofte svært ved at
navigere i de offentlige systemer eller kender ikke deres rettigheder, og
Gadejuristen håber at kunne udvide retshjælpen i det nye år.
- Vi har fået midler fra reserven, som er penge, der stadig kommer fra
den ellers nedlagte satspulje, og Justitsministeriet, men de midler har
været faldende over årene, så vi kan ikke opretholde det samme antal
medarbejdere som for nogle år siden. Men vi har en forventning om, at
vi i 2022 vil være flere, end vi er i dag, siger Helle Abild Hansen.

Vi arbejder på at få delvis
offentlig finansiering.
Det vil blive nødvendigt,
for at vi kan fortsætte
i det lange løb.
Maja Løvbjerg Hansen, Stenbroens Jurister

Stenbroens Jurister tæller i dag ni medarbejdere, som tilsammen
har 70 års erfaring med retshjælp til socialt udsatte. Hos Stenbroens
Jurister har man taget forebyggende skridt for at undgå gentagelser af
konflikten med ledelsen.
- Vi har prioriteret, at den nye bestyrelse har den faglige og organisatoriske kapacitet, som er nødvendig inden for området. Det er også
skrevet ind i vedtægterne, at der skal være fuld gennemsigtighed
mellem bestyrelsen og medarbejderne samt fuld offentlighed om vores
arbejde, siger Maja Løvbjerg Hansen fra Stenbroens Jurister.
Stenbroens Jurister er finansieret af private fonde, men håber at
opnå offentlig støtte i det nye år. Hos begge organisationer ser man et
stort behov for retshjælp på gaden.
- Vi arbejder på at få delvis offentlig finansiering, det vil blive
nødvendigt, for at vi kan fortsætte i det lange løb. Vi har indtrykket af,
at der er brug for masser af retshjælp på gaden. Der er brug for mange
jurister med erfaring og vilje til at hjælpe på det her område, siger Maja
Løvbjerg Hansen.

Regeringen vil stoppe statstilskud til herberger og forsorgshjem efter tre måneder.
Det skal presse kommunerne til at finde boliger til hjemløse

HUS FORBI

MERE RETSHJÆLP PÅ GADEN

6

Højst tre måneder på herberg – derefter må
kommunen selv betale hele udgiften. Sådan lyder det
nok vigtigste forslag i hjemløseudspillet fra regeringen, som dermed vil presse kommunerne til at
hjælpe flere hjemløse i egen bolig og især gøre det
tidligere end i dag.
Cirka 2.300 mennesker overnatter hvert døgn
på herberger og forsorgshjem – de såkaldte
110-boformer, navngivet efter den paragraf i Serviceloven, der handler om midlertidigt ophold til hjemløse
’med særlige sociale problemer’. Det midlertidige
ophold har det med at blive langvarigt – i nogle
tilfælde flere år.
I dag betaler staten automatisk halvdelen af
udgifterne uanset opholdets længde, men ifølge
regeringens forslag skal statsrefusionen altså stoppe
efter tre måneder. Derefter skal pengene bruges på
at hjælpe hjemløse i egen bolig og yde bostøtte efter
Housing First-metoden.
- Med 50/50-ordningen er der ikke altid en tilskyndelse for kommunerne til at hjælpe de hjemløse
videre. Derfor vil vi lægge et loft på 90 dage om året,
hvorefter pengene skal følge den hjemløse. Og vi
vil indføje en helt ny paragraf om bostøtte i Serviceloven, sagde socialminister Astrid Krag, da hjemløseudspillet blev præsenteret.
En sådan paragraf vil betyde, at Housing First ikke
som i dag vil være en mulighed for kommunerne, men
en pligt. En væsentlig hindring er dog, at der mange
steder i landet mangler billige boliger, men hjemløseudspillet skal ses i sammenhæng med regeringens
sideløbende plan om at skaffe 2.900 boliger til en
husleje på højst 3.500 kroner om måneden.
Det skal ske dels ved at give støtte til billige boliger
i nybyggerier, dels ved at hæve huslejetilskuddet i
eksisterende boliger. Desuden skal kommunerne
have lov til at yde op til fem års midlertidigt huslejetilskud til hjemløse, der flytter i udslusningsbolig (en
mellemstation mellem herberg og egen bolig).
Regeringens udspil forhandles nu med partierne i
Folketinget. Målet er med Astrid Krags ord at afskaffe
’langvarig hjemløshed’. Og hun forventer, at hjemløsetællingen i 2025 vil vise et markant fald, hvis
forslagene altså vedtages.

LETTERE ADGANG TIL MODGIFT
VED OVERDOSER

I mere end ti år har næsespray mod overdoser været tilgængelige i Danmark. Ifølge loven må de dog kun udleveres til
læger, og der skal være en læge tilstede, når de anvendes.
Det kan være lidt svært at vente på en læge, hvis en stofbruger har fået en overdosis, og derfor er modgiften i mange
tilfælde blevet brugt ulovligt. Men det bliver der snart lavet om
på.
På en konference om stofrelaterede dødsfald oplyste chefkonsulent Lars Petersen fra Sundhedsministeriet, at loven vil
blive ændret, så næsespray med stoffet naloxon må udleveres
til og bruges af andre end læger. Stoffet virker mod overdoser
af opiumsbaserede stoffer (opioider), har ingen bivirkninger,
og udstyret kan anvendes efter et kort kursus.
Konferencen var arrangeret af organisationen Antidote
Danmark, som blandt andet tager rundt og underviser i
brugen af naloxon-spray.
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VOLD MOD UNGE
PÅ OPHOLDSSTED
Socialtilsynet har lukket opholdsstedet Take Care på Lolland efter voldelige episoder fra personalet

af Andreas Wielandt
illustration: Maja Petrea Fox
En dreng bliver trukket hen over et skrivebord, holdt nede og hevet ud af
lokalet i benet. En anden ung bliver skubbet i brystet hen mod sit værelse. En
tredje bliver talt ned til og kaldt ’lille luder’.
Det er blot tre af de episoder, som i løbet af året er blevet filmet af børn og
unge på det private opholdssted Take Care nær Maribo på Lolland.
En tidligere anbragt på opholdsstedet har valgt at stå frem anonymt og
fortælle, hvordan hun oplevede de voldelige episoder, og andre har i løbet af
året fortalt om dem til deres hjemkommuner. Det fik kommunerne til at rette
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henvendelse til Socialtilsyn Øst,
som på baggrund af videoer og de
kommunale henvendelser valgte at
lukke opholdsstedet fra 8. november.
Ifølge aktindsigter fra Socialtilsyn
Øst valgte tre af de unges hjemkommuner at underrette tilsynet allerede
i begyndelsen af dette år. Trine
Stokholm, som er tilsynschef for
Socialtilsyn Øst, fortæller, at tilsynet
i starten valgte en tilgang med dialog
for at rette op på håndteringen af de
unge.
- Vi er i dialog med stedet i foråret,
og snakker med dem om, hvordan
man er sammen med børn på en god
og en konstruktiv måde i forhold til, at
det ikke skal kamme over i så voldsomme perioder, som vi ser hen over
sommeren.
I alt har syv kommuner rettet
henvendelse til Socialtilsyn Øst i
løbet af året. Københavns Kommune
skrev blandt andet den 20. august,
at en ung er blevet kaldt ’sorte fede
neger’, og at en pædagog ’tog fat
om halsen på den unge i cirka fire
sekunder’.
Har I været for langsomme til at
reagere på kommunernes henvendelser om vold?
- I bakspejlet kan man da godt stille
spørgsmål om, hvorvidt vi skulle have
været mere kritiske over for opholdsstedet. Men med den viden, vi havde
på det tidspunkt om stedets tilgang,
vurderede vi, at det var tilstrækkeligt,
siger Trine Stokholm.
I Socialtilsyn Øst står man inde for
sin håndtering af sagen og ligeledes
for lukningen af stedet. Episoderne
kan dog give stof til eftertanke for
hele systemet fra top til bund, mener
Trine Stokholm.
- Børnene må ikke have mistillid
til, at vi som system er til stede og

passer på dem. Det må de ikke være
i tvivl om. Vi skal nok alle sammen
bruge lidt tid til at tænke på, hvordan
vi som system kan blive bedre til at
høre de her mennesker, siger hun.
Hun understreger, at langt de fleste
af de 400 opholdssteder, som Socialtilsyn Øst fører tilsyn med, gør et
fantastisk stykke arbejde. Take Care
er blot et eksempel på et broddent
kar.
Take Cares personale har ikke
ønsket at udtale sig. Opholdsstedet
har taget sagen videre til Ankestyrelsen, som skal vurdere, om Socialtilsyn Øst har handlet rigtigt i forhold
til at lukke stedet. Sydsjællands og
Lolland-Falsters Politi efterforsker
sagen for at undersøge, om opholdsstedet har begået noget strafbart.

FAKTA
Take Cares målgruppe er børn og unge mellem 10 og 23 år, der er omsorgssvigtet, har en opmærksomhedsforstyrrelse, er kriminelle eller har alkoholeller stofmisbrug.
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MANGEL
PÅ UDDANNET
PERSONALE
Hver fjerde medarbejder på
opholdssteder har ingen pædagogisk
uddannelse
- Det er røvhårdt at se på. Det er noget, jeg
også har set, dengang jeg selv var anbragt,
siger David Adrian Pedersen efter at have
set de voldelige videoer, som de anbragte
børn på Take Care selv har filmet.
Han er formand for De Anbragtes Vilkår,
som er en interesseorganisation stiftet af
tidligere anbragte.
- De her tilfælde møder vi i vores organisation. Det er ikke noget, der er opstået
i går eller for et år siden. Men hvor meget
de fylder i det samlede billede på opholdssteder, der er vi helt sikkert ude i et fåtal,
siger David Adrian Pedersen.
Organisationen kæmper for bedre forhold
for nuværende og tidligere anbragte, og
i det øjemed er David Adrian Pedersen
foruroliget.
- Vi kan være bekymret for, at vi kommer
til at se flere af de her eksempler på
forråelses med tiden, fordi forholdene på
dagtilbuddene er for svære. Der er for lidt
uddannet personale, og kommuner presser
opholdssteder til at tage de kontrakter, de
får tilbudt, ellers får de ikke flere. Det hører
vi fra dagtilbuddenes organisationer, siger
David Adrian Pedersen.
En opgørelse fra Socialpædagogernes
Landsforbund viser, at kun 57 procent af
det ansatte personale på landets døgn-institutioner er uddannede socialpædagoger,
mens 26 procent er ikke-uddannede.
Caroline Adolphsen, der er juridisk lektor
med speciale i socialret på Aarhus Universitet, er enig i, at de faglige kompetencer på
opholdsstederne ofte er for lave.
- Hvis man har et personale, som vi har i
Danmark, hvor der ikke er stillet krav til, at
de alle har en socialpædagogisk baggrund,
så er det folk, der ikke er vant til at konflikthåndtere, det er folk, der ikke er vant til at
give pædagogisk omsorg eller arbejde med

traumatiserede børn. Hvis man ikke har
de kompetencer, er det klart, at ens
adfærd kommer ud på en uhensigtsmæssig måde gennem vold eller andet,
siger Caroline Adolphsen.
Hvis et opholdssted mangler
personale, og man ikke kan skaffe en
socialpædagog, er det så ikke bedre
at ansætte eksempelvis en fængselsbetjent eller en tømrer?
- Nej. Ved du, hvad man så skal gøre?
Så skal man sende ungerne tilbage.
Hvis man ikke kan finde ud af at have
ordentlig personalebemanding, så
må man sige, at man ikke kan løfte
opgaven.
- Vi skal lige huske på, at børnene bor
her. De ansatte er på arbejde. Så må
stedet lade være med at tjene penge på
børn, så må de tjene penge på noget
andet, siger Caroline Adolphsen.

FORSLAG FRA
DE ANBRAGTES VILKÅR
• Opholdssteder skal skabe et
feedback-system, så man lærer af
sine fejl og udvikler indsatserne.
• Tilbuddene skal sætte fokus på at
skabe mere hjemlige forhold – i dag
har halvdelen af alle anbragte ikke
venner med hjem på besøg.
• Anbragte skal fra 12-års alderen
have ret til en bisidder, som kan
informere om deres rettigheder ifølge
Børnekonventionen – blandt andet
retten til medbestemmelse.
• Ved magtanvendelse på et
opholdssted skal en uvildig patientrådgiver sørge for, at barnet høres og
ikke står alene over for personalet.
• Tilsynene skal i højere grad vurdere
den enkelte magtanvendelse i stedet
for at se på antallet af magtanvendelser på et opholdssted.
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Den syngende
cowboy
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Jean René Krøyer er
et velkendt ansigt i Holstebro,
hvor han sælger Hus Forbi

HUS FORBI

25. ÅRGANG

- For mig handler det mest om at
sprede glæde, jeg elsker at se smilet
på folks ansigter, når de får øje på
mig. Når jeg sælger Hus Forbi, vil
jeg ikke bare stå og stirre, ligesom
mange andre gør, jeg vil give folk en
oplevelse.
Foran det lokale indkøbscenter er
der heller ingen tvivl om, hvem det
er, når Jean René Krøyer kommer
rullende.
- Den ethjulede cykel er god til at
fange folks opmærksomhed, og det
er lidt anderledes, når jeg kommer
rullende på den med min barnevogn
foran.
Tydeligt er det også, at han er
velkendt af de lokale, da tilråbet ”Kom
så Krøyer!” kommer rungende over
parkeringspladsen til cowboyen på
cirkuscyklen.
- Det hjælper godt på salget, når
folk kan se, at man er glad og frisk
og ikke står og surmuler. Så kan folk
også kende en til næste gang.
Jean René har dog ikke altid været

Op med hovedet igen
- Men langsomt genvandt jeg mit selvværd og min selvtillid. Folk var gode til at
give skulderklap og komme med opmuntrende bemærkninger som ’det klarer
du sgu godt’ og ’ro på!’ De kunne godt se, at jeg ikke havde det godt.
- Stille og roligt blev jeg løftet op. Og så en dag så jeg en avis, hvor de skrev,
at Hus Forbi er ’folkets ambulance’. Der kunne jeg godt forstå, hvorfor de skrev
det. Man kan hurtigt ryge ud i en dårlig situation, hvor hverken kommunen eller
systemet kan redde en. Så kan man blive reddet af Hus Forbi.
Cowboyen fra det vilde Vestjylland, som han kalder sig, optræder også med
sang og dans for kunderne.
- Når jeg synger, så er det for at skabe glæde i folk, de smiler og får et lille
glimt i øjet. Selv når det regner, kan jeg finde på at synge, så er det godt at
gemme nogle sange til lejligheden. Jeg plejer at bruge Singing in the rain. Hvis
det så er et par, der kommer, fanger jeg altid lige herrens blik først, så han ikke
bliver sur over, at jeg står og synger til hans dame.

til at fange folks opmærksomhed, og så er det lidt
anderledes, når jeg
kommer rullende på den
december 2021

Selv når det regner,
kan jeg finde på at
synge, så er det
godt at gemme
nogle sange
til lejligheden.

showman. Før han blev Hus Forbi sælger, var han syg i lang tid, han havde
alvorlig social angst, han kunne ikke engang se folk i øjnene.
- Til sidst endte det med, at jeg fik rod i økonomien, jeg kunne simpelthen ikke
få det til at løbe rundt.
- Dengang boede jeg i et lille kollektiv i Vemb, her mødte jeg en fyr, som
solgte Hus Forbi. Da jeg så kom til Holstebro, ramlede det hele for mig. Jeg
måtte hjælpe til hos nogle venner, bare for at få et måltid mad.
- Til sidst kunne jeg ikke holde til det længere, jeg valgte at tage tasken og
gå i gang med at sælge. Det var forfærdeligt, jeg kunne ikke se folk i øjnene,
jeg rystede simpelthen af ren og skær angst.

Den ethjulede cykel er god

af Jonas Kjærgaard
foto: Simon Jeppesen
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Efterhånden har de handlende i Holstebro vænnet sig til Jean Renés
optræden.
– En gang imellem stopper folk og lytter lidt. For nogle dage siden var der
også en dame, som stod og sang sammen med mig, det var smadderhyggeligt.
Som Hus Forbi-sælger siden 2015 har Jean René udviklet et arsenal af
salgstricks.
– Som regel når den nye avis kommer, plejer jeg at sige ’køb den sidste nye
avis her. Den er så frisk, at sværten stadig smitter af.’
- Nogle gange skal folk lige se mig an, de undrer sig måske, om jeg lige har
drukket en halv kasse bajere inden. Men de kan hurtigt se, at jeg er ædru, for
jeg drikker slet ikke. Det eneste, jeg bruger, er mine blå Winston.
En forbipasserende siger så lige i forbifarten ’du skal ikke tro på alt, hvad han
siger.’
- Okay, siger Jean René med et smil – jeg drikker da en øl en gang imellem.
Det er ikke kun gøgl, Jean René hiver op af hatten.

– Tit kommer folk op til mig, og
så får vi os en længere samtale. De
fortæller for eksempel om nogle
situationer, som de selv har været ude
i, og så fortæller jeg dem min egen
historie.
At give tilbage
Jean René er en driftig mand, som
altid har gang i noget.
- Mit seneste projekt hedder
middag under aftensolen. Jeg fylder
min vogn med grilludstyr, og så cykler
jeg ud i naturen. Sidste gang lavede
jeg gullasch ude ved Skovlunden. Og

så får man et godt måltid mad med
folk, mens vi nyder aftensolen over
Danmark.
Udover at sælge Hus Forbi,
sælger Jean René også plakater for
Danmarks Skytsengel. En organisation fra Holstebro kirke, der hjælper
unge i sorg, som har mistet nære
familiemedlemmer.
– Jeg fik ideen, da jeg hørte om
organisationen, og så fik jeg en
lokal kunstner til at lave den her
plakat, som jeg sælger sammen med
aviserne. Jeg får ikke selv noget for
dem, men det går til et godt formål.

med min barnevogn foran.
december 2021
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MIDT
I EN
TALESTRØM
Jan Gintberg kan lave jokes om ALT – også om hjemløshed

interview: Erik Lentver
tekst: Birgitte Ellemann Höegh
foto: Iben Gad
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Jan Gintberg og Erik Lentver kender hinanden
som køber og sælger. Ude foran en Irma i
Søborg har de hilst på hinanden og småsnakket
gennem de sidste syv år. Hus Forbi-sælgeren
har efterhånden fået en fornemmelse af, hvornår
komikeren er ’for småstresset’ med egne
gøremål til, at han vil tage kontakt.
I dag har Erik Lentver sat sin stamkunde
stævne på en café, for han er blevet nysgerrig
på Gintbergs igangværende standupshow, Død
eller Leende. Han har set ham i tv-programmerne Gintberg på kanten adskillige gange, hvor
Gintberg har været ude at lave fis med alt fra
udkantsdanmark og Frelsens Hær til beboerne
på Christiania og øjensynligt altid slipper godt af
sted med det. Publikum, som er dem, der bliver
trukket rundt i manegen, griner i al fald. Stort.
Men synes de altid, det er lige så morsomt, som
det hele ser ud? Kan man lave jokes om alt?
Gintbergs svar er lange, kan vi godt afsløre her.
Det er som om, han taler sig hen imod et svar.
Alligevel kan han godt kigge lidt prøvende op, når
han gør et kort ophold, for så at sige: ’Ja, altså,
sådan tror JEG, det er’. Vi kan slet ikke have
Gintbergs komplette talestrøm med her. Den ville
fylde hele Hus Forbi. Men de ligner nogle, der
hygger sig, de to mænd, som de sidder dér på
en café med kaffe i kopperne og småblomstrede
puder i ryggen – og lærer en lille smule mere om
hinandens verdener. Hør bare her:
- Hvad gik du konkurs med, hvis man må
spørge? siger Gintberg, der først nu har fundet
ud af, at det var årsagen til, at Erik Lentver blev
Hus Forbi-sælger.
Jeg er folkeskolelærer og havde min egen
skole for ADHD-unge på Falster i ti år, men
skolen døde af, at pengene skulle blive i
hjemmekommunen, og de unge mennesker kom
jo fra hele landet. Det var mit livsværk, det var
hårdt, og jeg kunne ikke få hjælp nogen steder,
og så landede jeg på gaden. Og så var der én,
der sagde til mig, at jeg kunne sælge Hus Forbi.
’Hus Forbi,’ sagde jeg, ’Det er da kun tumper,
der gør det’. Men dagen efter gik jeg i gang og
fandt ud af, at det kunne jeg godt finde ud af.
Men jeg var meget flov i starten. Indimellem
mødte jeg jo nogle af mine gamle elever: ’Erik
hvad er der sket, er du ved at dø?’, ’Nej, jeg har
det sgu udmærket, slap nu af og kom videre’.
- Gud, en vild historie!
Ja, jeg kan sidde og snakke om det i dag,
men det har rørt mig meget. Men … noget helt
andet, du er uddannet landmand!
- Det er rigtigt. Grønt bevis, du!
Hvad sagde din far, der var gårdejer og vel
forestillede sig, at du skulle overtage hans gård,
da du tog så stort et skridt fra landmand til
standupper?
- Han ville faktisk ikke have, jeg blev landmand.
Han syntes, det var brødløst at rode med. Han
ville have, jeg gik på gymnasiet ligesom mine
to søskende. Så mit forældreoprør var at tage
på landbrugsskole for at kunne drive gården
bedre videre end min far. Han var nemlig ikke
uddannet landmand! Undervejs var jeg på
højskole og soldat, og da jeg kom hjem efter min
sidste udenlandsrejse og var 26, kunne jeg jo
godt mærke, at jeg hele tiden havde villet noget
andet. Jeg havde bare ikke modet til at søge på
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teaterskole. Så vejen har egentlig været en omvendt krølle, og min far endte med
at være lidt skuffet over, at jeg ikke ville overtage gården.
Generation P for pålydende
Jeg har set mange af dine udsendelser, og jeg har skreget af grin. Hold kæft,
hvor tager du pis på folk. Men man kan mærke, at din intention er, at folk skal
have det godt.
- Det dér med at tage pis på nogen, synes jeg jo er enormt inkluderende. Folk
kommer altid hen til mig bagefter og siger: ’Vi troede, du gik meget hårdere til
os. Så har du slet ikke hørt om det dér og det dér’. I den danske og engelske
humortradition går man jo til stålet. ’Jeg ser dig, og derfor tør jeg også lave grin
med dig, for så anerkender jeg dig faktisk som menneske’. Men jeg kan mærke,
at man er begyndt at se det mere udefra som noget stødende og angribende,
og dét synes jeg er synd.
- Lige nu taler man om safe spaces, og hvad ved jeg. Men hvis man ikke kan
tåle mine shows, må man jo gå væk. Nu er det ’Generation P for pålydende’.
Vi får et fuldstændigt psykotisk menneskesyn ved at arbejde os hen imod, at
man kun må være i et rum, hvor man ikke kan risikere at høre noget, man ikke
bryder mig om. Men du kan da ikke bygge et Narnia op, hvor du kun vil gå ind
i et klædeskab med blomster og roser … er MIN holdning. Vi bruger ironi og
sarkasme til at gå ind og ud af det mellemmenneskelige, og det er dét, jeg
frygter, vi er ved at pille af, fordi vi lader os diktere af de mest overfølsomme
mennesker.
Tænker du i selvcensur?
- Jeg synes ikke, jeg censurerer mig selv. I mit show lige nu laver jeg enormt
meget grin med, hvordan man tager forbehold. Jeg har en disclaimer så lang
som en spiseseddel med. Det er indirekte en insisteren på at blive ved med at
bruge ironi og sarkasme. Hvis jeg stod foran 100 hjemløse og sagde … hvad
ved jeg, at det var bedre at bygge lejligheder af papkasser end at sove i et
køleskab, og får sagt et eller andet, som én udefra ikke synes, man kan sige,
men der sidder 100 hjemløse og skriger af grin … who are you to judge! Det er
tredjepersonsforargelsen, som man bliver bims af som komiker.
Har du aldrig tænkt på, om du går over grænsen, hvis du laver grin med
nogen, der er ordblinde eller
hjemløse. De kan jo sagtens
sidde i salen og grine med, men
bagefter gå hjem og have det ad
helvede til!
- Der vil altid være nogle, der er
stødt. Nu har jeg en datter med
Downs syndrom, og vi siger jo ikke
’mongol’ længere, som da jeg fik
hende for 23 år siden. Og da andre
komikere dengang sagde ’boldmongol’, kunne jeg godt mærke et
stik i mig. Men det øjeblik, du mister
dit publikum, fordi sprogbruget har
Jan Gintberg
ændret sig, så holder man jo op
med at bruge det ord. Sådan er
kultur jo. Sprog ændrer sig over tid.
- Men hvis jeg skal lave noget,
der slår en ordentlig bøvs i
forsamlingen, flytter noget, så er
jeg nødt til at være derude, hvor
der er fem-ti procent, der synes
Gintbergs Hus Forbi-leverandør
’Han er kraftedeme for meget,
ham Jan Gintberg’. Men vi kan
jo ikke komme ud af livet uden at
blive stødt! Og lige nu er det den unge generation, der er mest sensible over for
sprogbrugen.

I har jo fået mobilepay,
men ellers: om i køen igen,
hvor meget tid har man, og
kan jeg lige hæve 100 kroner
på mit dankort!

Ha, ha, det har du gjort
mange gange!

Hus Forbi på kanten
Vi er jo mange forskellige mennesker på Hus Forbi, nogle har misbrug, andre er
psykiske syge, nogle bor på gaden og så videre. Kunne du lave et show om alle
os?
- Det kunne jeg sagtens. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at hvis der sad 100
Hus Forbi-sælgere, så kunne jeg få jer til at grine. Jeg kunne også sagtens lave
sjov med, at jeg får dårlig samvittighed i det øjeblik, jeg kommer ud af Irma med
min pose, og ’åh fuck, dankort og hele det dér pis’. Nu har I jo fået MobilePay,
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men ellers: Om i køen igen, hvor
meget tid har man, og kan jeg lige
hæve 100 kroner på mit dankort!.
Ha, ha, det har du gjort mange
gange!
- Avisen koster 30, giver jeg så
70 kroner i drikkepenge? Alle de
almenmenneskelige tanker er jo
sjove, hvis jeg skulle optræde. Går
man så tilbage igen for at få splittet
den der hundredekroneseddel over?
Hvor lang en kø vil man gå ind i? I
det billede opstår der jo noget sjovt
i, hvordan man som menneske er i
mødet med en Hus Forbi-sælger.
Da du var barn og boede på et
landet, kom der så landevejsriddere
forbi og bankede på jeres dør?
- Der var da skærslippere, og
min far havde skolepraktikanter og
løsarbejdere, så der var altid et rend
af folk. Men dengang var man ikke
specielt glad for andre, der anduvede
med en trillebør.
Var der sære folk i byen, man gik i
en stor bue udenom?
- Ja, vi havde for eksempel Axel.
Det var en ældre mand, som cyklede
rundt på en cykel med små hjul,
og så råbte og skreg han af alle
mennesker ’Møgunger, kraftædemig’.
’Var han fuld?’ Aner det ikke. Han var
jo funktionel og boede selv i et hus
i Vassingerød. Hvad han levede af,
aner jeg heller ikke. Han gjorde ikke
noget, han var bare skræmmende,
men vi var sindssygt bange for ham.
Er der med Hus Forbiere på gaden
i de sidste 25 år åbnet op for en
dialog med nogle mennesker, som
danskerne tidligere er gået forbi?
- Ja, men undskyld, jeg siger det,
det er fuldstændigt pekuniært: Jeg
giver 30 kroner til dig, du giver mig et
blad. Jeg skal jo ikke med videre, og
ved ikke, hvor du bor. Men dem, der
har det meget værre end dig, Erik,
er kommet tættere på mig i forhold
til transaktionen, men hvis jeg skulle
leve dør om dør med dem, ville jeg
sige præcis det samme, som da jeg
var barn. Måske handler det om min
egen følelse af ikke at gøre nok!
Ok. Jeg har lige ét spørgsmål mere
her på falderebet: Du er jo på turné.
Hvad går det ud på?
- Mit show hedder Død eller
Leende. Du kender godt den dér
gamle cowboyder-plakat ’Fang ham
død eller levende’? Det er den, det
er bygget over. Og så vil jeg jo gerne
have folk til at grine over hverdagens
idiotier, det er jo mit syfte.
Det skal nok blive sjovt. Jeg skulle
I al fald hilse fra Hus Forbi og sige,
at du er velkommen til at komme ud
og lave sjov med os.

Hvis jeg stod foran 100
hjemløse, som skriger af
grin, og får sagt et eller
andet, som én udefra ikke
synes, man kan sige
- Det er tredjepersonsforargelsen,
som man bliver bims
af som komiker.
Jan Gintberg
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Pinse, 58 år. jeg arbejdede på Bistrup Planteskole, hvor min
lillebror var uddannet. I 1995 fik vi den idé, at vi ville starte
vores eget gartnerfirma, og kort efter fik vi jobbet med at
ordne Johnny Reimars have. Det var en rimeligt
stor have på fire tønder land med skov og sø.
Vi gik i gang og byggede også op til swimmingpool, lavede bro ud til en ø i søen, og så fik
vi en aftale om, at jeg ordnede haven hver
weekend. Så en sommerdag, da han havde
familien på besøg, kaldte han på mig og
sagde, at nu skulle jeg ikke lave mere,
og så sad vi og fik lidt champagne og
rødvin. Så pludselig skulle vi i swimmingpoolen, men jeg var i arbejdstøj, og så lånte
jeg et par af Johnny Reimars badeshorts. Han var
jo noget større end mig, så det var noget med
at snøre dem godt sammen.

17

PINSE ER I DAG EN AF HUS FORBIS
SÆLGERRÅDGIVERE. HAN BOR PÅ
GADEN, MEST I KØGE OG OMEGN.

FREJAS BEDSTE VEN
På redaktionen har vi modtaget en kopi af et brev, som Freja har givet til Pinse.
De er begge født med læbe-gane-spalte, og det har ført til et særligt venskab mellem en 11-årig pige
og en 58-årig hjemløs. Frejas mor spørger, om vi vil bringe det i avisen, og naturligvis vil vi det.

Kærlig hilsen
Freja 11 år

december 2021
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Kære Pinse.
Tak fordi du er så god til at få mig til at tænke gode tanker.
Tak fordi du er min bedste ven.
Jeg taler tit med min veninde Anna-Sofie om dig.
Om hvor god du er til at være min ven, og hvordan du hjælper mig rigtig meget.
Jeg er glad for, at der endelig er en, der forstår mig.
Tak fordi du er min ven, Pinse.
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af Jonas Kjærgaard
foto: Dennis Morton

Annette fra Hedensted er i Hus Forbi-kalenderen
for 2022 i maj. Hun var i flere år hjemløs
stofbruger, men har nu fået egen lejlighed
I Hus Forbi-kalenderen sidder Annette i en lejlighed
i en blomstret sofa med et bredt smil. Hun har kun
boet i lejligheden et par måneder, men betydningen
af at have en hjemmebase har givet noget ro i det
turbulente sind.
Hun voksede op i Hedensted i en meget religiøs
familie, hvor troen på Gud var en ufravigelig betingelse. Men som ung begyndte Annette at tvivle.
Det førte til et opgør med forældrene, som kastede
hende ind i en verden, hun ikke forstod, og hvor
fristelserne blev for mange. Den unge Annette
havnede i et misbrug, hun ikke kunne kontrollere.
Ungdomsoprøret bestod for Annette og hendes
tvillingesøster i at forlade Jehovas Vidner. Kort efter
flyttede de hjemmefra. Annette endte med at tage
alene til København.
- Det var, da jeg flyttede til hovedstaden, jeg
begyndte at få problemer med stoffer. Det var
meningen, at jeg skulle starte på gymnasiet, fordi
jeg gerne ville læse til lærer. Men det gik op i hat og
briller. Jeg arbejdede som vikar, men byens fristelser
trak mere i mig end studiet.
Efter barndommen i den lille østjyske by var
Annette ikke vant til det pulserende gadeliv i
København. Studiet krakelerede, og hun begyndte
at tilbringe mere tid på gaden. Efter et hårdt år
i hovedstaden valgte Annette at flytte tilbage til
Jylland. Men det var ikke nok til at ryste afhængigheden af sig.
- Mit stofbrug kom lidt snigende på en måde. Jeg
var nok lidt for nysgerrig. Det endte med, at jeg blev
lidt for glad for nogle af tingene. Så kunne jeg ikke
stoppe igen, derfra gik det bare ned ad bakke. I
nogle perioder brugte jeg to til tre tusind på stoffer
hver dag.
Som de fleste faste stofbrugere blev hun ikke
draget uden grund. Underliggende mentale udfor-

Jeg har lyst til at leve igen
dringer gjorde det tiltrækkende at finde et middel til
at dulme nerverne og lukke gardinerne for virkeligheden. Annette har diagnosen ADD, som ofte giver
tankemylder.
- Det er tit svært for mig at håndtere hverdagen,
når jeg har meget kaos i hovedet. Jeg har også haft
nogle depressioner, som har gjort det svært at sige
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Hykleri i familien
Annette voksede op med tre søskende, tvillingesøsteren og to storebrødre. I sin barndom følte hun
sig ikke anderledes på grund af sin religion. Selv om
der var arrangementer, hun ikke måtte deltage i.
- Det var en stille og rolig opvækst. Der var selvfølgelig nogle ting, jeg ikke kunne være med til i
skolen: julefester og fødselsdage for eksempel. Så
fik vi bare en fridag i stedet for.
To gange om ugen tog familien i rigssalen. Her
diskuterede man Bibelens budskab, og hvordan
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liker, har nok været med til, at jeg ikke har kunnet
finde ud af det med grænser i forhold til euforiserende stoffer.
I stedet for at tage hjem efter skole begyndte
Annette at tilbringe meget tid på biblioteket.
Bøgerne var, ligesom stofferne senere blev, en
måde at undslippe virkeligheden på.
- Jeg har altid læst meget. Skolebiblioteket
var ligesom et andet hjem for mig, da jeg var
lille. Mest af alt var det bøger om virkelighedens
verden, jeg fandt spændende.
De mange timer på skolebiblioteket satte
tingene i perspektiv for Annette. Sammen med sin
søster brød hun med forældrenes tro.
- Som teenager fandt jeg ud af, at jeg ikke
troede på Gud længere. Det lå under overfladen
i lang tid, men da jeg fyldte 16, sagde jeg det til
mine forældre. Jeg ville være en hykler, hvis jeg
fortsatte med at lade som om, at jeg stadig var
troende.

man er et godt menneske.
Det var dog ikke alle reglerne for Jehovas Vidner,
som blev overholdt derhjemme, for Annette var ikke
den første i familien med et misbrug.
- Vi havde nogle problemer med alkohol i familien;
min far drak for meget. Det er forbudt at drikke sig
fuld som Jehovas Vidne, men nogle gange gør man
ting, man ikke burde, når man har det svært.
Virkeligheden blev fortrængt, fordi den var for
svær at tale om. Det tog Annette med sig ind i
voksenlivet.
- Vi talte aldrig åbent om alkoholmisbruget, men
det lå altid lige under overfladen. Hver gang, man
kom ind i et rum, lærte man at læse stemningen
omgående. At vokse op med en far, som er alkoho-

Sydhavnspedellerne
Annette har prøvet at blive clean på forskellige
måder.
- I 2013 var jeg clean i et halvt år. Jeg brugte
alle mine penge på at spare op til at se et Formel
1-løb i Belgien. Jeg tænkte, at hvis jeg sparede op
til noget, jeg drømte om at opleve, ville det være
nemmere at undgå stofferne.
Hun blev siden tilknyttet misbrugscenteret i
Valdemarsgade i Aarhus, og samtalerne med
behandlerne har hjulpet. Stofferne er ikke lagt helt
på hylden, men med psykologhjælp og hjælp til
nedtrapning af sit forbrug har hun fået det bedre
- Det har været en lang proces, som har ført mig
til, hvor jeg er i dag, siger Annette.
Siden oktober sidste år er hun kommet på
Heroinklinikken i Aarhus. Her udleveres heroin til
stofbrugerne, så de ikke behøver at skaffe det på
gaden og dermed ikke begår kriminalitet.
- Jeg startede på heroinprojektet i oktober 2020.
Før det har jeg været på metadon i perioder over
årenes løb. De sidste seks år har jeg været clean
en del gange, det har bare aldrig holdt i lang tid.
Nu hvor Annette ikke længere skal bekymre sig
om at skaffe penge hver dag, er der mere tid til
konstruktive aktiviteter. Hun har fået arbejde hos
Sydhavnspedellerne og Pant-for-Pant. Organisationer, som giver arbejde til socialt udsatte i Aarhus.
- Jeg arbejder for Sydhavnspedellerne hver
mandag, onsdag og fredag. Igennem dem kom
jeg også i kontakt med Pant-for-Pant, hvor jeg
kører rundt og samler pant ind fra firmaer og
privatpersoner. Pengene går så til værestedet og
os brugere. Det er helt vildt fedt.
Nu kan Annette finde ro til at nyde de mange
bøger i reolen. Lejligheden er ny, men fyldt af
minder. I vindueskarmen står billeder af hendes
familie, som hun igen er kommet i kontakt med.
- Jeg føler, at jeg er kommet rigtig langt. Mit liv
er begyndt at give mening. Jeg har lyst til at leve
igen; det havde jeg ikke i mange år.

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

D ennis M orton

fra. På en måde brugte jeg stofferne til at gemme
mig for mine problemer, i stedet for at konfrontere
dem. Når jeg tog stoffer, kunne jeg forsvinde.
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Jeg føler, at jeg er kommet rigtig langt. Mit liv er begyndt
at give mening. Jeg har lyst til at leve igen; det havde jeg
ikke i mange år.
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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.

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’.

KALENDEREN
KOSTER 50 KRONER,
HVORAF 30 KRONER
GÅR TIL SÆLGEREN.
DEN KAN KØBES
I NOVEMBER,
DECEMBER OG
JANUAR.
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I Hus Forbis portrætserie af landevejsridderne møder vi
denne gang Karlsson På Taget

var en kombination, der fik ham stemplet som en umulig møgunge. Der var
ikke mange specialtilbud at hente i folkeskolen, da han var dreng 1990’erne.
De manglende boglige færdigheder kompenserede han for med energi og
kreativitet.
- Det fede ved at arbejde i et tivoli var, at jeg kunne lave penge ved at være
sjov. Her er det ikke nødvendigt at være god til at læse og skrive, som jeg
aldrig rigtigt fik lært. Jeg har altid hørt til ude på markedspladserne.

Karlsson På Taget er en af
de yngre landevejsriddere.
Han sætter en ære i
at bære kulturarven videre

Frihed
I vinterperioderne måtte Karlsson søge anden beskæftigelse. Han fik et job på
et cementstøberi igennem sin papfar, som havde kontakter i firmaet. En fejl i
lønudbetalingen endte dog med at koste ham jobbet samt en tur i fængsel. Det
ødelagde også hans forhold til papfaren.
- Som 18-årig fik jeg en dom for bedrageri. Jeg havde fået to månedslønninger udbetalt samtidig fra min arbejdsplads. Da de ville have pengene
tilbage, havde jeg allerede brugt dem.
Da dommen faldt, var Karlsson allerede langt borte med et omrejsende tivoli.
Uden at vide det var han kommet på flugt fra loven. Der skulle gå tre år, før han
igen fik en fast adresse, men så snart han gjorde, var ordensmagten klar til at
hente ham. Dommen lød på 90 dage.
- Jeg røg ind at sidde i Jyderup, det ødelagde så meget for mig. Det værste,
de nogen sinde gjorde ved mig, var at sætte mig derind. Da jeg havde 20 dage
tilbage, kunne jeg høre ’ny tur, nye glæder, nye fornøjelser’ brage rundt i mit
hoved som et mantra.
Jyderup er et åbent fængsel, hvor hegnet kun er 1,20 meter højt. Trangen til
at komme ud i det fri igen var så stor, at Karlsson stærkt overvejede at stikke af.
Heldigvis fik han besøg af sin chef fra tivoliet, der fik ham på andre tanker.
- Hvis ikke min chef havde besøgt mig og sagt ’du bliver bare dér, til du har

NY HUS FORBI PODCAST

MØD LANDEVEJENS
RIDDERE
EN PODCAST I TRE 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 og vælge deres stodderkonge for det næste år.
Find vores
podcast, hvor
du normalt
hører lyd, eller
scan koden her.

af Jonas Kjærgaard
foto: Iben Gad

Den næste generation
december 2021

Vejret er gråt, da Bellahøj Kræmmermarked åbner sine porte første lørdag i
oktober; alligevel strømmer mennesker til i tusindvis. Langs med stierne sælger
kræmmerne alt, hvad hjertet kan begære. Forlystelserne kaster børn rundt i
vilde mønstre højt over jorden. Lyden af børnenes hvin går op og ned og kastes
frem og tilbage. Som regel får folk stillet deres appetit efter et par timer, men
for Karlsson har det omrejsende tivoli været det tætteste på et hjem i mange år.
- Jeg hedder Karlsson På Taget på de danske landeveje. Men der er nogen,
som insisterer på, at de stadig vil kalde mig Christian. Jeg stammer fra Skive
af, men har aldrig kunnet finde ro nogen steder. Jeg har altid flakket rundt.
Han er en slank figur i fuld Hus Forbi-uniform med en farverig propelhat over
det lange hår. Karlsson siger ikke meget, når han sælger, avisen taler for sig
selv, som han siger. Kaffekanden, en af landevejsriddernes kendetegn, står
på et lille klapbord. Barnevognen er lige bag ham, pakket trygt ind i et tæppe
ligger den trofaste hund Kenzo og putter.
Livet på landevejen
Den omrejsende livsstil er ikke ny for Karlsson, som har levet som nomade det
meste af sit liv. På en måde har han i lang tid forberedt sig på at blive en del af
den næste – og måske sidste – generation af landevejsriddere.
- Som 18-årig havnede jeg i et tivoli. Det var det første sted, hvor jeg ikke fik

at vide, at jeg var dum. Der duede
jeg lige pludselig til noget. Så rejste
jeg med tivoli i de næste ti år. Jeg
har været næsten alle steder i landet,
fortæller han.
Gennem sine år som tivoliarbejder
har Karlsson fået venner i hele
landet. Tivolier tiltrækker alle slags
mennesker, som mangler arbejde
eller har svært ved at finde deres
plads i samfundet.
- Jeg har altid søgt fællesskabet.
Det er sikkert også derfor, jeg
havnede i et tivoli. At bo i en lille
lejlighed, helt for sig selv, det kan
jeg sgu ikke finde ud af. Jeg har det
bedst, når jeg ved, at der er nogen
tæt på.
I skolen var Karlsson aldrig nogen
mønsterelev. Ordblindhed og ADHD

afsonet’, så var jeg stukket af. Jeg hadede det som pesten – det var min frihed,
de havde taget fra mig.
Da han blev løsladt igen, aflagde Karlsson et løfte til sig selv: Han ville aldrig
i fængsel igen. Siden da har han fået et par småbøder for at sidde bag på en
knallert og for besiddelse af cannabis, men han har ikke igen set indersiden
af en celle. Friheden til at bevæge sig rundt er for vigtig; derfor modtager han
heller ikke nogen offentlige ydelser.
- Min frihed er mere værd en penge. Derfor har jeg ikke fået nogen penge fra
det offentlige de sidste fire år. Så vil de have, at man skal være et bestemt sted
hver måned for at få sine penge. Jeg ved sgu ikke, hvor jeg kommer til at være
næste måned, jeg kan lige så godt stå i Skagen som nede ved grænsen.
Bær faklen videre
I 2015 sov Karlsson på en sofa hos en kammerat. Han havde lige arvet penge
fra sin biologiske far, og kammeraten var i gæld, så han valgte at bruge sin arv
på at hjælpe vennen, som fire dage senere blev tvangsindlagt. Pludseligt, stod
Karlsson uden et sted at sove eller en krone til sit navn.
- Jeg fik mit sælgerkort den 1. november 2015. Ham, jeg boede hos, var
selv Hus Forbi-sælger – det var der, jeg fik ideen. Jeg startede faktisk med at
tage hans sælgerkort og Hus Forbi-taske. Så jeg havde min debut som illegal
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af Peter Andersen
foto: Anders Bøggild

sælger, vi lignede hinanden rigtig meget. Siden da har
jeg mere eller mindre levet af det.
Som Hus Forbi-sælger begyndte Karlsson at drage
rundt mellem kræmmermarkeder og tivolier i hele
landet. På sin vej mødte han andre rejsende Hus Forbi
sælgere, en af dem tog ham med til en vagabondlejr,
hvor han først stiftede bekendtskab med landevejsridderne. Karlsson prøvede med det samme at blive
indviet, det skulle dog vise sig ikke at være så nemt.
- Landevejsridderne troede ikke, jeg var seriøs,
fordi jeg kom om sommeren. Folk synes, det er fedt at
rende rundt med barnevogn, når der er sol og varme.
De tror, det er Morten Korch, men det er det altså ikke
hver dag. Så de forsøger at jage folk væk i starten.
Det tog tre år for Karlsson at vinde landevejsriddernes tillid. Da dåbsceremonien endelig kom, var
navnet oplagt: Han skulle hedde Karlsson På Taget på
grund af propelhatten, som vækker minder om Astrid
Lindgrens karakter af samme navn.
Karlsson ser det som sin opgave at sikre landevejsriddernes overlevelse i mange år endnu; et ansvar han
fik, da han blev døbt som landevejsridder.
- Nogle er landevejsriddere, fordi de er blevet
skubbet ud af systemet, andre går på landevejen, fordi
de ikke kan andet. Jeg gør det, fordi landevejsridderne
har sat deres lid til, at jeg kan videreføre arven til en
ny generation. Det er min opgave at bære kulturarven
videre.
Der har været landevejsriddere – eller landstrygere
– på de danske veje i over 200 år. I gamle dage gik
man fra gård til gård, hvor man tog småjobs og sleb
knive for at tjene til en madpakke eller et sted at sove.
Men det har altid været en identitet, som er mere end
bare hjemløshed. Det er en livsstil, fastslår Karlsson:
- Jeg ser det som en ære at være landevejsridder.
Jeg er stolt af det.
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Det sidste Henrik Fischer husker
er, at han er i Netto for at købe en
ramme guldøl. Han bliver nogle timer
senere fundet ti minutters gang
derfra i elevatoren på Køge Station.
- Det var sidste vinter. Jeg havde
Hus Forbi-tøjet på og lange underbukser, heldigvis. Overlægen sagde,
at havde de ikke fundet mig, kunne
jeg være sovet stille ind. Jeg havde
fået blackout. Fra jeg forlader Netto
til Køge Station, er det helt sort,
fortæller han.
Oplevelsen får Henrik til at indse,
at det er nu, han skal have hjælp til at
gøre noget ved sin årelange afhængighed. Han vil i døgnbehandling.
Ambulant behandling har han prøvet,
og det duer ikke:
- Jeg falder tilbage med det samme.
Jeg fik engang en behandlingsdom i
en retssag, og da skulle jeg komme
og puste om mandagen og torsdagen. Jeg pustede mandag klokken
ti og så direkte ned i kiosken. Det
samme om torsdagen. Så røg jeg i
retten igen, fordi jeg ikke passede
min behandling. Så fik jeg et år mere,
og det blev det samme.
Men på det private behandlingscenter Novavi (tidligere Lænken) i
Køge, som Henrik er tilknyttet, siger
de nej til ønsket om døgnbehandling,
trods nærdødsoplevelsen i elevatoren.

Døgnbehandling

Nogle er landevejsriddere,
fordi de er blevet skubbet ud af
systemet, andre gør det, fordi de
ikke kan andet. Jeg gør det, fordi
landevejsridderne har sat deres
lid til, at jeg kan videreføre arven
til en ny generation. Det er min
opgave at bære kulturarven videre.

Henrik Fischer forsøgte i årevis
at komme i døgnbehandling.
Først da hans misbrug stod i
vejen for en mulig aktivering,
fik han bevillingen
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HJÆLPEN KOMMER
FOR SENT
Staten bør betale halvdelen af udgifterne til døgnbehandling,
foreslår souschef fra Blå Kors

- Jeg har søgt igennem nogle år, men de bliver ved
med at sige, at det koster jo penge. At jeg ikke ville
kunne klare det, at jeg ville få tilbagefald, og så var det
for mange penge at kaste efter mig, siger Henrik.

’Too little, too late’ siger englænderne om en
indsats, som både er mangelfuld og kommer
for sent til at gøre en forskel. Og det er den
følelse, Lars Utzon sidder med, når det gælder
den behandling, mange misbrugere i Danmark
tilbydes.
Han er socialrådgiver og souschef på
Blå Kors Behandlingscenter i Taastrup vest
for København. Her har man 14 pladser til
mennesker, som er sluppet igennem det
kommunale nåleøje og er blevet visiteret til
døgnbehandling for alkoholmisbrug.
- Behandlingsfagligt har vi aldrig været
dygtigere end nu, men kigger man på vores
succesrate i dag sammenlignet med på
amternes tid, klarer borgerne sig dårligere nu
end dengang. Det er et paradoks, men jeg
tilskriver det visitationskriterierne. Nu får vi de
dårligste af de dårlige, når linen er kørt helt

Kodeord ’aktivering’
Efter et møde med en psykolog i Holbæk tager tingene
imidlertid en drejning.
Henrik har fået et tilbud om at komme i aktivering,
men psykologen skriver i sin udredning, at det ikke kan
lade sig gøre, før han har været i døgnbehandling. Og
’aktivering’ er et sesam-ord i de kommunale forvaltninger. Køge Kommune sætter sig igennem, og Henrik
får bevilget tre måneder på Blå Kors Behandlingscenter i Taastrup. Opholdet bliver siden forlænget med
yderligere en måned.
- Det har været 100 procent fedt at være der. Der
er gruppeterapi, fitness, yoga og mindfulness. Jeg
har været til yoga og mindfulness nogle gange, og jeg
falder i søvn og snorker. Så de har spurgt, om det ikke
er okay for mig at lave nogle andre ting, siger Henrik
med et lille grin.
Undervejs får han lov til at tage med på sælgeruddannelse på Langeland sammen med en snes af sine
Hus Forbi-kolleger. Her må man drikke øl for at holde
en ’funktionspromille’ – for Henrik er problemet bare, at
hans funktionspromille skal være nul.
- Det blev set som ’højrisiko’. Men jeg havde taget
antabus forinden, og når det blev for meget, gik jeg
over på værelset og lagde mig. Når man er i døgnbehandling, er et tilbagefald no go. Det sad i baghovedet.

december 2021

Pulje forslår ikke
Dobbeltdiagnoser er en betegnelse, der bruges
om mennesker, som både har psykiske lidelser
og er afhængige af stoffer eller alkohol. Netop
de mennesker har i årevis
været kastebold i systemet.
I de nyeste retningslinjer fra
Sundhedsstyrelsen lyder anbefalingen, at de bør tilbydes en
kombination af døgnbehandling
og ambulant behandling. Det er
dog netop kun en anbefaling,
og mange kommuner følger
den ikke.
På finansloven er der ganske
vist øremærket en pulje til
døgnbehandling af folk med
dobbeltdiagnoser. Den kan
kommunerne søge penge fra,
men den tager kun toppen af
isbjerget, understreger Lars
Utzon.
Hvis han bestemte, indførte
man en model som den, man
kender fra hjemløseområdet.
Her refunderer staten halvdelen af kommunernes udgifter
til ophold på herberg eller forsorgshjem, og
det samme burde gælde for døgnbehandling,
mener Lars Utzon:
- Misbrugsbehandling er som psykiatrien:
underprioriteret og underfinansieret. Nogle
kommuner kan endda være tilbøjelige til at
henvise borgere med en alkoholproblematik til
forsorgshjem. De varetager en rigtig værdifuld
opgave, men det er altså ikke behandling, de er
sat i verden for eller har kompetence til.
- Motivation er en flygtig størrelse. Når en
borger siger ’nu vil jeg lægge mit liv om’, skal
der helst ikke gå hele og halve år. Vi skal gribe
folk hurtigt, og gør vi det, er der som regel også
mulighed for at hjælpe.

Døgnbehandling er
særligt vigtig for
mennesker med
dobbeltdiagnoser dem kan vi ikke
stabilisere i tilstrækkelig grad ambulant
eller i dagbehandling.
Lars Utzon, socialrådgiver og souschef,
Blå Kors Behandlingscenter Taastrup

Det har været
100 procent
fedt at være der.
Der er gruppeterapi, fitness,
yoga og mindfulness.

derud, hvor liv og død står på spil, og alt er i
kaos, siger Lars Utzon.

Forbi er det blevet nemmere nu. Folk
ved, jeg har været i behandling, så de
passer lidt på mig, siger ’det er godt
gået, det er sgu’ den nye Henrik’.
Et andet mål er at blive 69 år.
- Det er det år, jeg er født. Jeg skal
ikke være en nekrolog i Hus Forbi
endnu.

Døgnbehandling giver ro
Med kommunalreformen i 2007 overgik rusmiddelbehandlingen fra de daværende amter
til de 98 nye kommuner. Siden er antallet af
misbrugere, der får bevilget døgnbehandling,
mere end halveret.
- En forklaring fra kommunerne er, at der er
for mange tilbagefald. Man har forsket i, hvad
der virker, og ifølge kommunerne er der ikke
evidens for, at døgnbehandling virker bedre end
dagbehandling. Men det hænger jo sammen
med, at der blev sat ind tidligere i amternes tid,
siger Lars Utzon.

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
uden for 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.

Døgnbehandling

Chauffør i Pant-for-Pant
Henriks ophold hos Blå Kors sluttede midt i juli, men
han går stadig til efterbehandling. Samtidig er han i
gang med at generhverve det kørekort, han mistede for
mange år siden.
Han har fået et socialt frikort og en aftale om at blive
chauffør i Hus Forbis projekt Pant-for-Pant, når kørekortet er i hus. Men da han mistede kørekortet efter
spritkørsel, skal han først gennemføre et særligt kursus,
og der er ventetid efter corona-nedlukningen, så Henrik
er lidt i limbo.
- Jeg er faldet i et par gange. Men det har kun været
én dag, det kan jeg godt nu. Tidligere ville jeg være
røget på flere dages druk. Jeg vågner og minder mig
selv om, hvad der sker, hvis jeg fortsætter. Det må være
noget, jeg har lært på Blå Kors, for den dårlige samvittighed over for mig selv har jeg ikke haft før.
Hvad siger din indre stemme i de situationer?
- Den siger, jeg er et stort kvaj, og at det skal stoppe
nu. Der er flere situationer, hvor jeg har lyst til at drikke
en øl, hvor jeg så ikke gør det. Så tager jeg en iste i
stedet.
Henrik tager stadig antabus, men håber, at han helt
kan slippe det en dag.
-Det er et af mine mål. Jeg får mere ud af alting, det
er for eksempel fedt at være til sælgermøde i Hus Forbi
uden at have en skid på. Jeg melder mig på banen til
flere kurser og møder, og det har jeg det godt med.
- Jeg ved godt, hvad for nogle grupper, jeg ikke skal
møde, og hvilke grupper, jeg godt kan møde. Her i Hus

Han tilføjer, at nogle kommuner ikke engang
tilbyder dagbehandling, men kun ambulant
behandling, som kan være godt, hvis man skal
passe et arbejde, men som også kræver et
velfungerende netværk. Omvendt er ambulant
behandling sjældent den rette løsning for
hjemløse og andre socialt udsatte.
- Døgnbehandling er særligt vigtig for
mennesker med dobbeltdiagnoser – dem kan
vi ikke stabilisere i tilstrækkelig grad ambulant
eller i dagbehandling. Man kommer i en
beskyttet ramme i en periode, og nogle af de
vilde problemer, som følger med, bliver gradvist
afhjulpet. Det giver ro.

FAKTA
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Vind en boggave.
Send løsningen på mail til
xord@husforbi.dk eller med post til
Hus Forbi, Jernbane Allé 68, 2720
Vanløse senest den 5. januar med
dit navn og adresse.
Vinderne får direkte besked.

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.
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FOTO: ULRIK JANTZEN

Støt de mest udsatte
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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

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.

Bemærk: Vi samler ikke tøj, men penge til sælgeruniformer.
december 2021

x-ord: Hanne Reffelt
tegning: Maja Petrea Fox

illustration adam o.

STØT INDKØB AF VINTERTØJ
TIL HJEMLØSE MED ET BIDRAG
PÅ MOBILEPAY 88 22 24
eller på konto: 5361 0250808
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Jeg mistede
min identitet,
da jeg blev
hjemløs
- Den 12. december har jeg etårsjubilæum som hjemløs. Jeg havde
gennem 20 år mit eget firma Musiklageret, hvor jeg solgte hi-fi-udstyr
og vinylplader, som jeg blev nødt til
at lukke på grund af ombygning af
en plads i Aalborg, hvor folk til sidst
ikke kunne komme frem. Før det
var jeg blevet skilt og havde mistet
en kæreste, og på et tidspunkt flød
bægeret over, og der gik druk i den.
Jeg kunne ikke finde ud af at få betalt
husleje og bede om hjælp til noget
som helst.
- Til sidst blev jeg ringet op af
retten, der fortalte mig, at jeg skyldte
12.000 kroner, som jeg skulle skaffe
til dagen efter. Dem havde jeg jo ikke,

så dagen efter blev jeg sat på gaden.
Det eneste jeg fik med, var et par
børnetegninger, lidt tøj og bøger.
- Resten blev kørt til et lager, som
politiet stod for. Det kunne jeg heller
ikke finde ud af at afhente, så alt af
værdi blev solgt, resten destrueret og
pengene gik i statskassen. Jeg kunne
ikke få at vide, hvad der var sket med
mine ting, og det var næsten et endnu
større overgreb end at blive sat på
gaden. Hele mit liv forsvandt.
- Den første måned sov jeg hos en
kammerat, siden ved hovedbiblioteket, hvor der er et lille overdække,
og senere på byens natherberg. Det
er okay, det er noget, man gør. Men
jeg har fået en ny kæreste, og vi vil

gerne finde en lille lejlighed sammen, hvor vi kan få privatliv. Og så har jeg
en pige på 13 år, som jeg slet ikke har set så meget, som jeg gerne vil.
- Jeg er 51 år, og det er første gang, jeg har oplevet det her i mit liv. I
sommer handlede det kun om at drikke. Dét at have mistet min identitet,
gjorde, at jeg kom i tvivl om, hvem fanden jeg nu var. Jeg drikker væsentlig
mindre nu og har genvundet troen på mig selv – på at jeg duer til noget,
troen på en forandring. Og det er faktisk Hus Forbi, der har givet mig det.
- Mine gamle venner og min familie har forsøgt at kontakte mig hen over
sommeren, men jeg har ikke haft overskud til at tage imod det. I starten var
jeg så flov, at jeg holdt det hemmeligt – også over for min familie og mine
to store drenge på 20 og 22. Nu er vi i kontakt.
- I gennemsnit dør hjemløse 19 år før andre danskere, og det sætter
nogle tanker i gang. Livet på gaden er simpelthen for hårdt, så det er i
hvert fald ikke mit mål. I dag har jeg et møde med et projekt i kommunen,
som hedder ’Fra kontanthjælp til selvstændig’. Jeg kan godt lide at tale
med andre mennesker, og jeg ved jo noget om musik, så på sigt vil jeg
gerne have en forretning igen og starte op som webshop, for det er ikke
så økonomisk tungt.

HVAD LAVEDE DU SIDSTE ÅR JULEAFTEN?

fortalt til Birgitte Ellemann Höegh
foto: Lars Horn
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Om eftermiddagen var jeg sammen med mine børn, men
om aftenen var jeg alene i en vens lejlighed. Jeg havde
ikke en krone på lommen og måtte gå en tur for at holde
det ud. Jeg havde ingen steder at ringe hen og sige ’jeg
gider ikke det her’, så det var en følelse af total håbløshed.
Nytårsaften holdt jeg sammen med en flaske vodka på
trappen ved Aalborg Bibliotek. I år har jeg besluttet mig
for at holde jul sammen med et par stykker af de andre
hjemløse. Jeg skal ikke være alene.
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KENNETH

foto: lars horn

I år har jeg besluttet
mig for at holde jul
sammen med et par
stykker af de andre
hjemløse. Jeg skal ikke
være alene.

