Nr. 2 februar 2022 26. årgang | Pris 30 kr. | 15 kr. går til sælgeren | Køb af sælgere med synligt id-kort

30 år på landevejen
Fredens Havn er væk
Kommuner svigter
de mest sårbare

Jeg pakkede en barnevogn og tog
afsted med henblik på at være væk
et par uger. Det endte så med,
at jeg aldrig kom hjem igen.
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Leder

Gør nu plads til alle – også de anderledes

udskrives til gaden. Artiklen bygger på en undersøgelse fra Psykiatrisk Gadeplansteam i Region Hovedstaden.
Tre ud af ti psykisk syge hjemløse udskrives inden for en uge efter en tvangsindlæggelse, og ni ud af ti udskrives direkte til gaden. Når der så heller ikke er
plads til rummelige og anderledes bofællesskaber som i Fredens Havn, er der
kun at vente på, at politiet kommer og skriver en bøde ud for at tage ophold et
eller andet sted, de heller ikke må være.
Problemerne for hjemløse psykisk syge er virkelig alvorlige. Så det er
belejligt, at der lige er kommet et oplæg til en ny psykiatriplan fra Sundhedsstyrelsen. Men det er for lidt, at ordet ’dobbeltdiagnose’ kun optræder seks gange
på 208 sider.
Et mærkeligt ord, men det er nu engang den betegnelse, man har valgt at
give mennesker, som både har en psykiatrisk diagnose og et misbrug. Mange
i den situation bliver hjemløse, og de er om nogen kastebold mellem systemerne. Rusmiddelcentrene vil ofte ikke behandle folk med psykiatriske diagnoser, og psykiatrien vil ikke behandle misbrugere.
Det tyder på, at psykiatriplanen ikke helt tager fat på de alvorlige problemer,
der er for de meget socialt udsatte medborgere, der bliver nægtet behandling
eller sendt på gaden fra psykiatrien. Det er en ommer. Nu skal vi simpelthen
i gang med at skabe et samfund for alle, både når det gælder byudvikling og
psykiatri.

Poul Struve Nielsen, Redaktør
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Kira West fra Reden København
er ny formand, og Anja From fra
Esbjergs Udsatteråd er nyt medlem af Rådet for Socialt Udsatte.
Mød dem begge inde i avisen.

Hus Forbi var med, da fartøjerne
Freja og Tumleren og de sidste
beboere sagde farvel til Fredens
Havn ved siden af Christiania i
København.
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Tidligere var Stellian kaptajn i den rumænske hær. Nu bor han i en campingvogn i Aarhus
og er en af de 12 hovedpersoner i Hus Forbis kalender for 2022.
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Så trak de til lejligheden hyrede entreprenørers kraner de sidste skibe op fra
Fredens Havn, som i 15 år har været en beboelse på vandet mellem Christiania og Holmen. Der var ikke mange beboere tilbage til sidst. De fleste har
på egen hånd fundet andre veje, men ikke en eneste er blevet genhuset af
Københavns Kommune, selv om andre medier har forstået det sådan.
Det var ellers en af præmisserne i dommen i landsretten, men kommunen
har ikke haft noget at tilbyde. Hjemløseenheden har været derude, men de har
kun kunnet anvise eksisterende tilbud, og som en medarbejder fra Hjemløseenheden sagde: ’Hvis de ønskede at være på et herberg eller overnatte på en
natcafé, var de søgt derhen for længst.’ At bo et sted som Fredens Havn i fugt,
kulde, sne og blæst er hardcore og ikke for sjov.
Nu er gruppen spredt, og hver for sig må de slå sig ned andre steder. Glem
alt om den nye hjemløseplan. Den er ikke for den gruppe mennesker; de fleste
vil ikke engang kunne betale husleje med ekstra boligtilskud. Spørgsmålet
er, hvor der så er plads. For der vil vel altid være en nabo som popsangeren
Jørgen Olsen, der ikke vil se på mennesker, som lever anderledes. Og der vil
være andre borgmestre end forhenværende Frank Jensen, som ikke synes, at
anderledes mennesker pynter i bybilledet.
Det kniber med at finde plads til det anderledes i vores samfund, både fysisk
og åndeligt. Ugeskrift for Læger har bragt en artikel om psykisk syge, der
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DE HJEMLØSES LANDSORGANISATION, SAND, HAR TAGET INITIATIV TIL ET BORGERFORSLAG
OM, AT HJEMLØSE SKAL UD AF JOBCENTRENE. LÆS MERE PÅ WWW.BORGERFORSLAG.DK,
HVOR MAN KAN SKRIVE UNDER INDTIL 22. APRIL.

af Jóhann Thór Haahr Hansen
illustration: Maja Petrea Fox

Socialrådgiver på Værestedet i Aarhus opdagede ved
et tilfælde, at en bruger var blevet snydt for 33.000
kroner i kontanthjælp

ULOVLIGT FRADRAG I KONTANT HJÆLP
Jette Mejer er socialrådgiver på
Værestedet i Jægergårdsgade i
Aarhus. Hun fandt ved et tilfælde
ud af, at en af værestedets brugere,
Preben Jensen, fejlagtigt var blev
trukket i kontanthjælp. Det tog hende
20 sekunder at opdage fejlen, der
førte til en tilbagebetaling på over
33.000 kroner.
- Han sidder med sin udbetalingsmeddelelse i en anden
sammenhæng, og jeg spørger ham,
hvorfor han bliver trukket i sin ydelse,
hvilket han ikke kan svare på. Derfor
spørger jeg jobcentret, om det kan
være rigtigt, fortæller Jette Mejer.
Hun er ikke den eneste, der har
undret sig. Flere tusind mennesker
over hele landet er uretmæssigt
blevet trukket i kontanthjælp, siden
225-timersreglen blev indført i 2016.

Det viser dokumenter, som P1 Dokumentar på DR har gennemgået.
225-timersreglen betyder, at man kan få kontanthjælpen nedsat med cirka
1.000 kroner om måneden, hvis man ikke har præsteret 225 timers arbejde
indenfor de sidste 12 måneder. Men kommuner over hele landet har ulovligt
trukket kontanthjælp fra ugifte borgere, selv om de har haft en så begrænset
arbejdsevne, at de ifølge reglerne er undtaget fra kravet.

Kommunernes ansvar
Preben Jensen har i mange år været på kontanthjælp med begrænset
arbejdsevne efter et nedslidende arbejdsliv med rengøringsarbejde. Efter en
nærmere gennemgang viste det sig, at han over en periode på næsten tre år
fra 2016 til 2019 fejlagtigt var blevet trukket 1.016 kroner månedligt, fordi det
ikke var registreret i kommunen, at hans arbejdsevne er begrænset.
- På det tidspunkt skulle han i virksomhedshedpraktik i højst 12 timer
ugentligt med nedsat effektivitet. Det er jo ikke noget, der skriger til himlen om,
at han kan klare sig på arbejdsmarkedet på almindelige vilkår, siger Jette Mejer.
Hun kalder Preben Jensens sag ’ekstrem’, men påpeger, at der kan være
mange andre, som har krav på refusion. Hun opfordrer dem til at gå til deres
konsulent på jobcentret og spørge, om de er registreret korrekt, men understreger, at ansvaret først og fremmest ligger hos kommunerne.
- Vi kan kun få løst den her opgave, hvis alle kommunerne rent faktisk får

gennemgået alle de kontanthjælpsmodtagere, der er i berøring med
225-timersreglen, siger Jette Mejer
og spørger:
- Hvad ville vi andre sige til, at der
fejlagtigt blev trukket 10 procent af
lønnen, og vi skulle kæmpe en indædt
kamp for at få de penge tilbage? Vi
andre ville heller ikke undvære det, på
trods af at vi har bedre mulighed for
at tale med banken om udsættelse
af regninger. Det kan du bare ikke,
når du har en nettoindtægt på godt
6.000 kroner. Du har ikke noget at
handle med.

KOMMUNER SVIGTER DE MEST SÅRBARE
Styrelse har fire gange gjort
kommunerne opmærksom på
ulovlig praksis, men kun tre ud
af 98 kommuner har gennemgået sagerne tilstrækkeligt.
Siden november 2020 har Styrelsen
for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i alt fire gange gjort
kommunerne opmærksomme på, at
skønsmæssigt 3.000 ugifte uretmæssigt er blevet frataget en del
af deres kontanthjælp indtil 2020,
da 225-timersreglen blev sat i bero
på grund af coronapandemien.
Men hidtil har kun tre ud af landets
98 kommuner, Struer, Aarhus og
Halsnæs, reageret og ændret på
fejlen, skriver DR på baggrund af et
brev, STAR har sendt til kommunerne.
Det reelle antal mennesker, der
fejlagtigt har fået reduceret deres
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kontanthjælp, er højst sandsynligt
langt højere, vurderer John Klausen,
der er professor i socialret på Aalborg
Universitet.
- Den her registersammenkøring har
STAR jo alene lavet for at vise, at der
er et omfattende og generelt problem.
De tal, de har skrevet, er kun et skøn,
og de går også kun tilbage til 2018,
velvidende at man skal gå hele vejen
tilbage til efteråret 2016, da reglen
slog igennem første gang, siger han.
John Klausen kan dog ikke kan
komme et mere præcist skøn
nærmere.
- Der er dog ingen tvivl om, at
kommunerne har været ganske langsommelige i deres arbejde med det.
Hvis de fortsat ikke gør noget ved
det, så er det en bevidst tilsidesættelse af loven, siger han.
I Aarhus Kommune viste det sig
efter en manuel gennemgang, at der
var 269 sager om ugifte personer,

der fejlmæssigt havde fået reduceret
deres ydelse, oplyser kommunen i en
mail til Hus Forbi. Det er mere end tre
gange så mange, som STAR havde
skønnet, der ville være i kommunen.
De 269 sager i Aarhus medførte godt
én million kroner i efterkompensation,
hvilket i gennemsnit svarer til knap
3.800 kroner per person.
Centerchef Helle Vadt i Struer
Kommune oplyser til Dagbladet
Holstebro-Struer, at kommunens
gennemgang afslørede, at der ulovligt
var blevet trukket i syv borgeres
ydelser, og at de samlet havde godt
30.000 kroner til gode, som de har
fået udbetalt.
Manglende handling er ’pinlig’
Socialrådgiver, foredragsholder og
debattør Maj Thorsen har kørt et hav
af sager for mennesker, der kommer
i klemme i ydelsessystemet. Hun
kalder det ’decideret pinligt’, at langt

størstedelen af landets kommuner
ikke har reageret på de gentagne
henvendelser fra STAR.
- Jeg ville være så flov, hvis jeg
var en af de 95 kommuner. Det ville
jeg. Bortset fra spædbørn og børn
så mener jeg, at kontanthjælpsmodtagere med nedsat arbejdsevne er
nogle af de mest sårbare mennesker
overhovedet i vores samfund. Det er
stærkt kritisabelt, siger Maj Thorsen.
Hun påpeger, at enhver uretmæssig
reducering i kontanthjælpen kan have
store konsekvenser.
- Selv en lille reduktion er utroligt
mange penge, når man er på en
kontanthjælpsydelse. Det kan betyde
hindret adgang til bolig og medicin,
der ofte er dyr og afgørende for, at
de her mennesker også kan fungere
nogenlunde. Og hvis man har børn,
får det uden tvivl betydning for de
afsavn, som børnene så skal lide yderligere under, siger Maj Thorsen.
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Kontanthjælpsmodtagere, som har problemer ud over ledighed, skal have deres sager genvurderet årligt,
mener Rådet for Socialt Udsatte. Interview med den nye formand, Kira West
Socialt udsatte, som modtager kontanthjælp, skal have deres sager
gennemgået en gang om året. Det bliver en af anbefalingerne fra Rådet for
Socialt Udsatte, når forhandlingerne om et nyt ydelsessystem går i gang.
- En fjerdedel af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har været
i systemet i mere end fem år. Det er ofte mennesker med svære sociale
problemer. De hører slet ikke til dér. Kontanthjælp er en midlertidig ydelse,
som man kun skal være på i en kort periode for at overleve, siger Kira West.
Hun er fra årsskiftet udpeget som ny formand for Rådet for Socialt Udsatte.
I det daglige er hun forstander for Reden København, Reden International og
KFUKs Sociale Arbejdes Krisecenter, som hjælper voldsramte kvinder.
Kira West henviser til den aktuelle sag, hvor flere tusind mennesker ulovligt
er blevet trukket i kontanthjælp, fordi kommunerne har forsømt at fritage dem
for 225-timersreglen. Hun kalder det en skandale, som kunne være bremset
med en årlig gennemgang af de mest sårbare kontanthjælpsmodtageres
sager.
- Hvis man har et kaotisk liv, kan man ikke holde styr på sin økonomi. De
mennesker, der er blevet trukket, har tilsyneladende ikke opdaget det selv. De
har ikke ressourcerne og kender ikke deres rettigheder. For de hører slet ikke
til dér. De skal på revalidering, førtidspension, midlertidig førtidspension eller
måske en helt ny ydelse, siger hun.
Psykiatri for de sårbare
En kommende ydelsesreform står højt på rådets dagsorden, men der ligger
også en psykiatriplan og en hjemløsestrategi og venter.
- Vi bliver i hvert fald ikke arbejdsløse, konstaterer Kira West.
Hendes daglige arbejde på gadeplan vil blive bragt i spil i rådets arbejde,
forsikrer hun.
- Jeg har erfaringer og viden om, hvordan ekstrem udsathed ser ud, og den
viden kommer jeg også til at bruge som formand. Men som formand er det min
opgave at være samlende. Rådet repræsenterer alle socialt udsatte, både dem
på gaden i København, dem, der bruger varmestuerne i provinsen, og udsatte
unge, der bliver sluppet af kommunen, når de bliver 18 år, og risikerer at ryge
direkte ud i hjemløshed.
Rådet har gennem de sidste to år arbejdet på et nyt kommissorium, og det
har helt overordnet fokus på ’deltagelse’ og en ny måde at lave socialpolitik på.
- Vi skal helt konsekvent ikke udvikle ny politik eller lovgivning, uden vi
har talt med de socialt udsatte mennesker, der bliver berørt. Og vi skal lave
socialpolitik på tværs af sektorer og ministerier. Vi skal indrette systemet efter
mennesker og ikke omvendt. Det har vi sagt så mange gange i så mange år,
og det piner mig at sige det samme hele tiden, men det er jo fordi, det ikke
bliver gjort godt nok. Det er stadig alt, alt for svært at få lavet en helheds-
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orienteret indsats i en kommune i
Danmark, siger Kira West.
Et af hendes personlige mål er at
få en ny psykiatriplan, der bedre kan
rumme de socialt udsatte.
- Dem, jeg kender fra mit arbejde,
er mennesker med dobbeltdiagnoser,
som altså både bruger rusmidler

og har psykiske lidelser. Mange af
dem er ikke blevet behandlet, og
det er ofte derfor, de tager stoffer.
At det skal være så svært at give de
mennesker en sammenhængende
indsats, forstår jeg simpelthen ikke.
Det er noget af det, rådet kommer til
at arbejde hårdt for.

RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE
blev oprettet i 2002 som en udvidelse af Narkotikarådet.
Medlemmerne af rådet udpeges normalt for fire år ad gangen.
Den første formand var psykiateren og sociallægen Preben
Brandt, og Kira West er den kun fjerde formand i rækken.
Preben Brandt blev i 2010 afløst af tidligere minister og
formand for Kristendemokraterne Jann Sjursen, som trak sig i
2019 efter intern uenighed. I stedet blev Vibe Klarup – dengang
i Hjem til Alle alliancen – udpeget for den resterende del af
perioden. Hun valgte ikke at genopstille, da hun i december
begyndte i et nyt job som generalsekretær i Amnesty Internationals danske afdeling.

MEDLEMMER
KIRA WEST (formand), forstander, Reden København
DAVID ADRIAN PEDERSEN, formand for De Anbragtes
Vilkår
CHRISTINA STRAUSS, formand for SAND
ANJA FROM, formand for Udsatterådet i Esbjerg Kommune
KNUD KRISTENSEN, medlem af Det Etiske Råd, forhenværende formand for SIND
MAJBRIT BERLAU, næstformand i Fagbevægelsens
Hovedorganisation
HEINZ WOLF, chefkonsulent i Kirkens Korshær
og leder af en varmestue
CLIFF KALTOFT, sekretariatschef i Landsforeningen
af Væresteder
NINA BRÜNÉS, faglig konsulent for socialsygeplejerskerne i
Region Hovedstaden

BRYDER

DE MEST UDSATTE SKAL
VÆK FRA KONTANTHJÆLP
af Peter Andersen

MØNSTER
7

Anja From kommer
selv fra et hårdt
miljø. Nu skal hun
kæmpe for udsattes
rettigheder i Rådet
for Socialt Udsatte
af Jonas Kjærgaard
foto: Ole Joern
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Hun er så
optaget af
sine mål,
at når hun
først har
sat sig
noget i
hovedet, kan
hun slet ikke
tale om
andet. ... hun
er god til
at få folk
med, hun
kan næsten
overtale
enhver, vil
jeg tro. Hun
skal nok
klare sig
godt over
for Socialministeriet.
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Kasper 'Svamp', Hus Forbi-sælger
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Mennesker, som kommer fra svære
vilkår, får sjældent mulighed for at
påvirke de beslutninger, der bliver
taget i Socialministeriet, selv om
socialpolitiske beslutninger altid
har store konsekvenser for netop
den del af befolkningen. Oftest
er det mennesker med en privilegeret baggrund, som laver de
nødvendige, kyniske beregninger for
at gennemføre en regerings politik.
Ind fra siden kommer Anja From.
Hun har oplevet overgreb og misbrug
på egen krop, hun har også været
igennem en tvangsfjernelse, og hun
forstår om nogen, hvor vigtigt det er
at føre en gennemtænkt og ansvarlig
socialpolitik. Det er en af årsagerne
til, at socialminister Astrid Krag (S)
har valgt Anja From som en af nu tre
brugerrepræsentanter i Rådet for
Socialt Udsatte.
- Jeg har haft den glæde at møde
Anja From flere gange. Senest i
sommer, hvor hun gjorde mig klogere
på den hjemløsestrategi, som Udsatterådet i Esbjerg arbejder med. Jeg
har bidt mærke i Anja Froms store
engagement, hendes evne til at
inddrage mange stemmer og til at
lytte til forskellige holdninger, siger
Astrid Krag.
Hun indrømmer samtidig, at Anjas
erfaringer er udtryk for en mangelfuld
indsats fra det offentlige.
- Anja From har med sin egen
opvækst i en familie med omsorgssvigt, narko- og alkoholmisbrug og
en meget sen indsats fra fællesskabet en væsentlig viden og indsigt
i velfærdssamfundet. Både hvor det
virker og griber udsatte mennesker,
og hvor det ikke slår til og lader
dem falde gennem det sociale
sikkerhedsnet. De egenskaber er
supervigtige, og jeg er sikker på, at
Anja tager dem med sig i sit arbejde
i Rådet for Socialt Udsatte, siger
ministeren.

detaljer, men min barndom indeholdt i
hvert fald vold, overgreb, misbrug og
alvorlig psykisk mishandling.
Efter at Anja ikke havde sovet 14
dage i streg, blev hun tvangsfjernet
og sendt i plejefamilie – det, man
kalder en netværksanbringelse. Da
var hun seks år gammel.
- I plejefamilien fik jeg nogle af mine
materielle behov opfyldt, men jeg fik
ingen emotionel kontakt eller omsorg.
Jeg boede i ti år på fem en halv
kvadratmeter med skråvæg, fra jeg
var seks, til jeg blev sytten år.
De forhold lægger ikke rammen for
en lykkelig barndom. Anja blev deprimeret i en ung alder, og det gjorde,
at hun ikke kunne få sin skolegang
til at hænge sammen. Det var svært
for hende at være sammen med de
andre børn, og hun beskriver også
en mangel på samarbejdsevne med
lærerne.
- Min skolegang har været manglende og sporadisk størstedelen af
tiden. Jeg var der sjældent allerede
fra børnehaven. Desuden havde jeg
ikke rigtig nogen venner. Kulturen
derhjemme gjorde, at jeg var meget
anderledes i forhold til de andre børn.
I tiden mellem første og niende
klasse var Anja på ti forskellige skoler
og blev bortvist fra seks af dem.
På trods af det kom hun aldrig i en
specialklasse eller modtog nogen
særlig pædagogisk støtte. Så fagligt
var hun langt bagud i forhold til sine
jævnaldrende, da hun forlod folkeskolen.

Ar på sindet
Anjas stemme i telefonrøret er dyb
for en ung kvinde, næsten lidt rusten.
Hun fortæller om sin familie, både
den biologiske og plejefamilien. Det
er en historie, hun har fortalt til flere
journalister. Alligevel er der en kort
pause efter hvert spørgsmål, visse
ting vil hun stadig ikke have ud til
offentligheden.
- Jeg vil ikke gå ned i konkrete

Hjemløs som 17-årig
Anja er ikke som de fleste, og det er
hun heller ikke bange for at udtrykke.
Når hun bevæger sig rundt i Esbjerg,
er det for det meste uden sko på,
uafhængigt af årstiden. Frisuren
består af lange dreadlocks, som
gemmer sig under en stor hue.
Når Anja taler, lyder hun meget
rolig og velovervejet.
- Folkeskolen var ikke den værste
del af mine teenageår. Der var
også meget vold og isolation i min
omgangskreds og fra kærester, jeg
har fået over 50.000 slag i hovedet
før jeg fyldte 18 år.
Som 17-årig forlod Anja sin plejefamilie og flyttede sammen med sin
kæreste i Bramming. Der boede hun
dog kun i kort tid.
- Jeg blev fundet i en lejlighed
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med to en halv liter blod på gulvet
og væggene, efter at min kæreste
havde lavet et voldeligt overfald på
en anden mand, som han havde
skamferet med en flaske. Han skulle
have 250 sting i hovedet bagefter,
fortæller Anja.
Anjas kæreste blev sendt i fængsel
for grov vold, og lejekontrakten blev
ophævet af udlejeren. I lejligheden
boede også en hund og en kat, som
hun var blevet glad for. Hun spurgte
sin plejefamilie, om hun måtte komme
hjem igen, men det måtte hun kun,
hvis hun skilte sig af med dyrene.
Det kunne Anja under ingen
omstændigheder acceptere, så det
endte med, at hun boede på gaden
med sine to dyr.
Derefter boede Anja skiftevis på

gaden og hos venlige bekendte som sofasurfer, indtil hun blev 18 og fik en
lejlighed. Der boede hun, indtil hendes daværende kæreste blev løsladt fra
fængslet. Han flyttede ind i lejligheden og begyndte at tæske Anja og true
naboerne med knive. Kort tid efter det blev hun smidt på gaden igen.
Den grove vold fortsatte, selv efter hun havde anmeldt det til politiet, som
ikke mente, at der var en sag. Men en opmærksom socialrådgiver kontaktede
politidirektøren og forklarede, at hun nok ville dø, hvis der ikke blev gjort noget.
Først da blev der grebet til handling, og kæresten blev sendt i fængsel igen.
Inspiration i en fredscirkel
Igennem sine 20’ere var Anja hjemløs ad flere omgange. Hun var også politisk
interesseret, gik til demonstrationer og havde mange kontakter i det aktivistiske
miljø. For fire år siden var hun til en demonstration imod lukningen af et socialpsykiatrisk tilbud i Esbjerg.
Her mødte hun Kasper ’Svamp’, en Hus Forbi-sælger som var medlem af
Udsatterådet i Esbjerg. De faldt i snak under demonstration, fordi de er gamle
bekendte, som har været på sommerlejr sammen som børn.
- Efter demonstrationen gik vi ned i parken, hvor der blev dannet en fredscirkel med nogle af vores fælles venner. Der blev delt ideer og andre ting. Jeg
anede ikke, hvad et udsatteråd var dengang. Svamp og jeg endte med at tale

sammen i timevis. Bagefter var jeg
helt opsat på at blive en del af Udsatterådet.
Anja fandt ro i Svamps fordomsfrie
tilgang til sine medmennesker, og de
to har siden lavet en del aktivistisk
arbejde sammen.
- Anja er utroligt passioneret og
effektiv at arbejde med. Hun er meget
dygtig til at formulere de problemer,
vi udsatte har. Hun kan forklare til
enhver, hvad roden til problemet er,
og hvad man kan gøre for at løse det,
siger Kasper Svamp.
Han tilføjer, at Anja nogle gange er
så målrettet, at hun kan være svær at
følge med.
- Det er altid godt at have Anja med
på sit hold, men det kan også være
anstrengende. Hun er så optaget af

sine mål, at når hun først har sat sig
noget i hovedet, kan hun slet ikke
tale om andet. Men hun er god til at
få folk med, hun kan næsten overtale
enhver, vil jeg tro. Hun skal nok klare
sig godt over for Socialministeriet.
Anja From selv er også fast
besluttet på at tage sin ildhu med ind
i Rådet for Socialt Udsatte:
- Det er egentlig sørgeligt, at
vi stadig har hjemløse og socialt
udsatte i et så rigt et land som
Danmark – det kunne være afskaffet
for længst. Men desværre er det
stadig nødvendigt med udsatteråd
og Rådet for Socialt Udsatte, så vi
kan give en stemme til dem, som ikke
bliver hørt.

Det er egentlig sørgeligt, at vi stadig har
hjemløse og socialt
udsatte i et så rigt et
land som Danmark - det
kunne være
afskaffet for længst.
Men desværre er det
stadig nødvendigt med
udsatteråd og Rådet
for Socialt Udsatte, så
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TRE
ÅRTIER
PÅ LANDEVEJEN
Lars ’Pølse’ Davidsen har været landevejsridder siden
13
1989, og det er blevet til mere end 370.000 kilometer
på gåben. Men han regner ikke med at gå på pension
i nærmeste fremtid

Bellahøj Kræmmermarked er
samlingspunkt for mange skæve eksistenser og er et yndet mødested for
de resterende landevejsriddere. Fra
markedspladsen høres glade hvin fra
børn, der bliver kastet rundt i luften
af forlystelser. Lange rækker af boder
indrammer pladsen, og man kan købe
alt fra hårtørrere til persiske tæpper.
Her kan man nemt blende ind som
Hus Forbi-sælger og udnytte, at folk
allerede er i købehumør. Når Pølse
fortæller om sin beslutning om at
blive landevejsridder, er det en meget
nøgtern forklaring.
- Engang for 32 år siden var jeg
blevet gift med en sød pige og havde
røven fuld af penge. Sommerferien
var lige startet, og jeg fik fortalt, at det
var meget sjovt at gå på landevejen,
så jeg pakkede en barnevogn og tog
afsted med henblik på at være væk
et par uger. Det endte så med, at jeg
aldrig kom hjem igen.
Pølse har sammen med sin partner
Pjuske lavet en interimistisk lejr, gemt
væk i udkanten af markedet. Bag ved
en række containere har de slået
deres telte op, og ved siden af står
deres cykler, som de har kørt på fra
Roskilde. Til at holde sig med selskab
har de hunden Pøcha og Pjuskes kat,
Marve. Ret utraditionelt går katten i
snor, mens hunden er fri.
Lejren er spartansk. En presenning
spændt ud bag en container giver ly
til provianteringen: et stort lager af
dåseøl, tobak og assorterede langtidsholdbare madvarer.
Første tur på landevejen
Før han blev døbt ’Pølse’ af de
andre landevejsriddere, hed han Leif
Davidsen. Over mange år arbejdede
han som kok, flyttemand og meget
andet, men han tog på landevejen,
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af Jonas Kjærgaard

fordi han blev træt af det ensformige
liv med fast arbejde. Desuden var
han presset af en lurende skilsmisse
og måtte finde ud af, hvilken vej han
skulle tage.
Beslutningen om at tage på landevejen var oprindeligt ikke nogen definitiv livsændring. I 1989 mente Pølse,
at han trængte til at komme væk fra
det hele, og det blev til tre og et halvt
år som deltids landevejsridder. Han
var hjemme for at arbejde i perioder,
men tog så afsted igen.
Når han var hjemme, gik der aldrig
længe, før han savnede landevejens
frihed. Pølse har altid haft det svært
med monotoni, og det er en af årsagerne til, at han har skiftet beskæftigelse meget tit, som han selv forklarer
det.
- Jeg kan ikke finde ro. Så snart
noget bliver rutine, gider jeg ikke
mere. Det øjeblik det hele ligger i
fingrene, og man bare kan gøre det
automatisk, så bliver det kedeligt –
det er der ingen udfordring i.
Efter tre år på deltid spurgte Pølse
sin kone, som han havde været gift
med i seks år, om han måtte pakke en
barnevogn og tage et par uger i det
fri. Det endte med, at han aldrig kom
tilbage igen. Efter et langt arbejdsliv
som kok, flyttemand og meget andet
valgte han at gøre landevejen til sit
hjem.
Det var i 1993. Siden da har han,
efter sit eget estimat, tilbagelagt
370.000 kilometer på gåben.
Livet som landevejsridder er før
blevet romantiseret i film som ’Vagabonderne på Bakkegården’, men der
er ikke altid blå himmel og mildt vejr,
som når Poul Reichardt går og synger
’Er du dus med himlens fugle, og
skovens grønne træer’.
- Hver vinter er der nogle, som dør,

og da der ikke kommer nye til, bliver vi færre og færre, siger Pølse og ser ned
på sine grove hænder.
Livsstilen har heller ikke været uden omkostninger for ham. Pølse har fem
børn, hvoraf han kun har kontakt med sin yngste datter – det er ikke let at have
en kernefamilie som landevejsridder. Alligevel fortryder han ikke sit valg.
Bøjler, bælter og blå mærker
Beslutningen om at forlade det borgerlige samfund var ikke bare et pudsigt
indfald. Forud lå en opvækst med mange års vold i hjemmet.
- Jeg blev født i Valby, men voksede op i Udby, en lille landsby på Vestsjælland. Så blev mine forældre skilt. Først røg jeg på børnehjem, de kunne
ikke håndtere mig, så blev jeg sendt på drengehjem, de kunne heller ikke klare
mig. Til sidst blev jeg sendt tilbage til min mor igen.
- Det var okay at være hjemme, da min far stadig var der. Han beskyttede
mig. Men da jeg blev alene med min mor, fik jeg tæsk tre gange om dagen.

Engang for 32 år siden var
jeg blevet gift med en sød
pige og havde røven fuld
af penge. Sommerferien var
lige startet, og jeg fik fortalt at det var meget sjovt
at gå på landevejen, så jeg
pakkede en barnevogn og
tog afsted med henblik på at
være væk et par uger.
Det endte så med, at jeg
aldrig kom hjem igen.
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for mig, men det er gået ud over mit
arbejde som skærsliber. Jeg gider
ikke at stemme dørklokker mere, for
at høre, om folk har brug for at få
slebet knive.
I gamle dage var det ikke velset
for landevejsriddere at sælge Hus
Forbi, men i dag er det mere normalt.
En del landevejsriddere kan leve af
avissalget. Landevejens folk er kendt
for deres direkte facon og kvikke
replikker, hvilket gør dem til fremragende sælgere.
- Jeg begyndte at sælge Hus Forbi
sammen med en landevejsridder, som
hedder Risten. Det var hyggeligt. Vi
kunne stå og sælge aviser sammen,
det fik vi meget sjov ud af. Selv når
vi ikke fik solgt så mange aviser,
kunne vi sagtens tjene en god skilling
alligevel.
Selv om han har haft mere indbringende stillinger, er han glad for Hus
Forbi, fordi det giver den frihed,
han er vant til at have. Corona har
været en udfordring for Hus Forbis
sælgere, som det har været for hele
samfundet, men Leif ’Pølse’ Davidsen
lader sig ikke kue af en pandemi.
- Avissalget svinger meget, det
afhænger lidt af vind og vejr. Men
som landevejsridder har jeg lært at
tilpasse mig en varierende indkomst.
Under corona går det faktisk godt,
bare man husker at holde afstand. Så
er folk flinke til stadig at købe en avis.

NYHEDSBREVET ER LETTET
Nej, det er ikke avisen i en ny
udgave. Men du kan få nyt fra vores
verden, blive inviteret til arrangementer og i det hele taget blive en
større del af Hus Forbis fællesskab.
Nyhedsbrevet lander hos dig, hvis
du tilmelder dig på www.husforbi.dk
eller ved at scanne koden her:

NY PODCAST

MØD LANDEVEJENS
RIDDERE
Pølse flyttede hjemmefra, så snart
han fik chancen. Han uddannede sig
først som kok på søfartsskolen, og
det førte ham vidt omkring i Nordsøen
og på Atlanterhavet. Men efter noget
tid indhentede rastløsheden ham, og
han måtte prøve noget nyt.
Da han fik sit første barn, forsøgte
Pølse at nå til en forsoning med sin
mor på trods af den mishandling, han
fik som lille.
- Jeg kom til hendes lejlighed med
min lille datter på armen. Den eneste
kommentar hun havde, da hun åbnede
døren, var: ’Hvad er det, du kommer
slæbende på derer?' Det er faktisk
dit barnebarn, forklarede jeg. Men det
havde hun ikke nogen interesse i.
Da Pølses datter selv fik et barn,
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forsøgte hun også at opsøge den
nybagte oldemor. Denne gang ville
moren end ikke åbne døren.
Pølse har i alt fået fem børn, som
han aldrig har været voldelig over for.
- De skulle ikke gå igennem det
samme som jeg gjorde. Det gør man
bare ikke over for sine børn. Hun er
heldigvis død nu.
Fra skærsliber til avissælger
I de første mange år ernærede Pølse
sig som skærsliber, det klassiske
erhverv for landevejsridderne. I flere
generationer tjente landevejens folk
til dagen og vejen ved at gå fra gård
til gård og tilbyde at slibe knive eller
redskaber.
Den tradition videreførte Pølse, og

det er det job, han har haft i længst
tid. Men alligevel skiftede han til Hus
Forbi.
- Jeg blev Hus Forbi-sælger i 2007.
Jeg fik en kæreste, som havde tre
børn, så kunne jeg jo ikke tage
på landevejen som før. En af mine
kammerater, som også var Hus
Forbi-sælger, hjalp mig med at få et
sælgerkort. Det var alternativet til at
være skærsliber, jeg måtte jo tjene
nogle penge. Det er gået meget godt.
På sin vest har han stadig en lille
messingplade med titlen ’Skærsliber’
indgraveret, og cyklen har et stort
skilt, som reklamerer for det samme,
selv om han ikke længere tjener
penge på den måde.
- Hus Forbi har gjort meget godt

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.
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Her rejses et af fartøjerne fra Fredens Havn på land på Refshaleøen.
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af Poul Struve Nielsen
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Da kranen løfter Freja op, sidder der masser af muslinger
og grønt på hendes flade bund. Hun var det første skib,
der blev sejlet ind i Erdkehlgraven mellem Christiania og
Holmen i København; det var omkring hende, det lille lokalsamfund Fredens Havn opstod.
Esben Banke sejlede hende ind mellem sivene i august
2006. Da var han gået konkurs, blevet hjemløs og endte
med at købe den tidligere pram fra de svenske floder
billigt af en ven på et værtshus. Nu er det 8. januar 2022,
og han står ude foran bryggeriet Mikkeller på Refshaleøen
og ser først et andet af sine fartøjer, Tumleren, og siden
Freja blive halet op af havnebassinet og anbragt på ladet
og anhængeren af en lastbil.
Esbens far og nogle af hans bedste venner er med for
at støtte ham, da hans hjem gennem mere end 15 år bliver
løftet op på land og kørt væk. Det er samme flok, der
har deltaget i støttearrangementer og siddet på tilhørerbænkene i både by- og landsretten, hvor Kystdirektoratet
begge gange har fået medhold i, at Fredens Havn skal
ryddes.
Ude i havnen driver to spabåde forbi med turister, som
drikker champagne i flydende jacuzzier.
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da også været forbi for at sige farvel tidligere på dagen.
Fuglene har fundet ly for de bølgeskvulp, der oversvømmer
redebyggeriet, når flydende jacuzzier, havnerundfarter,
vandscootere og partybåde drøner forbi.
Den internationalt anerkendte biolog Uffe Gjøl Sørensen
kaldte det ’genialt’, at Fredens Havn lå og udgjorde en
afskærmning. Den internationalt anerkendte biolog Uffe
Gjøl Sørensen, der døde i 2021, kaldte det 'genialt',
at Fredens Havn lå og udgjorde en afskærmning, Han
arbejdede med naturforvaltning i Danmark og udlandet
– herunder for Verdensnaturfonden. Og han betegnede
Fredens Havns område som den største rørskov langs
bredden i hele Københavns Havn, hvor der også er store
træer med grene, som rækker ned i vandet.
Ynglefugle som knopsvanen, blishønen og den
gråstrubede lappedykker fik ro, fordi beboerne havde
lagt sig i et bælte langs kysten. Fuglene har bygget
rede i sivene ud mod den åbne vandflade. Hård vind og
bølgegang er de vant til, men kølvand fra bådtrafik er et
problem.
Når fuglene vender tilbage næste år for at bygge reder,
vil de se deres hjem gå til grunde, fordi der ikke er en
afskærmning for de menneskeskabte aktiviteter.
Maritim losseplads
Det har også været en menneskeskabt aktivitet at få de
hjemløse og socialt udsatte beboere i Fredens Havn
fjernet.
’Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man tolererer
det og ikke kan se, at vi ikke kan have sådan et svineri
liggende’, sagde popsangeren Jørgen Olsen, efter at han
selv var flyttet ind i en bolig på Holmen lige overfor. Og
den forhenværende socialdemokratiske overborgmester
Frank Jensen kaldte Fredens Havn for ’en maritim losseplads’.
- Det bliver kaldt slum, fordi det er noget, man gerne vil
af med, siger arkitekt og byplanlægger Henrik Valeur.
Han har udgivet bøgerne ’En anden by’ og ’The Floating
Community’ om alternative samfund og flydende byer på
baggrund af sine erfaringer fra blandt andet Fredens Havn
og mange års arbejde i slumkvarterer i Indien. Han mener,
at der i samfundet mangler plads til, at folk kan leve, som
de selv bosætter sig, og ikke sådan, som middelklassen
ønsker det.
- Når man lærer et boligområde, også et slumkvarter,
bedre at kende, ser man det som en anden form for by
med kreativitet, fælleskab og sammenhold. Fælles for den
slags beboelser i hele verden er, at de myndigheder, som
er der for at hjælpe folk, ender med at modarbejde dem.
- Det med at være presset smitter af på sammenhold og
fællesskab. Det er på en eller anden måde det værste at
skulle vågne hver dag og ikke vide, om man har et hjem i
morgen, siger Henrik Valeur.
Det pres har præget udviklingen i lokalsamfundet
Fredens Havn. Til sidst var der kun få mennesker tilbage.
Men i sommeren 2019 udgjorde Fredens Havn en lille
flydende by, hvor skibene lå ved de to øer, Æseløen og
Flydende by, og tre flydende konstruktioner fra Refshalevej og ud i vandet: Krydset, Pilen og Flyvers Platform.

Smag og behag
Esbens flydende konstruktioner har skabt et fugleliv, der
ellers slet ikke er inde i København. Knopsvanerne har

Plask!
Mens bådene fra Fredens Havn er blevet fjernet, har
den øvrige skibsfart i den del af Københavns Havn haft
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selskab af et orange fartøj, som
folkene, der står for rydningen, kalder
for Foliebakken, fordi den er bygget
af aluminium. Den har tre sider. Den
fjerde mangler, fordi den oprindeligt
blev bygget til, at man kan sejle på
vandscootere fra fartøjet. I forbindelse med rydningen af Fredens
Havn er den praktisk, fordi den har
stødpuder på siderne, så man kan
skubbe til fartøjer og andet, der ligger
i vandet, uden at beskadige noget.
Det er Foliebakken, der er blevet

brugt til at trække skibene fra Fredens
Havn til Refshaleøen, hvor de bliver
hejst på land og kørt væk.
Et par af bådene har voldt
problemer, herunder en båd, der
tilhører gøgleren og Hus Forbisælgeren Storken. Og der har været
andre episoder, for eksempel da en
af medarbejderne fra COWI, som har
entreprisen med at rydde havnen, gik
ud på en planke, og der lød et knæk
efterfulgt af et plask og et råb fra
kollegerne:

- Er du OK?
Det var han, vandstanden er ikke særlig høj, men vådt og koldt er det. Og
glat, hvilket en medarbejder fra TV2 Lorry fandt ud af, da han gled og røg i
vandet med kamera og det hele.
De mange, der har boet i Fredens Havn i tidens løb, er vant til at springe
rundt på konstruktionerne, også når de har festet eller været i byen – og nogle
af de beboede skibe har været tøjret til konstruktioner, man kun kunne komme
til ved at padle derud i tvivlsomme fartøjer, der mere lignede små tømmerflåder
eller badekar end både.
Men nu er det forbi. Efter et forsøg på lovliggørelse, en høring, et påbud og
to retssager synes Fredens Havn kuldsejlet.

Henrik Valeur, arkitekt og byplanlægger

Kampen uden bitre ord
Oplevelsen af at bo i sivene ved vandkanten har bragt
Esben tættere på naturen. Hellere end at sige bitre ord
om at miste sit hjem vil han tale om at rydde op i alt det
affald, andre smider i havnen. Alt fra ølkrus, når den står
på festival med jazz eller Distortion, over regnbuefarvede
efterladenskaber fra Copenhagen Pride til valgkampfotos
af politikere, der ikke vil have Fredens Havn og udledninger fra kloakken.
Der skal være plads til meget i havnen. Udover spabåde,
turistrundfarter og dyre boliger med havudsigt vil man
også gerne have studerende til at bo i vandkanten. Endda
i form af husbåde. Ved Refshaleøen, en kort gåtur herfra,
ligger ’Urban Rigger’, som er et nyt koncept med studieboliger: 12 blå husbåde tegnet af stjernearkitekten Bjarke
Ingels.
- Det er den vildeste beliggenhed. Hvis de containere
ikke lå her, ville man tænke: Hvorfor i alverden er der
ingen, der bor her? Dette giver nogle mennesker mulighed
for at bo lige ved vandet i København, siger Bjarke Ingels
til Politiken i en artikel om, at han mener, der bør ligge
1.000 boliger i Københavns Havn. Og han vil gerne tegne
dem.
Hus Forbi har forsøgt at få en kommentar fra Bjarke
Ingels, men han ønsker ikke at give et interview, så vi ved
ikke, hvad han tænker om boliger til socialt udsatte på
havnefronten.
Man kan bo i Urban Riggers til en husleje mellem 6.950
og 9.750 kroner. Det lyder sikkert billigt for mange, men
det er en husleje, ingen af beboerne i Fredens Havn vil
kunne betale. Opgørelsen af indkomsterne i forbindelse
med retssagerne afslørede, at der boede en enkelt førtidspensionist – resten er på nedsatte ydelser eller har slet
ingen faste indtægter.

Det bliver kaldt slum, fordi det er
noget, man gerne vil af med
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Esben Banke støttes af sin ven, Di Ponti, da han ser sit hjem blive løftet op fra vandet.
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OPRYDNING – IKKE RYDNING
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Sådan er Fredens Havn
forsvundet
af Josfine Skjødt og
Poul Struve Nielsen
foto: Anders Bøggild
Hvis man bruger ordet rydning i
forbindelse med Fredens Havn
overfor Esben Banke, så bliver man
irettesat.
- Nej, der er noget sludder og
vrøvl. Du har slet ikke forstået. Der
er ikke tale om rydning. Det her er en

oprydning. Vi arbejder sammen. Det
kan godt være, vores politikere bruger
ordet rydning, men det er ikke det,
der er tilfældet. Nej, samarbejde. Så
er det en oprydning, siger han.
Det er Kystdirektoratets områdechef for kystzoneforvaltning, Hans
Erik Cutoi-Toft, som har udstedt
påbuddet om, at beboerne i Fredens
Havn ikke må være der, og som på
direktoratets vegne har lagt sag an
mod beboerne. Han bruger også
ordet oprydning,
- Oprydningen er i fuld gang. Det
har krævet to retssager at komme i

gang. Fartøjerne med beboere er kommet op af vandet. Det har været
en opgave, der skulle løses, siger Hans Erik Cutoi-Toft, som understreger, at oprydningen af vandarealet er politisk bestemt.
Pengene til oprydningen blev bevilget under daværende miljø- og
føde-vareminister Jakob Ellemann-Jensen. Han fik i 2019 godkendt et
projekt til et samlet beløb på 25,7 millioner kroner, hvoraf ministeriet
anmodede Københavns Kommune om at dække de 10 millioner.
- Vi har givet et påbud, men det havde ikke været muligt at
gennemføre en oprydning uden en politisk beslutning, siger Hans Erik
Cutoi-Toft
På spørgsmålet om, hvad Kystdirektoratets planer med området er,
svarer han:
- Der er tale om, at området kan overgå til By og Havn. Mens det hører
under Kystdirektoratet, holder vi tilsyn med det.
By og Havns aktiviteter finansierer offentlig infrastruktur i København.

Lisa, en af beboerne fra Fredens Havn, har et nyt sted at lægge sin husbåd for svaj, så en af
vennerne kommer med sin båd og henter den, før den trækkes i land på Refshaleøen.

SVANERNE LEVER I BUNDEN AF VASKEN
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Esben Banke om 15 år med natur
og mennesker i Fredens Havn
af Josefine Skjødt
illustration: Kami
Hvad gør man, når ens hjem lige er sejlet
væk, løftet med kran op på en lastvogn og
kørt til midlertidig opmagasinering?
Sådan er situationen for Esben Banke,
som var den første beboer i Fredens
Havn, og som også er den sidste, der går
i land og drager videre mod en ukendt
fremtid.
Du har lige set dit hjem blive hejst op.
Hvad gør du nu, Esben?
- Nu skal jeg holde fri. Når man har
fartøjer liggende langs den danske
kyststrækning, kræver det, at man har
dem under opsyn, og det har jeg nu haft
i snart 16 år. Nu har jeg faktisk en pause.
Når mine fartøjer er på land, skal jeg ikke
tænke på vind og vejr, om de skulle blive
lænset eller noget som helst. Det ser jeg
frem til, og så ved jeg ikke, hvor jeg skal
lande.
Hvordan har du det med, at Fredens
Havn lukker?
- Fredens Havn flyver jo videre. Fredens
Havn er et kapitel og har været og er
stadigvæk en inspiration, og jeg har i hvert
fald set, at når der er så megent modstand
mod et sådant initiativ, så må der være
noget om snakken. Så det betragter jeg
bare som en mulighed for at fortsætte mit
arbejde.
Er du positivt anlagt?
- Helt sikkert. Jeg arbejder ikke med
problemer, jeg arbejder med løsninger.
Og det er derfor, jeg lever på vandet. For
så er jeg ikke forstyrret af en hel masse af
det, man på land kalder et problem. Jeg
er løsningsorienteret, så jeg har fundet ud
af, at hvis jeg er ude på vandet, så kan jeg
fungere.
En anden verden
Før du var på vandet, kunne du da
fungere?
- Da levede jeg i en meget anden
verden. Inden jeg gik på Designskolen,
arbejdede jeg som bådebygger. Og da
var militæret vores største kunde, fordi
vi var nogle af verdens dygtigste bådebyggere. Og det er meget, meget dyrt at
lave noget af det bedste. Men der er altså
nogen, der har råd til at investere i det
bedste grej. Og det var det, vi leverede.
Så jeg har været med til i mange år at
udruste soldater til at tage af sted, og jeg
har også set mange af dem komme hjem
igen. Og efter 15 år i den branche kunne
jeg godt se, at der er et eller andet, der
ikke hænger sammen. Det, jeg var blevet
fortalt, det passede ikke.
Tog du ud til havnen derefter?

Kami, som har
lavet denne
tegning, er
kunstner fra
Estland og har
boet i Fredens
Havn i nogle år.

- Nej, jeg stoppede min professionelle
karriere som bådebygger, og så valgte jeg som
28-årig at starte på Danmarks Designskole.
Det var for at give mig selv en pause i livet og
lige spekulere på, hvad skal jeg bruge det her
til? Og det er stadigvæk det, jeg gør, stiller
spørgsmål.
Hvor var du i dit liv, lige før du flyttede
derud?
- Da var jeg gået personligt konkurs. En fejlslagen ejendomsinvestering, og så var jeg gået
personligt konkurs. Så havde en af mine venner
købt Freja, som er den lille båd, jeg tror bliver
løftet op om lidt, som ligger derude. Og det var
sådan, jeg i 2006 kom sejlende ind en august
sommerdag og så det, jeg senere kaldte
’bunden af vasken.’ Altså byens skrald. En
svanerede, hvor halvdelen af byggematerialet
var skrald. Og jeg behøvede ikke obducere
svanerne for at vide, hvad der var i deres maver.

Jeg blev klar over, at her var der en opgave,
som der skulle gøres noget ved.
Var det faktisk for at hjælpe svanerne?
- Det var hjælp til selvhjælp. Jeg havde brug
for at stå op hver dag og lave et eller andet,
der gav mening. Der kunne jeg i hvert fald gå
i gang med. Hen ad vejen fandt jeg ud af, at
jeg stod mellem en manglende kommunikation
mellem stat og kommune: Er det kommunens
ansvar, eller er det statens ansvar? Og det er
stadigvæk ikke kommet så forfærdeligt meget
videre.
- Alt det skrald, som ryger ud over kajkanten
her i København, og som ender inde i bunden
af vasken, starter med at være statens ansvar.
De har ikke noget budget til oprydning. Byens
skrald bliver først kommunens ansvar, når
det har været højvande. Og skraldet, det er
kommet gennem hele sivskoven og er blevet
brugt som del af hele fødekæden.
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foto: Dennis Morton
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Tidligere var Stellian kaptajn i den rumænske hær.
Nu bor han i en campingvogn i Aarhus og er en
af de 12 hovedpersoner i Hus Forbi-kalenderen
for 2022
Stellian kom til Danmark i 2011. Han prøvede forgæves at
finde arbejde med rimelige vilkår, men det lykkedes ikke.
I årevis måtte han slide og slæbe for arbejdsgivere, der
udnyttede ham som billig arbejdskraft.
I dag bor han på Skrænten, et lille herberg på Marselis
Boulevard i Aarhus.
Skrænten er hjemsted for otte hjemløse, som selv står for
den daglige drift. Foreningen Gadeliv i Aarhus oprettede
herberget i 2016, og siden har det udviklet sig til et velfungerende bofællesskab.
Den store røde træbygning, som engang var et
fritidshjem, huser op til fire hjemløse. De resterende
beboere holder til i campingvogne placeret i baghaven.
I en af campingvognene bor Stellian. På taget af hans
campingvogn vajer et dannebrogsflag i vinden.
Stellian selv er en ældre herre med kort, gråt hår. Han er
klædt i Hus Forbi-tøj fra top til tå med skjorten pænt nede
i bukserne. I størsteparten af sit voksne liv har han været i
militæret. Han startede som officer under Ceausescus styre
i 1988, kort tid før den rumænske revolution.
- Indtil 1980 havde vi et godt liv, men i løbet af 80’erne
blev det kun værre. Jeg ved ikke, hvad der skete, måske var
det, fordi Ceausescu mistede forstanden.
Sult og paranoia
Regeringen indførte alvorlige økonomiske stramninger for
at tilbagebetale Rumæniens massive udenlandsgæld. Det
resulterede i en stagnerende nationaløkonomi. Det lykkedes
Ceausescus regering at tilbagetale hele gælden, men
befolkningen led meget i de år. Butikshylderne var tomme,
og over hele landet sultede folk dagligt.
- De sidste år under Ceausescus styre var meget slemme.
Folk havde penge, men man kunne ikke købe noget, fordi
inflationen var så høj. Jeg fik en lejlighed af hæren, da jeg
var nygift, men den var helt tom. Vi havde ikke råd til at købe
møbler. Elektriciteten blev slukket klokken 20 om aftenen,
og så var der først strøm igen næste morgen.
Udover fattigdom og sult var paranoia også et livsvilkår.
Man kunne aldrig vide, om man talte med en ven eller en af
sikkerhedspolitiets stikkere.
- Vi var bange hele tiden, Ceausescus sikkerhedsstyrker
var overalt, man vidste aldrig, om man blev overvåget. Selv
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Vi var bange
hele tiden,
Ceausescus
sikkerhedsstyrker var
overalt, man
vidste aldrig om
man blev overvåget. Selv om
man talte med en
ven, skulle man
være forsigtig
med at kritisere
regeringen.
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om man talte med en ven, skulle man være forsigtig med at kritisere regeringen. Det var aldrig sikkert, at man kunne stole på folk.
Korruption
Efter revolutionen håbede Stellian på en lysere fremtid for Rumænien. Den
fremtid skulle dog vise sig ikke at have plads til officerer fra kommunistæraen.
Folkehæren, som han oprindeligt var officer i, var organiseret efter den
sovjetiske model. Efter Rumænien blev medlem af Nato i 2004, skulle militæret
omstruktureres efter en mere vestlig model. Det medførte, at Stellian sammen
med mange kollegaer blev tvunget på en tidlig pension.
Stellian kommer fra en principfast familie. Efter anden verdenskrig blev hans
bedstefar sendt i fængsel som politisk afviger, fordi han ikke ville afgive sin
ejendom til staten. Efter afgangen fra militæret forsøgte Stellian at åbne en
grønthandel, men som bedstefaren nægtede han at bukke under for uretfærdige regler.
- På grund af den udbredte korruption kunne jeg ikke tjene nogen penge.
Hver gang fødevarekontrollen kom forbi, skulle jeg give dem en ’gave’ for at få
lov til at drive min forretning. Af princip nægtede jeg at betale bestikkelse til
korrupte embedsmænd. Så de lukkede min butik.
Mod vest
Han valgte som mange af sine landsmænd at rykke teltpælene op og søge
vestpå. Det anslås, at mellem seks og otte millioner etniske rumænere lever
som emigranter uden for hjemlandet.
- I første omgang tog jeg til Norge. Det skulle være nemt at finde arbejde der.
Men efter et halvt år havde jeg stadig ikke fundet noget job. Jeg blev desperat,
men så kom der et tilbud om at få arbejde for et dansk firma i Brabrand. Det
var et nedrivningsarbejde af en gammel Tulip-fabrik.
Forholdene på arbejdsmarkedet i Skandinavien levede ikke op til Stellians
forventninger. Han blev lovet en lejlighed, men i stedet blev han indlogeret i et
lille kælderlokale, hvor møbleringen bestod af en madras.
- Vi blev ansat af et dansk firma, men chefen var araber. Til at starte med blev
vi lovet en ansættelseskontrakt og alle de nødvendige papirer, men efter en
måned havde jeg ikke set skyggen af en kontrakt, og vi fik kun halvdelen af den
aftalte løn.
Sådan blev Stellian fanget på det sorte arbejdsmarked. Arbejdsgivere lokker

25

med arbejdstilladelser og overenskomster for så at trække tæppet væk
under deres ansatte, som ikke har
andre alternativer.
- Vi arbejdede ti timer hver dag,
det var meget tungt arbejde. Vores
chef sad bare på sin flade og røg
vandpibe. Han var en hård hund, vi
blev hundset rundt med hele tiden.
Ærligt arbejde
Stellian fik nok at de urimelige vilkår.
Efter årene med nedslidende arbejde
seks dage om ugen begyndte han
at få problemer med ryggen. Frem
til 2014 beskæftigede han sig som
nedrivningsarbejder, arbejdede på en
minkfarm og plukkede endda jordbær
på Samsø i en periode.
- I 2014 var der en af mine venner,
der foreslog, at jeg blev en del af
Hus Forbi. Personalet i Hus Forbi var
meget flinke imod mig, de blev min
nye familie. Siden da har jeg solgt
Hus Forbi på fuld tid.
Hus Forbi gav Stellian en beskæftigelse under værdige vilkår. Han er
også glad for det fællesskab, som
findes mellem sælgerne.
- Jeg holder meget af mine
kollegaer. Alle holder sammen og
hjælper hinanden. Her på Skrænten
bor der to andre sælgere. Den ene
er polak, vi har et godt sammenhold.
Hvis jeg løber tør for aviser, kan jeg
låne lidt af de andre.

Standupperen Simon Væver har haft
en depression og bruger humoren til at
arbejde sig væk fra sine problemer
Hvad er din bedste hjemløsejoke?
- Hvad kalder man en hjemløs mand uden
arme og ben? Nej, seriøst, det er ikke en joke.
Jeg står og kaster ting på ham og ved ikke, hvad
jeg skal kalde ham.
Hahaha! Hvad er dit forhold til hjemløse?
- Jeg snakker med dem, hvis jeg har tid. Jeg fik
engang en historie fra en mand, der var hjemløs
for tredje gang, og han sagde: ‘Generelt er det
et godt sted at holde til foran McDonald’s.’ Og
så spurgte jeg ham, om det var, fordi der var
mange unge mennesker, der gav mad? Men nej.
Det var, fordi McDonald’s var meget bedre end
Burger King. Han hadede Burger King.
- Ellers kender jeg kun folk, der er sofasurfere.
Folk, der ikke har kunnet skaffe et værelse i
København i fire måneder. Dem er der mange af.
Faktisk er der mange hjemløse, der er sofasurfere, kvinder og unge – de usynlige
hjemløse, vi ikke har tal på. Jeg ved, at du selv
har haft psykiatri inde over dit liv. Det kender vi
hjemløse alt til. Hvad er dit forhold til systemet i
psykiatrien?
- Jeg synes, det er et meget firkantet system.
Du skal passe ind i en boks. Så er det godt,
jeg har komikken. Jeg bruger meget humor
som terapi, og jeg tror, mange komikere bruger
humoren til at flygte væk fra deres problemer.
Forrige vinter var ekstremt slem for min
depression. Jeg plejer at arbejde den væk, så
jeg var langt nede, nærmest tilbage til de værste
dage i min depression. Jeg var glad for, jeg
havde en seng.
Køber du avisen?
- Jeg har aldrig købt avisen, men jeg giver dem
penge.
Husk nu at købe avisen. Jeg kan godt forstå,
du gerne vil støtte den enkelte sælger, men
køber ingen avisen, mister vi Hus Forbi.

Komik som
antidepressiv
interview: Daniel Høybye
foto: Anders Bøggild
tekst: Anders Højberg Kamp
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To søndage i efteråret blev Hus Forbi-sælgere og andre udsatte inviteret til gratis standup i Comedy Zoo i København. Hus Forbi-sælger
Daniel Høybye mødte komikerne backstage til korte interviews, som vi bringer i avisen hen over året. Denne gang er det Simon Væver.
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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 Ole Ibsen.

Kedsomhed er ikke noget, jeg ser på med stor
begejstring.
I begyndelsen af min hjemløshed levede jeg af
at samle pant. Jeg skammede mig over det og
gik derfor rundt efter mørkets frembrud. Jeg
havde ikke den store kontakt til andre mennesker og kedede mig bravt, medmindre jeg
havde penge og kunne gå på værtshus og tale
lidt med andre.

Der er selvfølgelig den selvvalgte kedsomhed,
som jeg oplever i dag. Det er den kedsomhed,
hvor jeg efter en lang dag med salg af aviser,
genoptræning og indkøb kommer hjem og bare
har lyst til at smide mig i min lænestol med
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NY PODCAST

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

en kop kaffe og se noget dårligt tv. Og jeg egentlig
ikke har lyst til at være social og møde andre mennesker.
Det er 100 procent mit eget valg, og jeg nyder det
indimellem.
Situationen var helt omvendt, da jeg overnattede
to år på et herberg. Samme rutine hver dag. Sent
i seng og tidligt op. Dårlig søvn på grund af larm,
folk, der kom sent og så videre. Og så 12-15 timer
på gaden.
Efter butikkerne, som jo er Hus Forbi-sælgernes
salgssteder, lukkede, havde jeg nogle timer. Herberget åbnede først klokken 23.30. Vejret er ofte
så dårligt, at det er meget svært at sælge aviser,
så jeg har tilbragt mange timer i Frederiksberg
Centret, hvor der er varmt og strøm til telefonen,
så jeg kunne høre musik. Det er bedre end kulden,
men afsindig kedeligt.
Centret lukker klokken 21, og hvad så indtil herberget åbner? Tja, jeg havde tre muligheder. Trave
rundt i gaderne, gå på værtshus (hvis pengene
var til det) eller gå på McDonald's og drikke noget
kaffe.
Sidde og glo på uret og vente, vente, vente. Jeg
hadede de mange timer, hvor jeg ikke vidste, hvad
jeg skulle stille op med mig selv, og jeg håber
aldrig, jeg kommer tilbage dertil. Kedsomhed er en
led størrelse, og desværre er der ikke hjælp nok at
hente for hjemløse.
Anderledes blev det, da jeg med en vens hjælp kom
med i Hus Forbi-fællesskabet. Jeg er meget socialt
anlagt og blev hurtigt glad for den kontakt, jeg
havde og har til andre mennesker. Jeg var med, da
vi fik vores hus i Vanløse. Jeg kommer der meget
og hygger og taler med de ansatte og frivillige, og
jeg spiser lidt – som regel god – mad.
Med hjælp kom jeg videre. Med det er ikke alle, der
er så heldige.

af Ole Ibsen
foto: Anders Bøggild
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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. marts med dit navn og adresse.
Vinderne får direkte besked.

HUS FORBI-SÆLGER ALI ER DØD
Ahmed Monazahion, som sjældent
blev kaldt andet end Ali, blev
født i 1962 i Teheran, hvor han
voksede op sammen med forældre
og søskende. Under Ayatollah
Khomeinis styre i Iran skulle alle
unge mænd på 15 år i krig. Ali
besluttede at flygte, da det var ham
imod at slå folk ihjel.
Han flygtede til Indien, hvor han
mødte en dansk pige. De blev gift
for derefter at rejse til Danmark.
Her kom han på sprogskole og fik
små jobs i korte perioder. Parret fik
en søn, men blev kort efter skilt.
En hård barndom, flugten og
savnet af kone og barn og sin
familie i Teheran bevirkede, at livet
var svært. Derfor blev gaden og

skiftende adresser Alis hverdag.
Han holdt i mange år til på Blå
Kors varmestue i Herning, hvor
der var en seng, god mad og
gode mennesker, som var parate
til at hjælpe ham og mange andre
brugere, som efterhånden også
blev hans venner.
Ali var i de seneste år Hus
Forbi-sælger og kunne næsten
dagligt ses ved indgangen til føtex
i Herning. Her sad han med sin
musik, kaffekrus, en lille bog med
gode ord og solgte aviser. En
trofast kundekreds var med til at
støtte Hus Forbi og forsøde Alis
hverdag. Han følte, han havde et
arbejde og nød at møde mange
mennesker.

Støt de mest udsatte

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

Han vil blive husket som et
venligt og høfligt menneske. Han
kunne være underholdende med
sjove historier og tryllenumre til
glæde for både børn og voksne.
Mange vil også huske Ali for hans
gavmildhed.
De sidste år svigtede helbredet,
og Ali døde i sit hjem i Tjørring 1.
december.
Han efterlader sig sin søn, som
han desværre aldrig havde kontakt
med.

Æret være hans minde
Hus Forbi

FOTO: ULRIK JANTZEN
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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
x-ord: Hanne Reffelt
tegning: Maja Petrea Fox
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HUS FORBI-SÆLGER THOMAS

Jeg ville egentlig
helst læse nordisk
litteratur
- Jeg er gået under navnet Aske Sod siden 1990’erne. Det er noget
med efterladenskaberne af brugbart brænde, at man er lidt uden for
det hele. Jeg bruger stadig navnet som en del af min e-mail og så
’68’, for jeg er fra 1968. Nu kalder man mig mest for Thomas. Der
har været så meget mandefald fra os på bænken, der har hældt sprit
i hovedet, desværre, så de gamle, der kendte mig som Aske Sod, er
væk.
- Da jeg var i starten af 20’erne, valgte jeg at gå på universitet.
Jeg ville egentlig helst læse nordisk litteratur, men så kom jeg ind
på mit tredje valg, og det var teologi. ’Okay,’ tænkte jeg, der er
noget græsk, latin og hebraisk. Jeg var der i nogle år, men tog orlov
og til København,
hvor jeg havnede
på et herberg med
et lille kammer og
nøglekort. Der var en
helvedes larm, men
det var forholdene,
og så tog jeg ned til
en kibbutz i Israel.
- Kibbutzer er en
skidegod socialistisk
idé, men jeg havde
brug for at komme
til en by og tog ind til Tel Aviv og blev opvasker på en restaurant og
boede på et herberg. Det var sgu lidt hårdt.
- Tilbage i Aarhus endte jeg med at meldte mig ud af universitetet, for det blev for meget navlepilleri og fortolkningsværk. Jeg var
mere til det umiddelbare og begyndte at gå med aviser hver nat for
at kunne betale husleje. Det var alt for hårdt. Pludselig skyldte jeg
350.000 kroner og fik en støtteperson fra kommunen, der syntes,
jeg skulle i gældssanering og fik mig ud på ’Psyk’ i et halvt år, hvor

Vi skulle lige have
nogle gravøl,
og så var hun død.
Hun havde fået
leverchok,
stakkels kære Stine

jeg fik noget medicinering.
- I de sidste 12 år har jeg
været i Aalborg. Først var jeg
hjemløs, men så fik vi verdens
bedste bolig, mig og min
elskede Stine, der døde for små
to år siden. Det er et virkeligt
dejligt sted, hun skaffede os.
- Jeg har været fri for medicin
i nogle år og kører på en ny linje
med spritten og er på antabus.
Det er svært, men vigtigt, for min
kone døde nøjagtigt af det. Sprit
og for lidt mad. Vi havde lige
været til begravelse, Stine var i
sorg, og så skete der fandeme
det samme for hende.

- Vi skulle lige have nogle
gravøl, og så var hun død. Hun
havde fået leverchok, stakkels
kære Stine. Hun er alt i mit indre,
i mit liv, og hun indrettede vores
lejlighed så godt med sine ting
fra tidligere og det, vi havde
købt sammen. Den står som
dengang, vi var sammen, og det
skal den blive ved med. Stine
havde to børn, som jeg stadig
ser, og de er lettede over, at
jeg ikke vælter rundt på gaden
på den gamle måde mere. Jeg
kalder dem bare ’børnene’. De
er den eneste familie, jeg har, og
jeg er meget glad for dem.

HVAD ER VIGTIGT FOR DIG?
- Hus Forbi er en kanon idé og en stor del af mit
liv. Jeg SKAL ud og snakke med nogle mennesker
hver dag, også på varmestuerne, hvor der er noget
rigtig godt kokkeri for en 20’er. Ellers bliver jeg
mærkelig i hovedet. Jeg sidder på bænken ved
’Tiger’ i Bredegade, hvor der kommer mange forbi
og snakker.

fortalt til Birgitte Ellemann Höegh
foto: Ivan Horn
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Jeg har været fri for medicin i
nogle år og kører på en ny linje
med spritten og er på antabus. Det
er svært, men vigtigt, for min kone
døde nøjagtigt af det.

