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| leder |
Der er brug for en tillidsreform
Så fremlagde statsministeren regeringens udspil til en sundhedsreform. Det er
for tidligt at sige ret meget om, hvilken betydning den kan få for de socialt udsatte
grupper. Til gengæld savner vi en anden reform, som kunne give dem et markant løft.
En reform, der desværre ikke er nogen plan om. Men ikke desto mindre den reform,
der ville kunne få mange indsatser til at lykkes.
Vi har brug for en tillidsreform. En reform, der kan genskabe de socialt udsatte
befolkningsgruppers tillid til den offentlige sektor. Og de politikere, der kommer ud i
virkeligheden, ved det godt.
For nogle år siden var jeg til en debat, hvor en gruppe unge hjemløse mødte Venstres daværende socialordfører Carl Holst. Efter at have lyttet lidt spurgte han: 'Vil
det sige, at ingen af jer stoler på kommunen?' Nej, det var der ikke nogen som gjorde.
Børne- og Socialminister Mai Mercado (K) er flittig til at komme ud i virkeligheden. Hun må have oplevet det samme. Ellers kan hun læse om det i den rapport, hun
fik med, da hun åbnede Rådet for Socialt Udsattes konference om den ordning, der
kaldes det sociale frikort.
Et fint udspil fra regeringen med opbakning hele vejen rundt i satspuljekredsen.
Men som en bruger siger i rapporten: Hvis jeg skal godkendes af én fra kommunen, så
opgiver jeg på forhånd.
Og det skal brugerne, for det er ikke et rigtigt frikort, hvor man har et fradrag
på sin selvangivelse. Det er en ordning, man visiteres til på Jobcentret. Av min arm!
Jobcentret er nok den myndighed, socialt udsatte har mindst tillid til overhovedet.
Det er ikke tilfældigt, at en organisation ved navn Jobcentrets Ofre præger den sociale debat.
Og hvorfor denne mistillid? Fordi det offentliges mistillid til de socialt udsatte avler mistillid den modsatte vej. Mens der fosser milliarder af kroner ud af statskassen
til rige svindlere, slås der hårdt ned på selv den mindste afvigelse, når det gælder socialt udsatte. Hjemløse, som har alle deres ejendele i indkøbsposer, på cykellad eller i
barnevogne sendes i jobprøvning. Folk, som aldrig har været ude af landet, sættes på
integrationsydelse. Hjemløse får bøder og zoneforbud for at sove på gaden.
Se det i øjnene: Hjemløse, stofbrugere, psykisk syge og folk med andre store problemer har ingen grund til at have tillid til det offentlige. Det er, som om politikerne –
og her taler vi altså et meget stort flertal – med den ene hånd fodrer den dybe mistillid med restriktiv og groft diskriminerende lovgivning overfor socialt udsatte, mens
de med den anden hånd kaster lidt krummer ud og fodrer de nødlidende med nogle
få, isoleret set udmærkede tiltag.
Men det kommer ikke til at virke, hvis der ikke er en grundlæggende, gensidig tillid.
Derfor en opfordring til både regeringen og oppositionen: Nedsæt en arbejdsgruppe med solid brugerrepræsentation, som kan udarbejde et forslag til en tillidsreform.
Så vil meget mere lykkes, mange mennesker vil få et bedre liv, og der vil også være
penge at spare på nogle af de dyre indsatser på socialområdet.

Poul Struve Nielsen, redaktør

vil du også støtte?
KOMMUNAL
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Kærlighed og omsorg til gadens folk. Hvad får en ung kvinde til at strikke huer til hjemløse? Det ville Hus Forbi-sælger Vivian gerne
vide, så hun tog ud og interviewede Liv Madsen, som for fem år siden startede Hueforbi. Otte siders tema om strik.

Farvel til kendte ansigter
Hus Forbis pant-samarbejde med Fakta slutter til marts,
og dermed vil det ikke længere være John og Mikhail,
der smiler til kunderne fra pantautomaterne. Mød de to
Hus Forbi-sælgere, som begge har fået et bedre liv.

10 Nikolaj tygger med gummerne
Medicin, stoffer og hashrygning kan ødelægge tænderne, og det har ramt Hus Forbis poet, kunstmaleren
Nikolaj Brie Petersen, som i dag bruger gebis – undtagen
når han spiser. Læs minitema om ulighed i tandplejen.

24 Fik afslag på ledsager

Hvis jeg skal godkendes
af en fra kommunen,
så opgiver jeg på forhånd.

Erling Frederiksen har tilbragt størstedelen af livet på institutioner. Han har
søgt om hjælp, så han kan komme ud
og møde andre mennesker, men fået
afslag. Det var den forkerte paragraf.

26 Rum til samvær uden alkohol

Anonym bruger i undersøgelse,
Rådet for Socialt Udsatte har lavet
om det sociale frikort

Side 6

Peder Keusgaard har boet på Kollegiet Gl. Køge Landevej i 20 år. Det
drives af WeShelter, som har hjulpet
hjemløse i 125 år.

det koster 9.000 kroner årligt at få sit firmalogo med. send en mail til redaktion@husforbi.dk
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bedre vilkår
for prostituerede
Børne- og Socialministeriet
har nedsat en arbejdsgruppe,
der skal se på, hvordan man kan
forbedre vilkårene inden for
prostitution.
- Jeg har det skidt med,
at der er et område, hvor helt
basale rettigheder er fraværende.
Samfundet stiller krav om, at alle
betaler deres skat, uanset at der
er tale om prostitution, og derfor
synes jeg, at vi som samfund har
en pligt til at sørge for basale
rettigheder. Samtidig skal vi også
sikre, at man kan få hjælp, hvis
man vil ændre spor i tilværelsen,
siger socialminister Mai Mercado.
Hun har nedsat en bred
arbejdsgruppe med deltagelse
af otte ministerier, som nu skal
komme med anbefalinger til,
hvordan der skabes bedre
balance mellem rettigheder og
pligter og skabe bedre forhold
inden for prostitution. Arbejdsgruppen skal også se på, hvordan
der bliver bedre mulighed for, at
myndighederne kan hjælpe dem,
der gerne vil ud af prostitution. ❙

hjemløse tælles
i februar
Siden 2007 har først SFI og nu
VIVE (Det Nationale Forskningsog Analysecenter for Velfærd)
stået for at tælle, hvor mange
hjemløse der er i Danmark. Det
foregår i uge 6 i ulige år, og
næste tælling finder sted fra 4. til
10. februar i år.
De hjemløse inddeles i otte
kategorier. Den største gruppe
overnatter på herberger og
forsorgshjem, mens de to næste
grupper er sværere at holde rede
på, fordi de overnatter på gaden
eller hos venner og bekendte og
ikke nødvendigvis er kendt af de
sociale tilbud, der hjælper med
tællingen. Desuden indgår hjemløse fra natvarmestuer, hospitaler, fængsler, udslusningsboliger
og hoteller.
Siden første tælling i 2007 er
antallet af hjemløse steget jævnt.
I 2017 blev der registreret 6.635
hjemløse. ❙
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Alle hepatitis C-smittede
skal behandles
Der er godt nyt til tusindvis af personer, der lever med
kronisk leverbetændelse, fordi de er smittet med hepatitis C-virus
af Helle Horskjær
Der er godt nyt til tusindvis af
personer, der har kronisk leverbetændelse, fordi de er smittet
med hepatitis C-virus. De kan se
frem til at få behandling efter en
ny anbefaling fra Medicinrådet.
I dag er behandlingen forbeholdt patienter, der viser tegn på
følgesygdomme til kronisk hepatitis C-infektion.
- Vores faglige vurdering er
klar: Uanset hvor syge patienterne er, skal de tilbydes behandling, så de ikke skal leve med
virus i blodet, siger formanden
for Medicinrådet, Jørgen Schøler
Kristensen.
Ifølge eksperter lever op til
20.000 med kronisk leverbetæn-

-Uanset hvor syge
patienterne er,
skal de tilbydes
behandling,
så de ikke skal leve
med virus i blodet.
Jørgen Schøler Kristensen,
formand for Medicinrådet
delse. En stor del af dem er stofbrugere eller tidligere stofbrugere, og over halvdelen af dem
ved ikke, de er smittede. Her og
nu kender sundhedsvæsnet til
8.000 personer, der vil kunne få
behandling som følge af Medicinrådets anbefaling.
Venstres sundhedsordfører,
Jane Heitmann, betegner meldingen fra Medicinrådet som en milepæl. Hun har i flere år deltaget
aktivt i debatten om behandling
til hepatitis C-smittede.

- Det er en vigtig melding og
for nogle af landets mest sårbare
stofbrugere. Anbefalingen betyder, at fremtiden tegner lysere
for danske hepatitispatienter
end nogensinde. Hepatitis C er
en ondskabsfuld og livstruende
sygdom, der kan medføre skrumpelever, leversvigt og leverkræft,
og den kommer tilmed med høj
smittefare, siger hun.

Nu er der råd til behandlingen
Med den nye anbefaling baner
Medicinrådet vej for, at Danmark
kan leve op til verdenssundhedsorganisationen WHO's mål om,
at 80 procent af patienterne med
hepatitis C skal være behandlet
i 2030.
Tidligere har prisen på medicinen været en bremseklods. I
2016 kostede lægemidlet Sovaldi, der i ni ud af ti tilfælde kan
gøre hepatitis C-patienter raske,
324.000 kroner per behandling.
- Prisen er faldet markant,
og det kommer både de enkelte
patienter og samfundet til gavn,
fordi vi kan behandle langt flere
patienter og dermed få mere
sundhed for pengene. Ved at tilbyde alle patienter behandling
får vi desuden en stor samfundsmæssig besparelse i løbet af en
kort årrække, fortæller Jørgen
Schøler Kristensen.
Også hos stifter af 'Hepatitis
C Importgruppen' på Facebook,
Gert Lykke, er glæden stor. Han
har de sidste 18 måneder hjulpet
patienter med at importere medicin fra udlandet, fordi de ikke er
'syge nok' til at få betalt behandlingen af det danske sundhedsvæsen. Han er selv behandlet
med medicin købt i udlandet – og
erklæret rask af lægerne.

- Jeg er meget glad for Medicinrådets beslutning. En beslutning, som skulle være taget for
flere år siden. Desværre kommer
mange fortsat til at vente, fordi
sygehusene kun kan behandle et
vist antal om året. I første omgang vil de behandle de patienter, der er kendt af sundhedsvæsnet, men der er stadig mindst

- Stofbrugere
med leverbetændelse
møder desværre
alt for sjældent
op på
hospitalerne.
Jane Heitmann,
Venstres sundhedsordfører
lige så mange, som ikke er i kontakt med systemet. Dem skal vi
have fundet, siger Gert Lykke.
Nu begynder det hårde arbejde, påpeger Venstres Jane
Heitmann.
- Stofbrugere med leverbetændelse møder desværre alt for
sjældent op på hospitalerne for
at blive undersøgt og behandlet.
Nu skal vi finde ud af, hvordan
vi finder de mennesker. Vi skal
systematisk opspore og behandle
særligt de mest udsatte patienter i stofmisbrugsmiljøerne, som
på én og samme tid er dem, der
formentlig har mest brug for behandlingen, og som er sværest
for myndighederne at nå, siger
hun.
Anbefalingen er trådt i kraft
1. november. Formelt er det dog
op til regionerne, om de vil følge
Medicinrådets anbefaling. ❙

hepatitis c
Hepatitis C skyldes infektion med hepatitis
C-virus (HCV). HCV forårsager leverbetændelse, der
sjældent viser sig som akut sygdom. De fleste får
en kronisk infektion, som først bliver diagnosticeret
mange år efter smitten.
Hepatitis C smitter oftest gennem blod. Stofbrugere
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udgør omkring to ud af tre smittede. Hepatitis C kan
også overføres ved eksempelvis sex.
På verdensplan skønnes det, at mere end 160 millioner er smittede. I Danmark bliver 150 til 250 diagnosticeret med kronisk hepatitis C om året. ❙

Zoneforbud står ved magt
Justitsministeren nægter at lempe lejr- og zoneforbuddet, selv om det rammer danske hjemløse
af Peter Rathmann
- I min helt egen verden bryder
jeg mig faktisk ikke om det. Det
gør mig rigtig ondt, at loven også
rammer danske hjemløse.
Således faldt ordene fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i
et samråd i Folketingets retsudvalg
om de lejr- og zoneforbud samt
den skærpede straf for tiggeri, som
Folketinget indførte sidste år for at
skræmme udenlandske hjemløse
langt væk fra København.
Loven virker, konstaterede
justitsministeren. Trods en varm
sommer sidste år blev hovedstaden ikke mål for en tilstrømning af
udenlandske hjemløse, som det var
tilfældet i sommeren 2016.
- Færre borgere oplever problemer. Politiet har haft markant

færre anmeldelser i år. Vi kan
glæde os over, at reglerne virker,
og at vi ikke længere ser hundredevis af udenlandske hjemløse slå
sig ned i parker og ernære sig ved
tiggeri. Rumænere bør opholde sig
i Rumænien og ikke i København,
sagde Søren Pape Poulsen.
Han vil ikke lempe lovgivningen,
selv om den også har ramt danske
hjemløse. Justitsministeren havde
de seneste tal: Ni danske hjemløse er
blandt i alt 450 afgørelser om at opholde sig i en såkaldt utryghedsskabende lejr, fem danskere er blandt
109 afgørelser om zoneforbud, og
ingen danskere er blandt 77 afgørelser i sager om tiggeri.
- Reglerne gælder for alle – også dem man ikke havde intention
om at ramme. Vi hverken kan eller
skal diskriminere på baggrund af

etnisk oprindelse eller nationalitet,
sagde justitsministeren.

Enhedslisten:
Ministeren overdriver
En dansk hjemløs overværede samrådet. Han er en af de fem
danskere, som har fået udstedt et
zoneforbud.
Samrådet var indkaldt af Enhedslistens socialordfører Rasmus
Vestergaard Madsen.
- Jeg forstår på ministeren, at
de udenlandske hjemløse sådan set
bare kan fise af. Men hvor skal den
danske hjemløse – og alle andre
hjemløse – lægge sig til at sove,
når det er kriminaliseret at sove
på gaden, og de ikke kan finde en
herbergsplads? Det er voldsomt, at
man som dansk hjemløs må leve
med, at man kan ryge med i faldet.

Rasmus Vestergaard Madsen
mener, at ministeren overdriver
betydningen af lejr- og zoneforbuddet. Han citerede Kompasset,
Kirkens Korshærs projekt for udlændinge, for, at antallet af udenlandske hjemløse i København har
været konstant de seneste ti år
– underforstået, at loven hverken
har gjort fra eller til.
Tre lejrliggere har været gennemsnittet i de sager, hvor politiet har vurderet, at de udgjorde
en utryghedsskabende lejr. Og en
rumænsk hjemløs mand er blevet
dømt for at ligge ene mand i en
utryghedsskabende lejr – en sag,
der er anket til landsretten.
- Vi taler jo ikke om store cirkuspladser, som man nogle gange
har fået indtryk af i debatten, sagde Rasmus Vestergaard Madsen. ❙
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Frikort med forhindringer
Stor opbakning til at give udsatte småjobs uden at trække i sociale ydelser, men jobcentrenes
indblanding kan få målgruppen til at holde sig væk. Hus Forbi-sælgere kan ikke bruge kortet
arkivfoto: Flemming Leitorp

Det er vigtigt, at borgerne ikke bliver modregnet i andre sociale ydelser, siger Mai Mercado.

af Poul Struve Nielsen

F

ra nytår er det sociale frikort trådt i
kraft. Det betyder ifølge Socialministeriet, at borgere med problemer som
misbrug, hjemløshed eller psykiske
vanskeligheder får mulighed for at få
en fod indenfor på arbejdsmarkedet
uden modregning og besvær.
Med det sociale frikort kan man fremover tage
forefaldende arbejde eller mindre opgaver og tjene op til 20.000 kroner skattefrit årligt.
- Vi skal gøre det let for den gruppe borgere,
der lever på kanten af samfundet, at tjene lidt
ekstra, når de har overskud til det. Med det sociale frikort går vi helt nye veje, og jeg er ikke i
tvivl om, at selv nogle få timers arbejde vil betyde
rigtig meget socialt for mange udsatte, siger socialminister Mai Mercado.
Hun fortæller, at i praksis skal borgerne godkendes til socialt frikort, og derefter er der fri
afgang til at tage job. Dermed får virksomhederne
også en mulighed for at få løst mindre opgaver og
samtidig løfte et socialt ansvar uden en masse bureaukrati.
- Derfor er det også vigtigt, at borgerne ikke
bliver modregnet i andre sociale ydelser, mens de
arbejder i småjobs, tilføjer Mai Mercado.
Desværre kommer frikortet ikke til at omfatte
socialt udsattes salg af Hus Forbi, som ellers så vidt
vides er det projekt, der har bragt flest fra målgruppen tættere på arbejdsmarkedet. Hus Forbi
betaler ikke timeløn. Her er sælgerne i princippet
selvstændige, som køber avisen af Hus Forbi for ti
kroner og sælger den videre for 20 kroner. Sekretariatsleder i Hus Forbi, Rasmus Wexøe Kristensen,
håber dog, at det sociale frikort kan være med til at
ændre mentaliteten i kommunerne og øge respekten for det sociale arbejde, Hus Forbi udfører.
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- Jeg oplever det sociale frikort som et
vigtigt, værdipolitisk signal. Man anerkender, at mennesker som vores sælgere er i en
særlig situation, som også har brug for en
særlig indsats for at komme på fode igen. Det
er vigtigt, at den sagsbehandler, der skal tage
stilling til, om en hjemløs skal sanktioneres,
får nogen værdier at navigere ud fra.
- Det social frikort er et skridt i den rigtige
retning. Men det er tankevækkende, at man
ikke samtidig gør det mindre umuligt at blive
godkendt til fleksjob. Det er en varig ordning,
som både giver værdighed og perspektiv i et
udsat liv. Og som virksomhedsleder ville det

- Det er tankevækkende,
at man ikke samtidig gør det
mindre umuligt at blive godkendt til fleksjob. Det er en
varig ordning, som både giver
værdighed og perspektiv i et
udsat liv.
Rasmus Wexøe Kristensen,
sekretariatschef i Hus Forbi

være langt mere attraktivt at ansætte en person i fleksjob end igennem det social frikort,
siger Rasmus Wexøe Kristensen.

Forhindringer på vejen
Rådet for Socialt Udsatte stod i januar for en
konference om det sociale frikort. Deltagerne var aktører på socialområdet, og her blev
ordningen vel modtaget. Dog var der skepsis i
forhold til tidsplanen. Den kommunikations-

indsats, som skulle udbrede kendskabet til
ordningen, er først lige sat i gang.
Desuden ser de potentielle brugere et alvorligt problem i, at frikortet ikke er et rigtigt
frikort. Det er ikke et fradrag, du kan skrive
på din selvangivelse. Det er en ordning, hvor
du kan blive skattefritaget for en indtægt
på 20.000 kroner uden modregning i sociale ydelser, hvis du bliver visiteret til det i
jobcenteret i din kommune.
I den virkelige verden er jobcentrene ikke
de socialt udsattes venner. De er fjenden, som
har sanktioneret dem, taget ydelser fra dem,
tvunget dem ud i irrelevante projekter, som
ikke har ført dem nærmere arbejdsmarkedet,
og som måske har hindret dem i at få en førtidspension eller et fleksjob, de hellere ville
have end tilfældige småjobs.
En bruger, som ønsker at være anonym,
fordi jobcentret ikke må kende vedkommendes identitet, svarer negativt på spørgsmålet,
om vedkommende nu skal hjem og søge om at
blive visiteret:
- Nej, hvis først de ser, at jeg har arbejdet
et eller andet antal timer, så sender de mig
bare ud i noget, jeg ikke kan klare.
Rådet for Socialt Udsatte har via den selvejende institution Cabi fået lavet en rapport
om det sociale frikort. Heri kan man læse
følgende udsagn fra potentielle brugere af
ordningen:
'Jeg kan godt arbejde, men jeg kan ikke
passe et arbejde'.
'Hvis jeg skal godkendes af én fra kommunen, så opgiver jeg på forhånd'.
Hvis det sociale frikort skal lykkes, ligger
der altså en kæmpeopgave for kommunerne i
at ændre deres image fra at være angstfremkaldende til at være tryghedsskabende. ❙

50.000 kroner var godt givet ud
Aarhus Kommune har haft succes med at give langtidsledige større ansvar for eget liv.
Nu er turen kommet til unge hjemløse
af Peter Andersen
For tre år siden satte Aarhus
Kommune sig for at undersøge, om
guleroden kunne tænkes at være
bedre end pisken, når det handler om at få ledige i arbejde. Via en
bevilling på seks millioner kroner
fra Velux Fonden ville man forære 100 kontanthjælpsmodtagere
op til 50.000 kroner hver med budskabet: Brug pengene på at komme
nærmere beskæftigelse.
Og det har umiddelbart været
en succes. 32 af 97 langtidsledige,
der har fået penge til blandt andet
kurser, kørekort eller ny computer,
er i dag ude af kontanthjælpssystemet, viser en foreløbig evaluering

fra Socialt Udviklingscenter (SUS).
Det er for tidligt at sammenligne
resultaterne af projekt 'Langtidsledige tager teten' direkte med en
ordinær jobindsats. Men hvis de
ledige i løbet af en årrække arbejder bare tre måneder mere, end de
ellers ville have gjort, er pengene
tjent ind igen.
Nu har Aarhus Kommune valgt
at prøve metoden af på en endnu
mere udsat gruppe: Unge hjemløse
under 30 år, som udover hjemløshed også kæmper med misbrug
eller psykisk sygdom. Pengene
kommer fra satspuljen, som har
bevilget i alt ti millioner kroner til
'personlige, borgerstyrede budgetter'. Også her er det maksimale be-

løb 50.000 kroner, som skal understøtte 'socialt udsatte borgeres vej
til større grad af selvbestemmelse,
rehabilitering og øget livskvalitet'.
Her er der altså ikke et direkte mål om at få de unge i arbejde,
men for Kristian Würtz (S), der
er rådmand for sociale forhold og
beskæftigelse i Aarhus Kommune,
handler det nok så meget om den
måde, kommunen og jobcentret
møder de ledige på.
- Jeg håber, de to forløb kan
føre til, at vi får en anden tilgang
i beskæftigelsesindsatsen, hvor vi
i højere grad lytter til borgernes
egne ønsker og viser dem tillid,
siger han.
Ifølge Kristian Würtz er det

meget åbent, hvad de unge hjemløse kan få bevilget penge til. Det
kan være kurser og kørekort, men
det kan også være psykologhjælp
eller noget så banalt som en ny
cykel.
- Vi skal fortsat stille krav. Vi
giver dem ikke bare 50.000 kroner,
og så må de selv om det. Men forhåbentlig kan vi give dem mulighed for at realisere deres drømme
og håb, og de kan jo bedre end
nogen andre definere, hvad de har
lyst til, siger han.
Foruden Aarhus Kommune har
også Kolding, Halsnæs og Lejre
kommuner fået mulighed for at
give op til 50.000 kroner til socialt
udsatte. ❙

Hjemløse pendlere mister papkort
Hus Forbi-sælger Allan Andersen peger på et nyt digitaliseringsproblem
af Peter Rathmann
Allan Andersen har igennem syv
år solgt Hus Forbi ved indgangen
til IKEA i Gentofte. Han henter
sine aviser hos Hus Forbi i Vanløse og kører med bussen til IKEA.
Hans rejsehjemmel er et 2-zoners
kort lavet af pap.

Men papkortet blev i januar sat
på udfasning af selskabet DOT –
Din Offentlige Transport – som er
dannet af DSB, Movia og Metroselskabet. Fremover skal alle andre
rejsende end folkepensionister
have digital rejsehjemmel, der som
udgangspunkt kræver NemID og
et betalingskort.
Allan har ikke NemID. Og det
har lidt over 124.400 andre mennesker i Danmark heller ikke,

oplyser pressekonsulent Mads Allingstrup fra Nets Danmark, der
står bag NemID.
Allan Andersen har heller
ikke et betalingskort. I en undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk
i januar 2019 er der ellers ingen,
der svarer, at de ikke har et betalingskort. Til det siger Allan
Andersen:
- De fleste hjemløse har ikke
et betalingskort. Du kan ikke få

et betalingskort, hvis du ikke har
NemID og en folkeregisteradresse,
som banken kan sende kortet og
siden koden til.
En togkontrollør fortalte om
udfasningen af papkortet og sagde:
Allan, nu får du problemer.
- Jeg forudser, at mange andre
end mig vil komme i klemme og
fremover blive nødt til at køre på
røven, siger Allan Andersen. ❙

foto: Poul Struve Nielsen

Særlig ordning for Hus Forbi-sælgere

- De fleste hjemløse har ikke et
betalingskort. Du kan ikke få et betalingskort, hvis du ikke har NemID og
en folkeregisteradresse, som banken
kan sende kortet og siden koden til,
Allan Andersen, Hus Forbi-sælger

Den digitale klemme genkender
Hus Forbis sekretariatschef Rasmus Wexøe Kristensen.
- Vi delte sidste år omkring 150
pappendlerkort ud til sælgerne
bare i København, fortæller han.
Hus Forbi bragte derfor Allan Andersens bekymring videre
til DOT, som foreslog flere løsninger. Men forslagene indebar alle,
at man skulle være digital – eller
have et betalingskort.
Til sidst foreslog DOT dog en
lavpraktisk løsning, som umiddelbart sikrer, at Allan Andersen og

hans sælgerkolleger på Sjælland
kan beholde papkortet:
Hus Forbi opretter sig som erhvervskunde hos DOT og bestiller pappendlerkort til sælgerne.
Denne type erhvervskort fortsætter foreløbig uagtet den generelle
udfasning af pendlerkortene, lyder
meldingen fra Movia.
Det løser ikke problemet for
hjemløse generelt. Alligevel er Hus
Forbis sekretariatschef Rasmus
Wexøe Kristensen umiddelbart
glad for løsningen.
- Det løser det aktuelle problem

for vores sælgere. Men det ændrer
ikke på, at vi ser en udvikling, der
generelt gør det både dyrere og mindre tilgængeligt for hjemløse at benytte de fortsat mere og mere komplicerede billettyper, som desværre
baserer sig på digitale betalingskanaler og betyder, at man skal kunne
legitimere sig med NemID.
- I Hus Forbi indgår vi derfor
meget gerne i en dialog med DOT
og andre om at løse den stigende
udfordring for hjemløse, der ikke
kan opnå gyldig rejsehjemmel, siger sekretariatschefen. ❙
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gi’ en.
Giv din pant til Hus Forbi og vær med
til at give en hjemløs tag over hovedet
eller en kop varm kaffe på en kold dag.
Tryk på hjerteknappen efter din
første flaske. Hver flaske
gøre en forskel.

Hus Forbis samarbejde med Fakta om pant slutter
Men sælgerne vil også fremover være velkomne ved Faktas butikker
af Poul Struve Nielsen

I

denne måned er det sidste
mulighed for at støtte Hus
Forbi, når du afleverer pant
i Fakta. Sidan maj 2015 har
Faktas kunder kunnet støtte
Hus Forbi ved at donere deres flaskepant til avisen.
Det kan de ikke længere fra
den første marts. Hus Forbi og
Faktas samarbejde omkring pantdonationer ved Fakta-butikkerne
er udløbet med udgangen af 2018.
Et samarbejde Hus Forbi er glade
for at have haft, fordi det har givet
mange ekstra muligheder for at
støtte hjemløse og socialt udsatte.
- I Fakta har vi været stolte
over det samarbejde med Foreningen Hus Forbi, som vi har haft
gennem de seneste fire år, siger
kædedirektør John Hornbech
Christensen, Fakta.
Han tilføjer:
- At vores kunder også har
værdsat det, viser den kendsgerning, at de har doneret pant for
deres flasker og dåser til en værdi
af 6,5 millioner kroner, som er gået

ubeskåret til de hjemløse. Vores
butikker har generelt været glade
for at have Hus Forbi-sælgerne
stående. Og selv om vores for-

- Vi er kede af, at vi
ikke længere er at finde
på Faktas pantknapper.
Til gengæld kan Faktas
kunder heldigvis stadig
købe en avis af vores
sælgere rundt omkring
ved Fakta-butikkerne
og støtte foreningen
på den måde.

er og væresteder i hele
landet i en
Pant
periode. Der har været
ydet lån til
knap
folk, som var i særligt akutte problemer, som kommunen ikke kunne hjælpe dem med, blandt andet
dårlige tænder, og mange hjemløse
og udsatte har desuden fået muligheder for at stå af ræset for en kort
stund og for eksempel være sammen med deres børn.

Tak til flinke kunder
Sekretariatschef i Hus Forbi, Rasmus Wexøe Kristensen, siger:
- Først og fremmest vil Foreningen Hus Forbi gerne sige tak
til alle Faktas flinke kunder for
den helt enorme og overvældende
støtte, de har vist os gennem deres
pantdonationer. Vi har været utroligt glade for samarbejdet. Vi er
stolte af at være den organisation,
som har opnået størst støtte over
den tid, hvor pantsamarbejdet løb.
Han tilføjer:
- Vi er kede af, at vi ikke længere er at finde på Faktas pantknapper. Til gengæld kan Faktas kunder
heldigvis stadig købe en avis af
vores sælgere rundt omkring ved

Fakta-butikkerne og støtte for-

eningen
gi’
en påtilden måde. Samarbejdet
indebar nemlig ikke kun muligheden for pantdonation. En vigtig del
af aftalen var også, at Hus Forbis
sælgere altid var velkomne foran
Faktas butikker. Således har Fakta
også sendt et vigtigt signal til andre
butikker i detailhandelen.
- Denne del af samarbejdet
fortsætter, hvilket vi er meget
glade for. Det betyder utroligt meget for en Hus Forbi-sælger, at der
sættes pris på hans/hendes tilstedeværelse, og at han/hun føler sig
velkommen.
- Det har stor signalværdi, at
Fakta vælger at fortsætte med at
byde sælgerne velkommen, da det
er med til at understrege, at der
skal være plads til hjemløse og socialt udsatte.
- Tak til Fakta og især tak til
Faktas kunder. Hus Forbi står naturligvis til rådighed, hvis ønsket
skulle melde sig om at lave et nyt
pantsamarbejde eller andet til
gavn for landets hjemløse og socialt udsatte, siger Rasmus Wexøe
Kristensen. ❙

Danmarks måske absolut
flinkeste flaskeautomat.

8

Rasmus Wexøe Kristensen,
sekretariatschef i Hus Forbi

melle samarbejde slutter nu, så vil
de også være velkomne ved Fakta
fremover, siger John Hornbech
Christensen.
Pengene fra Fakta-samarbejdet
har gjort det muligt for Hus Forbi
at give sælgere og andre socialt
udsatte gratis måltider i varmestu-
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farvel til kendte ansigter
Der er sket meget på fire år for Hus Forbis ansigter i Fakta
af Poul Struve Nielsen

I
Mikael og John
Hus Forbi sælgere
foto: Fakta

næsten fire år har Hus Forbi-sælgerne John og Mikail været meget synlige i enhver Fakta i Danmark. De har smilet til kunderne
på alle automaterne og har også
været afbilledet på plakater og i
tilbudsaviser fra Fakta.
Det er slut med udgangen af februar,
når panten i Fakta ikke længere kan
doneres til Hus Forbi.
Så bliver de to Hus Forbi-sælgere pillet af flaskeautomaterne.
Fire år er lang tid, og der er sket meget i de to sælgeres liv.
- Jeg drak to flasker vodka om dagen
dengang. Nu drikker jeg ikke mere, siger John.
Også Mikhails liv har forandret sig.
- Dengang var jeg hjemløs. Nu er jeg
gift og bor i et hus på Lolland, siger han.
Da samarbejdet startede, havde Mikail fornøjelsen af at vise Faktas daværende kædedirektør Niels Karstensen,
hvordan en nat var for en hjemløs.
- Det var hyggeligt. Han var rigtig
flink, siger Mihail.
På det tidspunkt var han prøveløsladt efter en fængselsstraf, og han havde til Hus Forbi interviewet daværende
socialminister Manu Sareen om den del
af hjemløsestrategien, der hed 'Den gode
løsladelse'. Det kom ikke til at fungere

for Mikhail. Han oplevede, at samarbejdet mellem kriminalforsorgen og kommunen slet ikke fungerede, og det endte
med, at han røg ind igen og måtte afsone
sin reststraf.
- Men takket være Hus Forbi har
jeg ikke begået ny kriminalitet. Det har

- Men takket være
Hus Forbi har jeg ikke
begået ny kriminalitet.
Det har givet mig noget
at stå op til, og det at
komme ud at sælge aviser
har hjulpet mig over
min sociale angst.
Mikhail, som blev gift med
en anden Hus Forbi-sælger
givet mig noget at stå op til, og det at
komme ud at sælge aviser har hjulpet
mig over min sociale angst, siger Mikail,
som blev gift med en anden Hus Forbisælger på Hjemløsedagen.
Nu har de sammen fundet en bolig
på Lolland.

Fra to flasker vodka til alkoholfri
John er blevet genoplivet to gange. Først
fordi han drak for meget. Dernæst fordi

han forsøgte at holde op med at drikke
uden at blive trappet ud af sit misbrug.
- Det var på FerieCamp med Landsforeningen af VæreSteder. Jeg drak to
flasker vodka om dagen og prøvede at
holde op. Jeg blev kørt til sygehuset i
Fredericia. Siden trappede jeg først ned
til guldbajere, fortæller John.
Han havde svært ved at trappe helt
ud af sit alkoholmisbrug i det vante
miljø i København, derfor fik han et lån
af Hus Forbi fra en pulje, som det var
muligt at etablere netop på grund af
pengene fra Fakta. Lånet brugte han på
at tage med organisationen Make Life/
Skate Life til Nepal, hvor han var med
til at bygge skaterramper for gadebørn i
byen Pokhara.
- Jeg drak en enkelt øl i Pokhara,
fordi jeg gerne ville smage en nepalesisk
øl. Den smagte ikke godt. Siden har jeg
ikke rørt alkohol. Det er svært, når hele
ens netværk drikker, men det er lykkedes, siger John.
Han har stadig det problem, at han
ikke kan passe et arbejde og heller ikke
kan få førtidspension.
- Men heldigvis har jeg noget at stå
op til. Nemlig at komme ud at sælge Hus
Forbi, siger John.
Det er nu engang også den bedste
måde at støtte Hus Forbi på: Køb avisen
og tag den med hjem og læs den. ❙

foto: Mette Kramer Kristensen

Hjemløse har en plads i samfundet
- Da politiet ryddede Folkets Park på
Nørrebro for hjemløse, blev jeg opmærksom på hjemløsheden i Danmark, fortæller tidligere kædedirektør i Fakta Niels
Karstensen, som i dag har sit eget konsulentfirma.
Da han blev kædedirektør for Fakta,
og Coops kæder selv fik lov at vælge,
hvilke organisationer der kunne doneres
pant til, henvendte han sig til Hus Forbi,
og det blev starten på det fire år lange
samarbejde.
- Vi forventede at samle en million
kroner ind på et år. Det tog fire måneder.

I dag synes de fleste mennesker,
at hjemløse har en plads i samfundet,
siger Niels Karsensen

- Med Hus Forbi fik danskerne et
helt andet billede på, hvad man støtter
ved at trykke på donationsknappen.
Niels Karstensen er glad for at have
været med til at sætte fokus på, at
hjemløse kan have et nyttigt job med
at sælge Hus Forbi. Da samarbejdet begyndte, var han på gaden sammen med
Mikail, en af de to sælgere, der er afbilledet på pantautomaterne.
- På en café på Nørrebro måtte vi
sidde inde bagved. Alle bordene var
pludseligt reserverede, selv om der var
ledigt. Jeg synes, vi har været med til
at vise, at hjemløse har en plads i samfundet. Det synes de fleste mennesker
i dag. Så er det mærkeligt at opleve, at
politikerne gør hjemløshed ulovligt med
zoneforbud, siger Niels Karstensen. ❙
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NIKOLAJ BRIE PETERSEN er kunstner og digter. Hans værker bærer blandt andet præg af hans fortid som stofbruger og retspsykiatrisk patient.
Man kan læse flere af Nikolaj Brie Petersens digte og få et indtryk af hans kunst på Facebook-siderne Akineton og 'Maskine Maskine'

nikolaj tygger med gummerne
Nikolaj Brie Petersen havde konstant tandpine i ti år på grund af misbrug og medicin
af Peter Rathmann
foto: Mette Kramer Kristensen
En dag begyndte
tænderne at falde
ud af sig selv, sådan cirka én om
måneden. På det
tidspunkt havde Nikolaj Brie Petersen haft tandpine i ti år.
- Det sætter sig i nakken og
hele vejen ned ad ryggen. Faktisk
helt ned i røvhullet. Dertil konstant hovedpine. Det var en befrielse at få ryddet munden og slippe
for smerterne, fortæller han.
Den 45-årige multikunstner er
tidligere stiknarkoman og hash-
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misbruger, ædru alkoholiker på
tredje år og fortsat på medicin på
grund af sin skizofreni.
- En kombination af misbrug og
medicin tog mine tænder. Jeg kom
under børnepsykiatrien som 1112 årig og begyndte at tage stoffer som 13-årig. Jeg er skizofren
og har fået alle mulige forskellige
psykofarmaka de sidste 25 år.
- Medicinen går ind og laver om
på din spyttilførsel og enzymerne
i munden. Jeg så det samme hos
min far, som også var psykisk syg
og medicineret i mange år. Han
mistede sine tænder på samme
måde, så jeg er ikke i tvivl om
sammenhængen.
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- Det sætter sig
i nakken og hele
vejen ned ad ryggen.
Faktisk helt ned
i røvhullet. Dertil
konstant hovedpine.
Det var en befrielse
at få ryddet munden
og slippe for smerterne.
Nikolaj Brie Petersen

- Medicinen påvirker dit immunforsvar. Masser af mennesker får paradentose, men kan
holde det nede. Men hvis du har
al den medicin i blodet, og dit
immunforsvar arbejder på højtryk – så har du ikke en chance
imod paradentose, siger Nikolaj
Brie Petersen.
Når man bliver svært psykisk
syg, er hygiejnen desuden noget
af det første, der ryger en tur.
Det gælder også mundhygiejnen.
- Uanset hvor stabil du måtte
blive efterfølgende, er den meget
svær at bygge op igen, fordi du
har brudt en grov grænse. Når
du lever et forhutlet liv og bor

Medicinen åd

Det hele

har taget min tænder

er langt mere

op i røven med det

Hans tænder

avanceret

det har aldrig været min stil

Rifter og sår

end som så

at charme mig

jeg ville gi' min højre arm

gennem tilværelsen

På hans hænder

for at få dig til at forstå

med et falsk tandpasta smil

der er så meget

jeg har et gebis

støj og larm

til at pleje min forfængelighed

og langemand

og noget helt andet er

skønt sygdomme har knust alt selvværd

jeg har brug for min arm

Det hans øjne ser

og det slet ik' ka' komme længere ned

jeg er på mange måder simpel

med det blotte øje

Det du dig

så jeg har brug for

ku' jeg synes ligeglad

begge hænder

mit kropssprog kunne virke som om jeg vred

Be'r du ham forklare

så jeg ka' bide fra mig

men jeg er hjerne træt

Kan han ik' svare

nu hvor medicinen

og vil bare gerne være i fred

Han hører kun

Brændsår mellem
Pegefinger

ikke forestille kan

Stemmernes kald
rundt omkring, bliver hygiejnen
ligegyldig.

Har fået gebis
Det er cirka fem år siden, Nikolaj
traf den 'rimeligt definitive' beslutning om at få fjernet sine tænder:
- Jeg var blevet advaret under
en indlæggelse for ti år siden om,
at jeg lige så godt kunne få ryddet
munden. Det samme sagde min
kone længe før. Men det er et stort
skridt at træffe det valg.
- På den anden side havde jeg
kroniske spændinger i skulder og
nakke. Smertestillende som Panodil og Ipren er fint nok, men virk-

ningen holder ikke særligt længe
– og det er i øvrigt pisseusundt
for lever og nyrer, når din krop i
forvejen er belastet af psykofarmaka.
I dag har Nikolaj gebis. Men
han tager det ud, når han skal spise og tygger med gummerne.
- I starten var det et mareridt,
men efterhånden er gummerne
blevet så hårde, at det fungerer.
Med gebis er du nødt til at spise
latterlige små bidder, for det sidder
jo ikke fast. Hvis du bider skævt,
skal du holde styr på det. Det gider
jeg simpelthen ikke, siger han.
I dag bruger Nikolaj Brie Peter-

sen næsten alle sine vågne timer
på sit kunstnerværksted Den Sorte Hule i Avedøre og på patientværkstedet 'Maskine Maskine' på
Sct. Hans Hospital i Roskilde.
Som førtidspensionist måtte
han selv betale en del af regningen for at få fjernet sine tænder,
men han er ikke i tvivl om, at han
traf det eneste rigtige valg: Smerterne er forsvundet, og han slipper for at gå til tandlæge.
- Mit råd er at få tænderne
ryddet, hvis de først er smadret,
for hvem fanden har råd til at få
dem repareret – jeg har i hvert
fald ikke. ❙

Befinder sig
I et endeløst fald
Affaldsstoffer
Urin og sved
Altid på vej ned
Ned
Ned
Ka du huske
Hva' han hed
Nej det kan du ik'
verden er led

Stoffer ødelægger dine tænder
Daglig hashrygning over længere tid er ødelæggende for dine
tænder. Det samme gælder misbrug af stoffer som
ecstasy, amfetamin og kokain.
Stofferne nedsætter mundens
evne til at producere spyt og giver
bakterierne frit spil. Konsekvensen kan være tænder, der flager
af og knækker eller ligefrem må
trækkes ud og erstattes af et gebis.
Hvis du både ryger hash og
tager antidepressiv medicin, er du
dobbelt eksponeret for tandskader. Begge dele gør nemlig munden tør, forklarer professor Anne
Marie Lynge Pedersen fra Tand-

lægeskolen i København, hvor
hun forsker i lægemidlers virkning på mundhule og spytkirtler.
- Det er ikke mundtørheden i
sig selv, men nedsat spytsekretion, som forårsager skaderne. Vi
ser huller i tænderne, syreskader, ætsning af emaljen, skader på
slimhinden og svampeinfektioner
hos dem, der dagligt ryger hash
over længere tid, siger Anne Marie Lynge Pedersen.
Proteinstofferne i spyttet beskytter slimhinden og forhindrer
infektioner. Spyttet fortynder de
skadelige stoffer, inden de ender i
maven, hvor de bliver uskadeliggjort af mavesyren.
- Når du har nedsat spytsekretion, mangler du det værn.

Bakterierne får frit spil og skaber
sygdomme i tænder og slimhinde.
Det er det store bakteriegilde, siger professoren.
Hash er det mest udbredte illegale rusmiddel i Danmark og
daglig følgesvend for mange socialt udsatte og hjemløse. 50.000
ryger hver eneste dag – heraf er
de 17.000 under 25 år, viser tal fra
Center for Rusmiddelforskning.
- Hash er udbredt helt ned til
12-årige, det er tilgængeligt overalt og handles lige uden for folkeskolerne, siger Anne Marie Lynge
Pedersen.
Hun forudser flere problemer
med tandsundheden i fremtiden i
takt med, at flere unge ryger hash. ❙
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stoffer
og tandskader
HASH: Giver mundtørhed og
slimhindeforandringer.
KOKAIN: Kan give huller i ganen,
nedbryde næseskillevæggen,
tilbagetrukket tandkød og tænderskæren, som sliber tyggefladerne af.
AMFETAMIN: Giver voldsom trang
til sukker (såkaldt craving), og
tænderskæren.
METAMFETAMIN (en stærkere
variant af amfetamin): Fører til
ekstrem mundtørhed, som lynhurtigt giver masser af huller,
specielt i fortænderne.
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Psykisk sårbare
diskrimineres i tandplejen
Kræftramte får tilskud til tandbehandlinger. Det får psykisk sårbare ikke, selv
om de har præcis de samme tandproblemer
af Peter Rathmann
illustration: Adam O.
Tusindvis af psykisk sårbare danskere får ødelagt
deres tænder af
medicin mod angst
og depression, som giver tørhed
i munden. De må selv betale regningen hos tandlægen. Kræftramte derimod kan få tilskud til deres
tænder, når de rammes af nøjagtigt den samme mundtørhed som
følge af strålebehandling og kemoterapi.
- Det er klokkeklar diskrimination af de psykisk sårbare, siger
overtandlæge Børge Hede fra Københavns Kommunes Voksentandpleje:
- Det er finere at have kræft end
at være psykisk sårbar, siger han.
Børge Hede sad i et udvalg
under Sundhedsministeriet, som
førte til, at kræftpatienter siden
2001 har fået tilskud til tandbehandlinger.
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- Vi skønnede dengang, at
200.000 lider af medicinsk betinget mundtørhed, de fleste af dem
som følge af nervemedicin. Det
ville blive for dyrt at give tilskud
til så mange, så de psykisk sårbare
kom ikke med. Siden er der intet
sket for at rette op på det. Psykisk
sårbare er ikke politisk interessante.
- Det er en usmagelig forskelsbehandling af mennesker, som har
nøjagtigt de samme problemer med
tænderne, men ingen til at bakke
sig op. Det er altid synd for kræftpatienterne, mens de psykisk syge
bare kan tage sig lidt sammen, siger overtandlægen.

Psykisk sygdom er tabu
Professor Anne Marie Lynge Pedersen er institutleder på Tandlægeskolen og landets førende
ekspert i mundtørhed. Hun understreger, at de psykisk sårbares
tandskader er lige så alvorlige og
reelt ikke kan skelnes fra skaderne
hos patienter med ret til tilskud.
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- Det er tankevækkende, hvor lidt
fokus der er på
bivirkningerne,
når man tænker
på den enorme
omsætning af antidepressiv medicin.
Anne Marie Lynge Pedersen,
professor, institutleder på
Tandlægeskolen

- Det kan godt virke som diskrimination af en gruppe, som er
uden skyld i bivirkningerne af den
nødvendige behandling, de får.
Psykisk sygdom er i et vist omfang
stadig tabuiseret i modsætning til
kræft. Der er også en forestilling
om, at psykisk syge har en levevis,
hvor man bare ikke passer på sine
tænder, siger Anne Marie Lynge
Pedersen.

Hun oplyser, at 20 procent af
befolkningen lider af mundtørhed, og at det i to af tre tilfælde
kan forklares med medicin imod
angst, depression og smerter.
- Det er tankevækkende, hvor
lidt fokus der er på bivirkningerne, når man tænker på den enorme
omsætning af antidepressiv medicin. Det er sædvanligvis et tema,
der kommer op, når der skal være
folketingsvalg, og politikerne
gerne vil tilkendegive, at de støtter svage grupper. Så dør det sjovt
nok ud, når regeringen er faldet
på plads, siger Anne Marie Lynge
Pedersen.

Tænder i blød
Godt 413.000 danskere indløste
sidste år recept på antidepressiv
medicin, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen – især lykkepiller,
som også gør munden tør og giver
tandskader, om end ikke i samme
grad.
Dertil kommer antipsykotisk medicin, som tages af anslået

125.000 mennesker og ligeledes
gør munden tør. Mange patienter
får adskillige former for medicin
mod blandt andet skizofreni, og
mængden af forskellig medicin
forårsager mundtørhed i sig selv.
Siden 2007 har kommunerne
haft pligt til at tilbyde udviklingshæmmede og langvarigt sindslidende et tilbud om specialtandpleje, hvis de har vanskeligt ved at
komme hos en praktiserende tandlæge. Specialtandplejen omfatter
15.000 danskere, hvoraf over halvdelen er udviklingshæmmede. Og
ifølge overtandlæge Børge Hede
skal man være endog meget psykisk syg for på den måde at få ordnet sine tænder uden vederlag.
- De velbehandlede og velfungerende psykisk sårbare lider

Det er altid synd for
kræftpatienterne,
mens de psykisk syge
bare kan tage sig lidt
sammen.
Børge Hede, overtandlæge,
Københavns Kommunes
Voksentandpleje
under de samme bivirkninger,
men de må klare sig selv. Mange
af disse mennesker har andet at
tænke på end at gå til tandlægen,
så det får de ikke gjort. Mange
drikker sodavand dagen lang mod
mundtørheden. Deres tænder ligger i blød fra morgen til aften, og
de får ikke altid børstet dem, siger
Børge Hede.
Professor Anne Marie Lynge
Pedersen tilføjer, at mange af dem
slet ikke har råd til at gå til tandlægen.
- På Tandlægeskolen må vi
trække tænderne ud på unge mennesker på grund af medicin, de har
brug for. Det er beskæmmende,
siger hun.

Læg tilskud om
Anne Marie Lynge Pedersen anslår, at 85 procent i gruppen af
hjemløse tager medicin af den
slags, som medfører mundtørhed –

eller metadon, som har den samme
negative effekt. Hun foreslår en
forebyggende og opsøgende tandpleje, som møder de socialt udsatte
– for eksempel hvor de henter deres medicin.
- Det ville gøre en verden til
forskel, hvis den praktiserende læge eller psykiateren gjorde patienterne opmærksomme på at gå til
tandlægen. Mange socialt udsatte
går først til tandlægen, når tænderne gør så ondt, at de ikke kan
holde det ud længere. Det forringer fødeindtagelsen, fører til andre
sygdomme og et rigtig dårligt liv.
- Vi bliver målt på vores udseende. Et velholdt tandsæt signalerer, at man har succes. Nedbrudte
tænder signalerer det modsatte og
betyder, at man kan have svært
ved at finde et arbejde og få et velfungerende liv, siger professoren.
Børge Hede mener, at tilskuddet til tandpleje bør lægges helt
om. I dag får alle danskere del i regionernes årlige tilskud på godt en
milliard kroner til tandrensninger,
fyldninger og undersøgelser, men
ifølge overtandlægen i København
bør der kun gives tilskud til dem
med behov:
- Vejen frem er at bruge pengene på forebyggelse og tilskud til de
udsatte og psykisk sårbare. Men
man kan ikke råbe politikerne op,
for der er ingen stemmer i at hjælpe dem. Ingen andre under 50 år
er tandløse i dagens Danmark end
disse svage grupper. Vi ser ingen
andre borgere under 30 år, som får
trukket tænderne ud. Danskerne
har i dag så gode tænder, at de slet
ikke kan forstå, det kan være et
problem at have dårlige tænder. ❙

gummitænder
Siden 1960'erne har det været
videnskabeligt dokumenteret, at
psykofarmaka mod psykiske lidelser
forårsager mundtørhed. Amerikanske tandlæger talte allerede
dengang om 'rampant caries' – galoperende karies – hos psykisk syge
patienter.
- Dengang fik patienterne såkaldte
gummitænder, som man kunne
knække af med fingrene, siger
overtandlæge Børge Hede. ❙

Sundhedsreform
rammer også
socialt udsatte
Usikkerhed om fremtiden for de sociale tilbud,
Regionerne driver i dag
af Poul Struve Nielsen
Regeringen fremlagde i januar et længe ventet reformudspil
på sundhedsområdet. Udspillet
indebærer, at landets fem regioner nedlægges.
Regionernes primære opgave er at drive landets sundhedsvæsen, men regionerne er
også ansvarlige for driften af
nogle af de mest specialiserede
sociale tilbud. Både tilbud for
socialt udsatte og botilbud for
cirka 1.000 voksne med udviklingshæmning.
Derfor vækker udspillet om
at nedlægge regionerne bekymring hos både formanden for
Rådet for Socialt Udsatte, Jann
Sjursen, og landsformanden
for LEV, den private landsdækkende forening for mennesker
med udviklingshæmning, Anni
Sørensen.
- Selv om de tilbud ikke fylder meget i regionernes samlede
virke, så har det konsekvenser
for socialt udsatte, siger Jann
Sjursen.
Han henviser til kommunalreformen i 2007, hvor amterne
blev nedlagt og en masse sociale
tilbud overflyttet til regioner
og, som det gjaldt langt de fleste, til kommunerne.
- Selv om kommunerne dengang blev større, så var mange
af dem reelt ikke store nok til
at kunne tilbyde en ordentlig

hjælp til socialt udsatte. I virkeligheden var de ikke rustet til
at klare opgaverne, siger Jann
Sjursen til Hus Forbi.
De fem regioner skal ifølge
udspillet omdannes til fem
administrative sundhedsforvaltninger. Herudover oprettes
en national overbygning med
navnet Sundhedsvæsen Danmark og 21 sundhedsfællesskaber, der skal bygge bro mellem
sygehus, kommune og almen

- I virkeligheden var
de ikke rustet til at
klare opgaverne.
Jann Sjursen, formand for
Rådet for Socialt Udsatte
praksis eller egen læge.
De sociale tilbud i regionernes regi skal overgå til kommunerne. Det vækker bekymring
hos LEV.
- Det er bekymrende, hvis
denne del af opgaveomlægningen ikke er mere gennemtænkt.
Man skal huske på, at disse
tilbud i dag er regionale, fordi
kommunerne i forbindelse med
kommunalreformen i 2007 selv
vurderede, at man ikke kunne
løse opgaven, siger landsformand Anni Sørensen.
Hun spørger:
- Kan kommunerne uden videre løfte de opgaver i dag? ❙

Ny sigtelse i sag om zoneforbud
Mellem jul og nytår var den
zoeforbuds-ramte Hus Forbi-sælger André på vej til sygeplejersken,
hvor han henter sin antabus.
Han havde altså et formål med
at rejse gennem København, og
så må han godt, selv om han er
ramt af et zoneforbud, fordi han
er hjemløs og har sovet på gaden.
Han tog et kort hvil over en kop
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kaffe med en anden Hus Forbisælger på Nørreport.
Her var der politi tilstede,
og politiet sigtede ham for at
overtræde zoneforbuddet. André
får hjælp af Gadejuristen, og
han accepterer hverken bøden,
zoneforbuddet eller en straf for
at overtræde forbuddet. Sagen
bliver afgjort i retten. ❙
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synd for dem, der hopper på
Den ædru alkoholiker Jacob Haugaard har reklameret for online-spil:
Ludomaner skal holde sig fra det første spil, ligesom jeg skal holde mig fra alkohol
af Peter Rathmann
foto: Mette Kramer
Kristensen

K

omikeren Jacob Haugaard er alkoholiker,
men har været tørlagt
i over 25 år. Han har
også som mange andre kendte reklameret for online-spil og
dermed fristet potentielle ludomaner.
Hus Forbi har tidligere
spurgt Jacob Haugaard, om
der er et modsætningsforhold

- På grund af
reklamen har jeg
fået en dyb indsigt
i ludomani og lært
en masse ludomaner at kende. Det er
psykisk sygdom på
et højere plan,
de forsvinder for
eksempel ind i en
enarmet tyveknægt.
Jacob Haugaard, komiker
mellem hans alkoholisme og
hans reklamevirksomhed, idet
mekanismerne bag afhængigheden af alkohol og spil er de
samme. Det havde han ikke
lyst til at tale om, men for nylig
skiftede han mening og gav et
interview.
- På grund af reklamen har
jeg fået en dyb indsigt i ludomani og lært en masse ludomaner at kende. Det er psykisk
sygdom på et højere plan, de
forsvinder for eksempel ind i en
enarmet tyveknægt. Jeg fatter
ikke, hvad fanden der foregår i
deres hoveder, men det foregår
altså, siger Jacob Haugaard.
- Men det er jo tilladt at
reklamere for sprut og vin og
sukker og spil, så det er bare en
del af hverdagen og synd for
dem, der hopper på den. Alle
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steder bliver der reklameret for
sprut, som er et meget større
problem. Jeg bor i Silkeborg med
45.000 indbyggere. Der foregår
intet, hvor alkohol ikke er inkluderet. Hvis du ikke kan styre
din alkohol, så er det alle steder.
Og hvis du ikke kan styre din
ludomani?
- Så er det alle steder.
Du ser ikke et modsætningsforhold mellem din alkoholisme og
reklamen?
- Jo, men livet generelt er et
stort modsætningsforhold.
Hvad har du så fundet ud af
om ludomaner?
- Man kan jo ikke se det på
dem. Der er ikke noget at lugte,
ingen dinglen-hen-ad-gaden.
Jeg kan huske, at jeg så dem som
barn ude på Bellevue Strand.
Der var en pavillon med femseks spilleautomater. Nogle damer stod og spillede hele dagen,
og jeg fattede det ikke. Men i
dag forstår jeg.
- Det er rusdelen – dér hvor
du forsvinder væk fra virkeligheden. Du går ind i et univers,
du ikke kan komme ud fra igen
– og der minder det jo lidt om alkohol. Det er den samme mekanisme: Du skal holde dig fra det
første spil, for det kan du ikke
styre – ligesom jeg ikke kan
styre alkohol og bare ikke skal
have noget med det at gøre.
Til slut fortæller Jacob Haugaard, at hans reklame også var
en provokation:
- Jeg bliver hele tiden spurgt,
om jeg vil gøre dit og dat. Jeg
sagde ja til reklamen, fordi jeg
tænkte, at det er der noget ballade ved. Hvis du er en ordentlig showbusiness-mand, skal du
lave noget med ballade i. Ellers
bliver du ikke berømt - husk
det! ❙

ludomaner har også
misbrugsproblemer
En fjerdedel af patienterne i behandling på Forskningsklinikken for Ludomani i Aarhus har også
misbrug af især alkohol og hash
af Peter Rathmann

F

orskningsklinikken for
Ludomani ved Aarhus
Universitetshospital behandler omkring 200 patienter årligt. Der er nok at se
til: 125.000 danskere har problemer med spil om penge; omkring
10.000 har udviklet ludomani.
Patienterne i Aarhus er langt
overvejende yngre mænd, som også har andre problemer i livet, ikke
mindst alkoholmisbrug.
- Knap 40 procent af vores patienter har også andre psykiske eller psykiatriske problemstillinger
end ludomani. Godt en fjerdedel
af patienterne har problemer med
misbrug. Alkohol og dernæst hash
er det mest dominerende, kokain er
også populært, fortæller klinikleder
og psykolog Thomas Marcussen.
Han forklarer:

- Mennesker, der er havnet i
ulykkelighed på grund af ludomani eller alkoholmisbrug, har det
fællestræk, at de har haft svære
perioder tidligt i livet, som gør
dem meget sårbare. Både spil og
misbrug har den funktion at lægge
låg på følelsesmæssige eller sociale
problemer. Nogle ender med at
spille, nogle med at drikke, nogle
med at gøre begge dele.
Ludomani og alkoholisme er
biokemisk to forskellige ting: Ludomanen indtager ikke noget stof,
men får sit kick af lykkestoffet dopamin, som spillet udløser i kroppen. For alkoholikeren er det alkoholen i sig selv, der virker. Alligevel kan man godt drage paralleller,
mener Thomas Marcussen.
- Vi oplever uro, rastløshed, forhøjet nervøsitet og irritabilitet hos
mange, der prøver at holde op med
at spille. De kan få meget stærke

afsky og vrede, fordi reklamerne
minder dem om problemer, de har
eller har haft. Set fra reklamesiden
virker de selvfølgelig bedst, hvis
man kan promovere sit spil med
nogle kendte, som folk kan se op
til, siger Thomas Marcussen:
Så set fra dit synspunkt burde
kendisreklamerne forbydes?
- Vi lever i et land med et liberaliseret spillemarked og i en virkelighed, hvor det er legalt, at kendte
mennesker optræder med det her.
Så er det vores opgave at klæde folk
på til at kunne håndtere det.
- Men spilleloven revideres løbende, og det er vigtigt at tilpasse
den ud fra den viden, vi har. Jeg
synes, at man godt kan kigge kritisk på, hvordan reklamerne bliver stykket sammen, mængden af
reklamer og spørgsmålet, om man
må bruge forbilleder, siger Thomas
Marcussen. ❙

fysiske reaktioner, som man godt
kan sammenligne med misbrugseller afhængighedssymptomer.

Afsky for reklamer
Alkoholikeren og ludomanen er
begge i risiko for at blive ledt i fristelse af reklamer for netop dét, de
bør undgå. Stimuli som reklamer
har stor indvirkning på hjernens
motivationssystem, forklarer Thomas Marcussen:
- Alt tyder på, at spillereklamer
virker stærkt på folk, der spiller
meget i forvejen og er sårbare over
for at udvikle spilleproblemer. De
mere hardcore spillere reagerer
voldsomt på blandt andet reklamer
og kan få en voldsom trang på linje
med en hærdet misbruger.
- Når jeg taler med patienter i
dagligdagen, refererer mange til
reklamer som noget, der kan være
rigtig svært. Nogle reagerer med
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Vivian interviewer Liv om deres fælles passion: Strik!

kærlighed og omsorg
til gadens folk
Hvad får en ung kvinde til at strikke huer til hjemløse? Det ville Hus Forbi-sælger Vivian gerne vide,
så hun tog ud og interviewede kvinden bag Hueforbi, Liv Madsen. De to kvinder deler en fælles passion
for strik, kreative idéer – og for at række andre en hjælpende hånd
tekst: Tine Sejbæk
interview: Vivian Burmann
foto: Mette Kramer Kristensen

D

er står 'Hr. og Fru
Madsen' på blikskiltet på opgangsdøren ind til den lyse
og luftige lejlighed, hvor vi finder

33-årige Liv. Her bor hun og hendes australske mand Ben. De har
været gift i syv år og kendt hinanden i 14. Liv arbejder tre timer om
dagen med at lave frokost i et lokalt firma.
Men Liv er langt fra en sædvanlig kvinde. Hun startede for
fem år siden projektet Hueforbi,
der går ud på at dele strikkede

huer ud til hjemløse og socialt udsatte på gaden. Eller sende huerne
ud til trængende på væresteder
rundt om i landet.
Vivian Burmann, der er Hus
Forbi-sælger, har taget turen ud
til den stille sidevej på Amager for
at interviewe Liv Madsen. Og de
to kvinder har mere til fælles, end
man lige skulle tro. De har begge
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imponerende kreative talenter og
et stort hjerte for andre. Og så har
både Vivian og Liv haft en barndom, der burde være helt og aldeles forbudt for børn.

En turbulent opvækst
Først vil Vivian gerne vide noget
om Livs baggrund.
Hvordan er du vokset op?
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- Da jeg brækkede hånden, begyndte jeg
at lave huer og dele dem ud til hjemløse.
Liv, Hueforbi

om hueforbi
Hueforbi henvender sig til hjemløse og socialt udsatte. Projektet går i sin
enkelthed ud på at hækle og strikke huer til gadens folk. De varme huer i
alskens farver bliver typisk delt ud fra Hjemløsedagen den 17. oktober og
frem til foråret. Nogle af dem bliver også sendt til væresteder og varmestuer
rundt om i landet. I 2018 blev rekorden nået: 763 huer lå klar til uddeling på
Hjemløsedagen.
Alle er velkomne til at bidrage til Hueforbi ved at strikke eller hækle. Man
kan henvende sig til Facebook-gruppen Hueforbi, hvis man gerne vil støtte
projektet.

Liv fortæller, at hendes mor var
17 år, da hun blev gravid - med sin
egen halvbror. Det var et stort tabu
og blev tiet ihjel, og Liv var i 20'erne, da hun opdagede, hvem der var
hendes far. Moderen drak meget og
var fuld under graviditeten. Og da
Liv blev født, havde moren svært
ved at passe på hende.
- Min mor kom på spædbørnehjem, da hun havde født mig. Men
her kunne hun heller ikke finde ud
af at tage sig af mig. Nogle gange lagde hun mig bare på gulvet
og gik. Det endte med, at jeg kom
på børnehjem, hvor jeg havde det
godt, siger hun.
Da Liv var omkring tre år, kidnappede moren hende til Holland,

18

hvor Liv blev trukket ind i moderens voldelige ægteskab med en
psykisk syg mand. Han holdt dem
indespærret i en lejlighed, hvor
de til sidst undslap fra og måtte
tomle hele vejen til Danmark. Liv
har kun dårlige minder fra den
tid, og da hun som cirka fireårig
var tilbage på børnehjemmet, var
hun sat tilbage i sin udvikling.
Da Liv var fem år, kom en plejefamilie og hentede hende. Her
var hun de næste 11 år. I den familie følte hun sig ikke set og forstået. Og hver weekend kom hun
hjem til sin mor.
Hun arbejdede som prostitueret hjemme i den lejlighed,
hvor hun boede sammen med

| HUS FORBI | nr. 2 februar 2019 | 23. årgang

sin alfons. Han bankede hende,
mens jeg var der, og jeg var med
på værtshus, hvor jeg lå og faldt i
søvn under bordene, husker Liv.
- Der var meget vold og uforudsigelighed i det miljø. Når jeg kom
hjem til min mor, vidste jeg aldrig,
om hun havde fundet en ny mand,
om hun havde nogen penge, eller
hvordan hendes humør var. Nogle
gange blev jeg sendt ind til hendes
nabo, der var stiknarkoman, mens
min mor havde kunder.
Som 16-årig kom der noget positivt ind i hendes tilværelse: Liv
kom på efterskole, hvilket var det
bedste og vildeste, hun endnu havde oplevet. En ny verden åbnede
sig. Senere kom hun på højskole
og på en økologisk produktionsskole i København, hvor hun begyndte at tage billeder.
- Det var et meget kærligt miljø, hvor de voksne havde tid til at
lytte til mig, husker Liv.
Da hun gik på produktionsskolen, fik Liv et værelse i en lejlighed
i København over for Christiansborg, men hun havde svært ved at
være der alene. Hun var da 18-19
år og havde brudt med både sin
mor og plejefamilien. Hun savnede
en familie og begyndte at hænge
ud med gadens folk.
- Hvis jeg købte øl, så havde jeg
en masse folk at snakke med. Og
de gav også mig øl, når jeg ingen
penge havde. På den måde fandt
jeg en familie, et varmt fællesskab hos de hjemløse, blandt andet
omkring Nørreport og Kultorvet.
Jeg sov ofte nede ved havnen eller i Folkets Park. Eller jeg fik lov
at sove på herberg, selv om det var
for mænd.
- Jeg havde et værelse at bo i,
men jeg kunne ikke finde ud af
at være alene. Og jeg havde ingen
penge! Jeg drak ret meget, og jeg
gik rundt inde på Strøget og samlede skodder, som jeg bankede ud
for at have noget at ryge på, forklarer hun.
Så flyttede hun til Aarhus, hvor
hun arbejdede 11 timer om dagen på en café. Her mødte hun sin
mand. En australier, der arbejdede
på en pub. De rejste frem og tilba-

ge mellem Danmark og Australien
i et par år.
Hvad skete der så?
- Min kæreste kørte på motorcykel fra Australien til Danmark
– motorcyklen blev sejlet til Japan,
og så kørte han selv resten af vejen. Han medbragte et landkort, en
lommekniv og et telt. Rejsen tog to
måneder. På vejen hentede han i
Stockholm en forudbestilt forlovelsesring, og så friede han, da han
kom til Danmark.

Holdt op med at drikke
– begyndte at strikke
Men alt var ikke lutter idyl. Liv
flyttede med sin mand til Australien, og det gjorde hendes alkoholmisbrug også. Fra hun var 17 til 27
år, drak hun alt for meget.
I Australien eskalerede hendes
depression, hvilket til slut resulterede i et sammenbrud. En dag blev
det hele for meget, og i et raserianfald ramte hendes spinkle hånd en
murstensvæg med store skader på
hånden til følge.
Hun flyttede med kort varsel til
Danmark og fik familiesammenføring til sin mand. Liv stoppede
med at drikke den 29. juni 2012.
Efter hun ophørte med at drikke
– og dermed ikke længere kunne
dulme sine følelser – udviklede

- Nogle gange blev jeg
sendt ind til hendes
nabo, der var stiknarkoman, mens min mor
havde kunder.
Liv, Hueforbi
hun megen angst. Til hjælp har
hun blandt andet brugt kognitiv terapi i nogle år og får også en
smule medicin.
- At jeg holdt op med at drikke
har reddet mit parforhold. Vi har
fået en helt anden ro sammen, som
jeg aldrig har vidst fandtes. Det er
ret vildt. Og dét at stoppe med at
drikke har i det hele taget fået mit
liv på højkant, siger Liv.
Vivian har lyttet tryllebunden
og ikke sagt ét ord.

Der er rift om Liv på Hjemløsedagen, hvor hun har huer til gadens folk i ladet på sin Christiania-cykel.

Og hvad så med huerne?
- Da jeg brækkede hånden,
begyndte jeg at lave huer og dele
dem ud til hjemløse. Da jeg fik gipsen af, begyndte jeg som en del af
min genoptræning at hækle. Og så
er Hueforbi bare vokset, og nu er
det andre rundt om i landet, der
fabrikerer huerne. Jeg syr fleecekant og mærke på og sørger for, at
de kommer de rigtige steder hen.
- Når jeg har mine gode perioder, er jeg meget på gaden og dele
huer ud. I mine dårlige perioder,
hvor jeg er trist og angst, er jeg
hjemme.
Vivian har kunnet nikke genkendende til meget af Livs historie. De er begge født i Aarhus. Og
begges mødre kom på spædbørnehjem efter fødslen. Og så deler de
en stor interesse for strik og håndarbejde.
Vivian viser Liv sine hjemmesyede hygiejnebind, som hun deler
ud til gadens kvinder.
- Nej, hvor er det smart!, udbryder Liv.
Vivian: - Det er fire lag håndklæder. Gamle gennemvaskede
med god sugeevne. Bindet kan

med tryklåse vikles omkring underbukserne. Og så har jeg til
hvert bind lavet en diskretionspose af gammel voksdug.
Liv: - Det er meget moderne,
hvor er det fedt. Og man får lyst
til at passe på bindet, når det er i
den pose.

Huerne giver hende energi
Men tilbage til huerne.
Liv: - Jeg var ikke særlig god
til at strikke, da det startede. Nu
gør andre det, og så står jeg for
opsamlingen og uddelingen af huerne. Jeg skal for eksempel sende
20 huer til en café i Hjørring. Hvis
det er særlige VIP-huer til særlige
hjemløse, jeg kender, så laver eller
udvælger jeg dem selv.
Hvordan fandt du på mærket
Hueforbi?
- Det lå lige til højrebenet at
lave et navn, der ligner Hus Forbi
– og så spurgte jeg avisen, om det
var okay, siger Liv, der typisk sidder hver morgen og syr fleecekanter og de berømte Hueforbi-mærker på de uldne huer ved sit blå
chatol i værelset ud mod gaden.
Liv Madsen har fået opskriften

Hvordan fandt du på mærket Hueforbi? Vivian spørger, mens Liv syr mærkerne
på de nyeste huer.
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- Gennem huerne kan jeg kanalisere
min energi et sted hen, hvor der er et behov
for det, jeg laver. Jeg elsker følelsen af,
at en person får en hue, der lige er dem.
Liv, Hueforbi

om vivian
Hus Forbi-sælger Vivian bliver kaldt strikkedamen, fordi hun tit sidder og
strikker, mens hun sælger avisen. Hun laver derudover hygiejnebind til gadens kvinder og fabrikerer kunstfærdigt papir, tæpper og syr underbukser af
gamle t-shirts. Alt sammen for at holde sig psykisk sund. Vivian bor på ydre
Nørrebro. Hun er vokset op med en psykisk syg og misbrugende mor, og
Vivian har af flere omgange boet på gaden, blandt andet som ung teenager.
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til huerne designet af strikkeguruen Sys Fredens. En kvinde, som
begge kvinder ser op til.
- Jeg kontaktede hende for at
spørge, om hun ville udvikle en
opskrift. Det ville hun gerne. Så
bruger folk den, hvis de vil, siger
Liv Madsen.
Hvad har dét at lave huerne givet dig?
- Jeg er sådan en, der i forvejen altid laver noget. Gennem
huerne kan jeg kanalisere min
energi et sted hen, hvor der er et
behov for det, jeg laver. Jeg elsker følelsen af, at en person får
en hue, der lige er dem, siger Liv
Madsen.
- Når jeg har dårlig samvittighed over, at jeg selv har et hjem,
varmer det mig at tænke på, at
jeg kan give kærlighed og omsorg
til gadens folk. Alle har noget at
bidrage med, og jeg elsker at lave
huerne! Det giver mig energi. Og
jeg er i øvrigt ligeglad med, om
folk er danske hjemløse, eller om
de er romaer eller afrikanske flaskesamlere – jeg hjælper alle!
- Når jeg har energien til det,
kan jeg også lide at lytte til folks
historier. Jeg elsker alle de her
røverhistorier om, hvad folk har
lavet før i tiden. Det er spændende at høre om andres liv!
- Jo mere deprimeret, jeg er, jo
mere har jeg behov for at fordybe
mig kreativt hjemme ved symaskinen. Sådan kan jeg slå hjernen
fra, siger Liv.
Vi har jo en ens historie på den
hårde måde. Det er ting, folk lukker
ørerne for. Det er tabu at være vokset op med misbrug, svigt og psykisk sygdom. Liv, hvad er din bedste
oplevelse med huerne?
- Det er hele den opbakning,
jeg har fået fra folk rundt om i
Danmark, der sidder og strikker huerne. Og som stoler på, at
jeg tager ud med dem. Det er det
mest imponerende! Jeg har for
eksempel en familie tilknyttet,
der strikker 120 huer ad gangen!

Finder ro i naturen
Henne i hjørnet af Livs stue står

en imponerende grøn plante med
en særlig historie, der binder de
to kvinder sammen. Liv og Vivian
kender hinanden lidt i forvejen
fra gademiljøet, og planten er et
'barn' af en enorm grøn plante
i Vivians stue – der hænger henover hendes symaskine. Planten fik Vivian, da hendes søn blev
født for 30 år siden. Og den fører
tankerne hen på glæden ved naturen.
Er det ikke noget med, at du
har en kolonihave og er selvforsynende og dyrker dine egne grøntsager? Jeg prøver selv og er god til at
få tingene til at række via genbrug
og selvkomponerede opskrifter på
blandt andet hjemmelavet Nutella.
- Vi har sommerhus i det vestlige Sjælland og tager derop hver
weekend. Jeg tager ud i skoven
tre til fire timer ad gangen – bare
mig! Mens min mand tager ud og
cykler. Naturen er mit fristed. Vi
prøver at dyrke vores egne grøntsager, og jeg har lavet mit eget
sneglehegn. Vi er mega meget naturmennesker, og jeg fik en økse
i fødselsdagsgave. Jeg er i gang
med at lære at fange fladfisk. Jeg
slapper af med alt, der har med
naturen at gøre, forklarer Liv.
Hvordan kommer man sig oven
på den baggrund, du har haft?
- Det vigtigste, jeg har gjort,
har været at slippe min mor. Hun
lever stadig. Hun er psykisk syg
og udad-reagerende og har derudover ingen tænder tilbage, selv
om hun kun er lige over 50 og i
øvrigt er tidligere topmodel og
side 9-pige, siger Liv.
Min mor ringer stadig af og til
og siger, at hun håber, jeg hænger i et træ og er død. Så som du
siger: Det bedste, man kan gøre,
er at give slip. Jeg kan ikke se nogen grund til, at min fortid skal
ødelægge min fremtid. Altså at
jeg skal få min dag ødelagt af det,
et menneske som min mor siger.
Det eneste, man kan gøre, er at
slippe det! ❙

HUS FORBI-SÆLGER SYR DEM SELV:

hygiejnebind
til gadens kvinder
Vivian er strikkedamen med et enormt kreativt gen. Når hun skal stresse af, sætter hun sig
ved sin symaskine og fabrikerer gratis hygiejnebind til hjemløse og udsatte kvinder
af Tine Sejbæk
foto: Mette Kramer Kristensen

D

ét at sy og være kreativ holder mig psykisk sund. Det er en
slags terapi og tryghedsting for mig og
har altid været det,
siger Vivian Burmann, der har solgt
Hus Forbi de sidste fem år.
På gaden foran Netto eller
Fakta er hun kendt som 'strikkedamen'. Allerede som 15-årig, da
hun holdt til på gaden, strikkede
hun selv sin første sovepose. Og
udtrykket 'Nød lærer nøgen kvinde at spinde' passer fortræffeligt
på hendes liv – men det vender vi
tilbage til.
Bindene startede hun med
at fabrikere for ti år siden. I dag

bliver de drypvist delt rundt til
kvinder i gademiljøet og omkring
Reden og Café Klare på Vesterbro i
København.
Eller på Christianshavns Torv
eller i Morgencaféen i København
NV. Det sørger en hjemløs, mandlig ven for. Vivian, der selv har
en lejlighed på ydre Nørrebro, har
dem også i tasken, når hun går
rundt i byen. Bindene får nye ejere
fra mund til mund og fra hånd til
hånd.
- Tit og ofte kommer kvinderne
og spørger efter dem. De synes, det
er en super idé , og de er så glade
for dem, fortæller Vivian.
Fordelen ved mine bind er, udover at de er gratis, at de kan tåle
vand uden at blive ødelagte. Og de
kan vaskes og bruges igen og igen.
Ofte køber kvinderne selv bind,

men hvis de opholder sig på gaden
eller ude i regnvejr, bliver pakkerne med bind fra supermarkedet
ødelagt.
Vivian har selv lavet opskriften på bindene, som suger utroligt
godt. Hun laver dem af fleecetæpper og forvaskede håndklæder.
Først klipper hun et stykke fleece
ud. Derpå lægger hun i lag tre små
stykker aflangt håndklæde, som
udgør den sugende substans i bindet, og dernæst et andet stykke
fleece hen over. Der bliver siksakket omkring selve bindet og syet
tryklåse på, så bindet kan hægtes
omkring trussen.
Vivian bruger til slut en limpistol på bagsiden af bindet, så det
ikke glider af trussen. Og så vasker
hun bindet igen, inden det bliver
delt ud. Man kan få en frottéklud
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med, som man kan vikle om og
bruge til at vride bindet op. Hver
kan få tre bind.

Diskretionspose
Det hele startede med, at Vivian
var til hjemløsedag i København
for ti år siden. En kvinde med en
kat og en barnevogn spurgte Vivian, om hun ikke kunne låne
hende et bind. 'Jeg syr mine egne',
svarede hun. Vivian gav hende et
bind. Kvinden spurgte, om hun
ikke kunne lave flere.
- Og så har det bredt sig som en
løbeild, at 'strikkedamen' syr hygiejnebind, forklarer Vivian.
- Jeg fylder tasken, og når jeg
møder en hjemløs kvinde, får hun
et par stykker.
For at kvinderne kan opbevare bindene handy, laver Vivian
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Sådan laver Vivian et hygiejnebind til gadens kvinder.

en lille diskretionspose til hvert bind – af en
voksdug, kantebånd og trådrester.
- Kvinderne bruger også mine bind for ikke
at få træk i underlivet. De isolerer, så man ikke
får underlivsbetændelse, forklarer hun.
- Og ja, bindene er bedre end tamponer.
Tamponer er ikke tætte, og man bløder nemt
igennem. Og så er de dyre. Mange af gadens
kvinder er afhængige af stoffer, og de bruger
ikke 50 kroner på en pakke tamponer.

Startede som ti-årig
Da Vivian begyndte at sy bind, var det ikke
første gang. Hun syede selv sine første menstruationsbind, da hun var ti-11 år. Vivian er
vokset op under fattige kår med en mor, der
var maniodepressiv og skizofren, og som samtidig havde et heftigt misbrug af alkohol og
stoffer.

- Kvinderne bruger også mine
bind for ikke at få træk i underlivet. De isolerer, så man ikke
får underlivsbetændelse.
.... Mange af gadens kvinder
er afhængige af stoffer, og de
bruger ikke 50 kroner på en
pakke tamponer.
Vivian Burmann, Hus Forbi-sælger

Vivian kan altid bruge rene og pæne fleecetæpper, tryklåse og håndklæder.
Håndklæderne må gerne være forvaskede, men de ikke må have været vasket i
skyllemidler. Mail til: burmann14@hotmail.com
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Som barn boede Vivian delvist på gaden, da
det ikke var muligt at få mad hjemme. Moren
forlangte, at hun betalte for at bo hjemme, så
fra otteårsalderen måtte hun ud og samle flasker.
- Hvis du vil spise, må du selv skaffe det,
sagde moren, der ofte drak en uge ad gangen.
Sin far kender Vivian ikke.
Vivian skaffede sig mad og lærte sig at vaske tøj. En ældre dame, hvor hun boede – et af
stederne, for de flyttede hele tiden - forærede
hende en gammel, sort håndsymaskine. Damen opbevarede symaskinen, så moren ikke
solgte den for alkohol. Og Vivian har den endnu, den står midt i hendes stue.
Da Vivian begyndte at få menstruation i tiårsalderen, fik hun først fat i nogle babybleer.
Dem klippede hun op og skilte ad, og på den

sammen om strik
Frivillige og flittige hænder i Korshæren
af Poul Struve Nielsen

- Ved at lave bindene
kan jeg holde mine
syfærdigheder ved lige.
Det er samtidig sundt
for hjernen at blive
brugt til andet end at
være depressiv over,
hvad Jobcentret nu
kan finde på.
Vivian Burmann, Hus Forbi-sælger

måde kunne hun få otte bind ud
af hver ble. Hun supplerede med
noget køkkenrulle og plasticpose, og det hele blev holdt sammen
af sikkerhedsnåle.
Den løsning opdagede den
ældre dame, som derefter gav Vivian en symaskine til at sy nogle
mere holdbare bind af. Vivian sad
nede i gården eller i kælderen, så
moren ikke opdagede hendes kreative måde at klare tilværelsen
på. Hendes første bind blev lavet
af flannelskjorter.
Vivian blev som 11-årig fjernet fra hjemmet og kom på drengehjem i Jylland. Det sted var
heller ikke ligefrem sjovt, så der
stak hun af fra. Hun flygtede til
København og boede på gaden i
alderen 14-16 år.
- Min psykiater siger, det er
fantastisk, at jeg har bevaret fornuften med den opvækst. Og min
kreativitet har klart hjulpet mig.
Jeg er en overlever, konstaterer
Vivian, mens hun demonstrerer,
hvordan hun laver de hjemmesyede menstruationsbind.
- Med en opvækst, hvor jeg
levede af næsten ingenting, har
jeg lært at klare mig selv og få
noget ud af intet.

Også i Indien og Afrika
I dag bruges Vivians opskrift på

hygiejnebind også af kvinder i
Indien og Afrika, for eksempel
Elfenbenskysten, som syr dem
efter samme model – Vivian har
delt opskriften via YouTube, så
andre kvinder kan blive inspireret af den.
- Vi gadens børn, vi fattige
og hjemløse, må være der for
hinanden, siger hun.
At sy giver hende en fristund
fra sygdom og bekymringer – og
fra Jobcenteret.
Vivian er nemlig slet ikke
rask. Hun har tidligere haft en
blodprop i lungen, og hun døjer
stadig med noget lammelse i venstre side og går med krykke. En
frossen skulder har hun også.
Hun har yderligere for nyligt været gennem et forløb med
underlivskræft, og så har hun
stress.
Hun forklarer, at Jobcentret
ikke tror på, at hendes sygdom
er fysisk, men mener, det hele er
noget 'oppe i hovedet'. Hvilket
hendes læge og psykiater ikke er
enige i.
- Ved at lave bindene kan jeg
holde mine syfærdigheder ved
lige. Det er samtidig sundt for
hjernen at blive brugt til andet
end at være depressiv over, hvad
Jobcentret nu kan finde på.
Og skulle Jobcentret læse med
her, så bare rolig: Vivian producerer kun få bind, det vil sige
et par stykker engang imellem.
Men nok til, at det hjælper andre.
Og hun uddeler dem helt gratis.
Når det rækker, at hun laver få,
er det fordi, bindene jo kan bruges igen og igen.
- Jeg laver noget, hvor jeg
styrker min psykiske sundhed
og slapper af. Jeg kan bidrage
til hjemløse kvinders tilværelse
med små midler. Det gør mig glad
indeni. På den måde er der en
mening med dagen i dag, siger
hun. ❙

I denne måned introducerer Kirkens Korshær i Horsens et nyt initiativ på strikkefronten.
Den første mandag i hver måned klokken ti til 13 er der åbent
hus i korshærens syværksted med
mulighed for at få et nærmere kig
på og måske købe nogle af de ting,
som frivillige har syet sammen
af nogle af overskudsvarerne fra
Korshærens genbrugsbutikker.
Det foregår ovenover varmstuen på hjørnet af Fugholm og
Borgergade, og første gang er den
4. februar.
- Vi sætter skilte op foran varmestuen, så interesserede kan
finde ud af, hvor det er henne,
fortæller korshærsleder i Horsens,
Kirstine Madsen.
Hun tilføjer, at i syværkstedet
mødes enhver, der har tid og lyst
til at fremstille kreationer af genbrugsmaterialer fra de fire butikker i Løvenørnsgade, Sønderbrogade, Spedalsø og Hornsyld.
Der er cirka 15 frivillige tilknyttet syværkstedet, som blandt
andet sælger håndværk på Glud
Høstmarked, på Kirkens Korshærs
eget julemarked i varmestuen og
i år også i forbindelse med den
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udendørs pinsegudstjeneste i Horsens, hvor Korshæren vil have en
bod.
- Der sælges også hjemmestrikkede sokker, huer og vanter, der er
strikket af korshærskredse og frivillige i vores butikker. Formålet
er at udbrede kendskabet til Kirkens Korshær og til, at man kan
være frivillig på mange måder,
siger Kirstine Madsen.
Kirkens Korshær i Horsens er
også Hus Forbi-distributør. Det vil
sige, at varmestuen er det sted i
Horsens, hvor Hus Forbi-sælgerne
kan købe aviserne, som de sælger
videre. Sælgerne er typisk også
brugere i varmestuen, som er den
centrale aktivitet i Kirkens Korshærs sociale arbejde i Horsens.
Varmestuens brugere har på
flere måder gavn af støtten fra de
frivillige og flittige hænder.
- De strikker også sokker til
brugerne, som vi giver i julegaver,
og hvis der er én, som skal have
syet et par bukser, så er de frivillige ofte også behjælpelige med det,
fortsætter Kirstine Madsen. ❙
Første mandag i hver måned klokken
ti til 13 er der åbent hus i korshærens
syværksted i varmestuen på hjørnet af
Fugholm og Borgergade i Horsens.
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Efter 40 års indespærring har Erling brug for at komme ud blandt andre mennesker. Men kommunen har indtil videre sagt nej til at hjælpe.

mishandlet af staten i 40 år:

fik afslag på ledsager
Erling Frederiksen var en stor del af livet indespærret på institutioner under den tidligere
åndssvageforsorg. I dag er han 77 år og ønsker hjælp til at komme ud og møde andre mennesker
– det har han fået afslag på
af Tine Sejbæk
foto: Mette Kramer Kristensen

E

rling Frederiksen er
blandt de sidste overlevende af de såkaldt
åndssvage, der var anbragt på statens institutioner fra 1940 til op i 1980'erne.
I 40 år var han indespærret – mod
sin vilje og formentlig uden at være
udviklingshæmmet fra starten.
Hus Forbi fortalte Erlings historie i juni 2017. Om hvordan han
blev bundet til jernsenge på Ebberødgård, om hvordan han først i en
alder af 42 år fik høreapparat, så
han kunne lære at tale rigtigt, og
om hvordan han sent i livet kom
ud at bo for sig selv.
I dag er Erling 77 år. Han lider
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af angst og kan ikke selv køre
i bus eller på anden måde tage
rundt på egen hånd. At han overhovedet har kontakt med andre
mennesker, udover sin hjemmehjælp, skyldes mest en tilfældighed. Han bor tæt ved Byoasen på
Nørrebro, hvor en ansat og nogle
frivillige besøger ham og taler
med ham med jævne mellemrum.
Erling har tidligere haft en
hjemmevejleder, men hjælpen blev
formentlig stoppet på grund af
'manglende udvikling'.
- Pludselig kom han ikke mere,
husker Erling.
Men han har ikke givet op.
- Jeg har ikke lyst til at sidde
hjemme. Jeg vil rigtig gerne ud og
være sammen med andre, siger
han.
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- Jeg har ikke lyst til
at sidde hjemme.
Jeg vil rigtig gerne
ud og være sammen
med andre.
Erling Frederiksen

For gammel til hjælp
Med frivilliges hjælp har Erling
søgt Københavns Kommune om at
få en ledsager, så han kan komme
ud. Tage bussen ind til byen for at
gå på museum eller se en udstilling. Eller bare for at komme til lægen.
Men Borgercenter Handicap har
afslået med den begrundelse, at

han er for gammel. Man kan ikke
få en ledsager efter servicelovens
paragraf 97, hvis man er over 67
år. Der står i afslaget, at han skal
prøve at kontakte kommunens
sundhedsforvaltning i stedet.
Erling, der hverken har NemID,
e-Boks, computer eller ved, hvordan man skriver en e-mail, modtog
afslaget pr. brev. Han har i øvrigt
aldrig lært at læse og skrive på de
institutioner, han var anbragt på,
og han læser kun nødtørftigt.
Erling gik rundt med brevet i
baglommen, og ved en fejl røg det
i toilettet. Men han fik mundtligt
forklaret en bekendt om afslaget.
Personen klagede på Erlings
vegne, men handicapcentret modtog klagen én dag for sent og ville
derfor ikke behandle den. Klagen

blev dog sendt videre til Ankestyrelsen, som ifølge Hus Forbis oplysninger i september 2018 bad Erling svare på, hvorfor han klagede
én dag for sent. Det har Erling ikke
formået at svare på, og Ankestyrelsen har derfor afgjort, at klagen
ikke vil blive behandlet.

Prøv en anden paragraf
Mette Harders arbejder i Byoasen
og kender Erling.
- Da det passede ind i systemets
kram at spærre Erling inde, gjorde
man det. Nu kan han sejle i sin
egen sø. Han har ingen fast kontaktperson, der guider ham i hans
muligheder.
- Erling vil gerne have nogle
gode år til sidst i livet. Han er sta-

- Da det passede ind
i systemets kram at
spærre Erling inde,
gjorde man det. Nu
kan han sejle i sin
egen sø.
Mette Harders, Byoasen
dig plaget af tiden på blandt andet
Ebberødgård. Han har det svært
med mennesker, han ikke kender.
Når han er ude blandt andre, har
han brug for at blive skærmet, så
han ikke kommer i karambolage
med folk. Hvis han er tryg ved
folk, er han glad og en dejlig ven,
forklarer hun.
Efter afslaget har frivillige med
tilknytning til Byoasen forsøgt at
finde ud af, hvor Erling så kan få
hjælp.
- Vi har ringet rundt, er blevet
sendt fra kontor til kontor og er
blevet mere og mere grå i hovedet.
Det er helt uholdbart, for vi kan jo
kun hjælpe ham i begrænset omfang. Og når vi ikke kan hitte ud
af regler og paragraffer, hvordan
skal Erling så kunne, spørger en af
de frivillige, som ønsker at være
anonym.
Hus Forbi har med Erlings samtykke fået aktindsigt hos Borgercenter Handicap. Her forklarer
man, at Erling ganske rigtigt fik
afslag, fordi han er for gammel til
en ledsager efter servicelovens
paragraf 97. De anbefaler, at han
– eller nogen, der hjælper ham –
prøver at søge hjælp efter servicelovens paragraf 85 i stedet.
Det var efter den paragraf, Er-

ling tidligere havde en hjemmevejleder. Og det er en paragraf, som
primært dækker socialpædagogisk
hjælp i hjemmet og altså ikke som
udgangspunkt hjælp til at komme
ud, som ellers er Erlings store ønske. Efter redaktionens deadline
har Erling dog haft besøg af kommunen for at afdække, om han kan
få paragraf 85-hjælp.

Helhedsvurdering
Hus Forbi har set på lovgivningen
med hjælp fra Landsforeningen
Evnesvages Vel (LEV). Der står i
paragraf 85, at kommunen skal tilbyde hjælp, omsorg og støtte til
udvikling af færdigheder og til at
afhjælpe særlige sociale problemer.
I Erlings tilfælde kunne det
være behovet for aktivitet, så han
ikke sidder fast i ensomhed og isolation. Og så han kan føre en selvstændig tilværelse med en vis livskvalitet. En principafgørelse fra
Ankestyrelsen siger, at det ikke er
afgørende, at ledsagelse skal 'øge
en persons funktionsniveau'.
'Manglende udvikling' er altså
ikke en gyldig grund til at afvise
hjælp.
Ifølge loven er det også kommunens opgave at lave en helhedsvurdering af folks behov, og kommunen har pligt til at sørge for, at
borgeren forstår sagsbehandlingen. Erling har på ingen måde forstået sagsbehandlingen.
- Det kan ikke være borgerne
– og slet ikke ældre og udsatte personer som Erling – der skal finde
ud af, hvilken paragraf de skal

hus forbi
Hus Forbi, de hjemløse og udsattes avis,
har en salgsafdeling, hvor Hus Forbisælgerne kommer og køber deres aviser.
Adressen er Jernbane Allé 68, 2720 Vanløse.

FRIVILLIGE SØGES TIL:
- At kunne stå i dette udsalg, som har åbent
på hverdage mellem kl. 8-14
- Servicering og salg af aviser til Hus Forbisælgerne
- At møde mennesket respektfuldt,
når Hus Forbi-sælgerne kommer forbi.
Vores farverige og dejlige sælgere, som er
hjemløse og socialt udsatte, fortjener opbakning og noget, de kan regne med, i vores
salgsafdeling, som også rummer en café, hvor
andre frivillige laver mad til frokost.
Du er derfor mere end velkommen, hvis
- Du har lyst til at gøre noget godt for
mennesker, som har det svært i dagens
Danmark
- Du er stabil og én, vi kan regne med
- Du kan li' at møde mennesker uden filter
- Du kan afse nogle timer eller en dag med
jævne mellemrum
- Du brænder for frivilligt arbejde.

- Det kan ikke være
borgerne – og slet
ikke ældre og udsatte
personer som Erling
– der skal finde ud af,
hvilken paragraf de
skal have hjælp efter.

Vi tilbyder til gengæld:
- Et inspirerende og meningsfyldt arbejde
- Gode kollegaer
- At du er en del af et fællesskab.

Mette Harders, Byoasen

Ring 52409089 eller meget bedre,
send en mail med lidt om dig selv
på mail: hanne@husforbi.dk
Husk at angive navn og tlf.nr.
Skriv gerne ”frivillig salg” i emnelinjen.

have hjælp efter. Det har de jo ikke
en jordisk chance for, siger Mette
Harders fra Byoasen.
- Først fratager man ham som
barn og en stor del af voksenlivet
muligheden for at udvikle sig, og
man forvolder ham skade. Derefter siger samfundet nej til, at han
til slut i livet kan komme ud blandt
andre. Jeg synes, man skylder at
hjælpe ham. ❙

Du er velkommen til at tage en snak
med Hanne, som i forvejen koordinerer
de frivillige i køkkenet.
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rum til samvær uden alkohol
Peder Keusgaard har boet på Kollegiet Gl. Køge Landevej i 20 år,
hvor man prøver at hjælpe beboerne ud af deres misbrug
interview: Peder Keusgaard
foto: Helga C. Theilgaard
tekst: Sophie Holland

beboerrådsformand og har flere
venner, som også har boet her i
flere år.
Hus Forbi bad Peder om at interviewe forstander på kollegiet
Nikolaj Olsen, og selvom Peder
er glad for sit hjem, tog det ham
ikke lang tid at forfatte kritiske
spørgsmål.

K

ollegiet Gl. Køge
Landevej ligger i
Valby og er et herberg og et botilbud
til hjemløse over
25 år. Herberget
drives af WeShelter, der blev stiftet i 1893 og i oktober 2018 kunne
fejre 125 års jubilæum.
70-årige Peder Keusgaard flyttede ind for tyve år siden. Dengang havde herberget 74 pladser,
alle midlertidige tilbud til mænd
efter servicelovens paragraf 110.
Men i dag bor Peder i den nye,
døgnbemandede del af kollegiet,
som efter en renovering i 2016
blev udvidet med 23 pladser efter
lovens paragraf 107, hvor der både
kan bo mænd og kvinder.
Hans bolig er også i den grad
opgraderet, da han nu har 24
kvadratmeter med både soveværelse, stue, køkken og toilet. For
Peder er herberget hele hans liv.
Han har ingen familie eller andet
netværk, men på herberget er han

Ingen hårde stoffer

Peder Keusgaard har boet på kollegiet i 20 år.

- Så vi arbejder mere og mere med at hjælpe
folk med at komme ud af deres misbrug.
Vi gør det ikke med en løftet pegefinger,
vi vil bare gerne skabe rummet til, at man
ikke føler sig påduttet af andres alkohol.
Nikolaj Olsen, forstander Kollegiet Gl. Køge Landevej

Hvordan bliver de beboere, der bor
her, udvalgt?
- Kollegiet her har nogle kriterier, ligesom alle andre herberger
har. Man skal være minimum 25
år for at bo her. Aldersgrænsen
er sat, fordi vi mener, at når man
er mellem 18 og 25, så kan man
være for sårbar i forhold til at bo
i et hus, hvor der er rigtig meget
misbrug, som der er her. Vi har
mange, som drikker.
- På vores paragraf 110-pladser skal man jo være mand, og det
er fordi, vores erfaring fortæller os, at vi skal kunne passe på
kvinderne dag og nat. Og det kan
vi ikke, når vi ikke har nattevagter. Vi ser kvinderne som nogle,
vi skal passe på, fordi det er et

Langt de fleste beboere her har et eller andet misbrug, og mange af dem forsøger at komme ud af det, siger forstander Nikolaj Olsen.
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meget mandsdomineret miljø.
- Man skal være boligløs og
have sociale problemer, vi kan
hjælpe med, når man bor her. For
hvis man kun er boligløs og ikke
har nogle problemer, så kan man
i princippet ligeså godt bo på et
vandrehjem. Vi kan jo desværre
ikke hjælpe folk med en bolig, for
det er sagsbehandlere, der afgør
det.
- I forhold til hvad der må være
af misbrug, plejer vi at sige, at vi
ser igennem fingre med alkohol
og hash. Alkohol er jo lovligt, og
det er hash ikke, men vi ved godt,
at mange af vores beboere ryger
hash. Til gengæld må man ikke bo
her, hvis man indtager de helt hårde stoffer. Det håndterer vi ikke,
og begrundelsen er også ved dette
punkt, at vi ikke er her om natten
og i weekenderne.

Fester uden alkohol
Mit næste spørgsmål handler om alkoholpolitikken. Og her tror jeg altså, jeg har lidt opbakning. Nu er
det jo blevet forbudt at drikke øl til
banko, forårs- og efterårsfester. Man
må ikke engang drikke én øl. Og nu
bliver det også sådan til jul og nytår.
Altså før i tiden har vi jo kunne styre
det. Hvorfor har I vedtaget det?
- Langt de fleste beboere her
har et eller andet misbrug, og
mange af dem forsøger at komme
ud af det. Gennem årene har vi
oplevet, at det er svært for dem at
stoppe, når sidemanden sidder ved
siden af og drikker øl. Derfor siger
vi, at hvad I gør på jeres værelser
og i jeres fritid, det er op til jer.
Men når det er et arrangement,
som vi vælger at være værter for,
så vil vi gerne lave et rum, hvor vi
kan hygge os med hinanden uden
alkohol.
- Og så vil jeg også sige, at du
har ret i, at mange kunne styre
det, men der var også mange, som
ikke kunne. Og det er irriterende for personalet at skulle rende
rundt og korrigere folk, fordi de
opfører sig ubehageligt overfor andre. Ovre ved paragraf 110-pladserne har vi lige nu to etager, hvor
den ene etage har beboere, der slet
ikke drikker, og den anden etage

er motiveret for at stoppe med at
drikke.
Ja, okay.
- Så vi arbejder mere og mere
med at hjælpe folk med at komme
ud af deres misbrug. Vi gør det
ikke med en løftet pegefinger, vi
vil bare gerne skabe rummet til, at
man ikke føler sig påduttet af andres alkohol. Altså kan du huske
de gamle køkkener, vi havde, før
der blev lavet om? Det var undtagelsen, at der blev lavet mad. Der
blev røget smøger og drukket øl.
Ja, det stemmer.
- Hvis man boede i sådan et
miljø og gerne ville stoppe med
at drikke, så var det rigtig svært.
For alt det sociale samvær handlede om alkohol. Eller meget af det
i hvert fald. Så det er et forsøg på
at skabe plads til alle. Og hvis du
inviterer din nabo ind på dit eget
værelse, så kan I jo drikke alle de
øl, I har lyst til.
Jo, men der er jo stadigvæk nogle
af os, som tager hensyn. Hvis der
kommer en op, som ikke kan lide røg
eller ikke drikker, jamen så er vedkommende velkommen her. Jeg har
stadigvæk kaffe på kanden.
- Ja, men jeg tror, du er en af
de få, der gør sådan, Peder.

Gartneri i haven
Så vil jeg gerne høre til noget helt
andet. Nemlig vores have. Som jo er
vores lille akilleshæl. Der er mange,
der er glade for den, men der er også
mange, som ikke er. Hvem bestemte
det, og hvorfor gjorde man det?
- Jeg gik til bestyrelsen og
fremlagde idéen om, at vi skulle
have et gartneri, og det godkendte
de. Vi syntes, at det kunne være
rigtig godt at få et gartneri ind på
Kollegiet, fordi det ville give noget liv og nogle muligheder for, at
vores beboere kunne komme ned
og hjælpe til. Nu, hvor vi har ansat
en kok, kan vi inddrage råvarerne,
som er økologiske, i den mad, vi
laver til beboerne.
- Og så ved jeg godt, at ændringer, specielt for jer, der har boet
her mange år, kan være vanskelige
nogle gange. Men jeg synes jo, at
gartneriet er et kæmpestort gode
for kollegiet, fordi vi har et være-

Kollegiet har fået sit eget gartneri, hvor der dyrkes økologiske grøntsager.

sted på matriklen. Jeg synes, det
har skabt noget liv, fordi det ligger
på en græsplæne, som nærmest
ikke blev brugt.
Men har I så undersøgt, hvor
mange der bruger gartneriet? Altså
som hjælper til dernede? For jeg synes ikke, der er særligt mange dernede.
- Vi kan ikke kræve, at folk
skal derned. Det er et tilbud. Men
jeg vil skyde på, at der er fem-seks
beboere dernede i løbet af ugen.
Så vander de, plukker tomater eller hjælper til med at bygge noget
dernede. Gartneriet arrangerer
også ture ud af huset, hvor det
typisk handler om noget grønt.
Forleden dag var de eksempelvis
i Aarhus for at besøge en planteskole. Men jeg undrer mig over,
at nogen kan være utilfredse med

det. Det forstår jeg ikke.
Nej, men det er jo os gamle. Vi
har været vant til den store fodboldbane og petanquebanen.
- Ja, men der skal vi huske, at
den petanquebane stod der i fem
år uden at blive brugt. Og så synes
jeg, at vi nu har fået den smukkeste have hele sommeråret.
Ja, men jeg ville egentlig bare
høre, hvor idéen kom fra.
- Det kom sig af, at vi internt i
organisationen havde muligheden
for at indgå i et tættere samarbejde med Projekt Offside, der oprindeligt var et værested på Nørrebro, og nu har det udviklet sig til
at være et gartneri. Vi har også
folk i praktik og fleksjob dernede.
Så med gartneriet forsøger vi også
at hjælpe folk ind på arbejdsmarkedet. ❙

WeShelter hed indtil 2014 Missionen blandt Hjemløse og har som
Blå Kors, Kirkens Korshær og KFUM's Sociale Arbejde udspring i Indre Mission. Men hvor eksempelvis KFUM's Sociale Arbejde bogstaveligt opstod i
en jysk tørvemose, var Missionen blandt Hjemløse et byprojekt, der handlede om at hjælpe datidens 'østeuropæere', det vil sige fattige landarbejdere
fra andre dele af landet, som søgte mod København uden at finde hverken
arbejde, gods eller guld.
Udover Kollegiet Gl. Køge Landevej driver WeShelter Mændenes Hjem
på Vesterbro, ungeherberget RG60 på Nørrebro og en håndfuld væresteder.
WeShelter er desuden involveret i 21 frivilligprojekter rundt om i København.
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af Poul Struve Nielsen
foto: Mette Kramer Kristensen

R

et arbejdsliv
i kamp for
sociale
rettigheder
Efter et langt arbejdsliv,
som mest har været viet
til hjemløse og udsatte,
gik Ole Skou på pension
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igtig mange mennesker kom forbi Hus
Forbis domicil i Vanløse, da den tidligere formand for foreningen Hus
Forbi, Ole Skou, holdt afskedsreception for at lade sig pensionere fra sit job som juridisk rådgiver i de hjemløses organisation,
SAND.
Ole fik pæne ord med på vejen fra blandt andet Hus Forbis
formand Henrik Søndergaard
Pedersen og næstformand Kim
Rydahl.
Sidstnævnte arbejdede sammen med Ole Skou i Københavns Kommunes hjemløseenhed. Da var Kim Rydahl en forholdsvist nyuddannet leder, som
undrede sig over, at man kunne
ansatte en ældre herre, som
både havde været forstander på
et herberg, souschef i Kirkens
Korshær, generelsekretær i De
Samvirkende Menighedsplejer
og en helt masse andet.
Men Rydahl fandt ud af, at
man faktisk kunne lære meget
af en erfaren kollega.
Sekretariatsleder Ask Svejstrup fra SAND fortalte, at da
Ole startede i organisationen for
cirka ti år siden, hang han som
det første sit efterlønsbevis op
på væggen. Så vidste kollegerne,
at han ikke var der, fordi han
var desperat efter et job – og
at han ikke tog en hvilken som
helst opgave. Da Hus Forbi var
i problemer, påtog Ole Skou sig
dog opgaven med at stille op til
formandsposten og føre hjemløseavisen videre.
Et gennemgående tema i
talerne var, at den nuværende
pensionist i et langt arbejdsliv
altid har haft sine meningers
mod. Det var også omdrejningspunktet for den tale, Jann Sjursen holdt som formand for Rådet
for Socialt Udsatte, som Ole gennem mange år var medlem af.
På Hus Forbi-sælgernes
vegne takkede Allan Andersen den gamle kæmpe, som har
brugt det meste af sit arbejde
på at sikre hjemløse og socialt
udsatte de bedst mulige vilkår –
en svær opgave, hvor der er og i
alle årene har været garanti for
modvind på cykelstier og alle
andre steder. ❙

Nyt gravsted
for socialt udsatte

| mindeord |
hus forbi-sælger
tommy nyborg er
død

Kirkens Korshær i Silkeborg har lavet gravplads for brugerne
foto: Celine Arnfalk

I København kan man finde gravsted for
gadens folk på Assistens Kirkegård. Her
hviler mange Hus Forbi-sælgere. Men
det første gravsted for socialt udsatte var
gravpladsen på Almen Kirkegård i Aalborg for Skurbyens beboere. Skurbyen er
nogle af de første skæve boliger for hjemløse.
Sidste år investerede Kirkens Korshær i Sønderborg i et dobbelt gravsted
ved Christianskirken. Her er plads til 12
urner. Nu er der også kommet et gravsted
for socialt udsatte i Silkeborg. Det er for
brugerne af Kirkens Korshærs varmestue
i Silkeborg.
Hus Forbi-sælgerne Allan Andersen
og Kaare Steinmeyer var med ved indvielsen. De fortæller, at det er et smukt
sted.
På gravstedet er der sat en skulptur af
et efterårstræ, hvor de nedfaldne blade
symboliserer den enkelte bruger. Træet er
lavet af Kvindesmedjen på Christiania og
er lavet i jern. De nedfaldne blade er lavet
i messing. Hus Forbi-sælger Tommy Nyborg er netop stedt til hvile på gravstedet.
Læs mindeord her på siden. ❙

flugten fra
danmark

Faste læsere af Hus Forbi vil kende
tegneren Adam O's streg, som hver
måned pryder side 5. Tidligere har han
også udgivet tegneserier, billedbøger
og satirehæfter, men nu debuterer
Adam som 'rigtig' forfatter med børnebogen 'Flugten Fra Danmark'.
Den er første bind i en serie med
fællestitlen 'Den Rustne Verden'.
Hovedpersonerne er de fire søskende
Ramona, Bowie, Peter og Lærke,
som lever i en ikke så fjern fremtid,
hvor Danmark er omdannet til en stor
losseplads, og børnene derfor bor
i en kuppel i Grønland, der hedder
NyKøbenhavn. Efter et flystyrt ender
de imidlertid i et Danmark omringet af
storskrald og robotter.

Han var
bruger på
Kirkens
Korshærs
varmestue
i Silkeborg. Ellen
Birgitte
Jensen fra
varmestuen skriver:
Tommy lærte vi at kende i Silkeborg varmestue for et par år siden,
fordi han en dag kom forbi fra Bryrup på sin scooter og lige ville ind og
have varmen. Det blev til et dejligt
bekendtskab, og med hans vindende
væsen og med glimt i øjet fik han
hurtigt mange gode, nære venner
hos os.
Tommy var altid klar med en frisk
bemærkning, også selvom det faktisk viste sig, at han var alvorligt syg
af kræft. Det fortalte han åbent om,
og trods de svære vilkår formåede
han dog altid at være optimistisk og
positiv alligevel. Han havde et livsgå-på-mod, der smittede af. Hans
afklaring med at skulle dø gjorde
det også lettere for ham at tale om,
hvad han ville, og hvilke ønsker han
havde. For det første ville han meget
gerne have skabt en kontakt til sin
far, som han ikke havde set hele sit
liv. For det andet ville han gerne, at
hans urne skulle nedsættes på Kirkens Korshærs nye gravsted på Vestre Kirkegård i Silkeborg.
Begge dele bliver opfyldt. Kort
før sin død opsøger Tommy her i
november sin far, som han efter megen søgen finder, og de får et dejligt
møde de to. Et møde som Tommy
stolt og bevæget fortæller om i varmestuen.
Det sidste ønske om urnenedsættelse på varmestuens gravsted, bliver
ligeledes opfyldt.
Vi mindes Tommy med glæde og
vil komme til at savne ham.
Æret være hans minde
Hus Forbi

Bogen udkommer 8. februar på Høst &
Søn. Ifølge forlaget er den velegnet til
højtlæsning fra otteårsalderen og til
selvlæsning fra 11 år. ❙
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Næsten som hos dronningen

Rådhuspandekager og to københavnske borgmestre: Mia Nyegaard og Frank Jensen.
fotos: Helle Winther

Nytår er lig med traditioner, og det er
blevet en tradition, at hjemløse i Aarhus, Esbjerg og København inviteres til
nytårskur i begyndelsen af januar. I Jyllands største by nøjes man dog ikke med
en kur, for der stod den på nytårstaffel
i Værestedet i Jægergårdsgade, og når
man ser menuen, er det til at forstå, at
der var fuldt hus: Terrin af kammusling,
farseret vagtel og rubinsteinkage.
Det er en kopi af menuen til dronningens nytårstaffel fra sidste år, og de
tre retter var kreeret af Michelin-kokken
Allan Poulsen. Takeaway-virksomheden
hungry.dk har i løbet af 2018 modtaget
200.000 kroner i frivillige donationer fra
kunder. Alle pengene går ubeskåret til
hjemløse og socialt udsatte, og en del
af dem er altså brugt på at servere årets
bedste måltid for cirka 80 af Værestedets
brugere.
I Musikhuset i Esbjerg var der også
fuldt hus, da foreningen De Hjemløses
Venner for ottende år i træk inviterede
over 200 deltagere til kur. De blev budt
velkommen af byens borgmester, Jesper
Frost Rasmussen (V), og efter at have
indtaget en gang flæskesteg med brunede kartofler og fløderand til dessert
var der som tidligere år underholdning
ved den tidligere hjemløse Jacob Haugaard, som i sine unge dage boede i en
skurvogn i Aarhus.
I København gik det mere stille for
sig, da overborgmester Frank Jensen (S)
og socialborgmester Mia Nyegaard (R)
inviterede på kur. Her bestod menuen af
øl, vand, kaffe – og alle de rådhuspandekager, deltagerne kunne spise.

Brugerne af Værestedet i Aarhus spiste som dronninger.
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Amber fortæller, at hun er fascineret
af især fugleburet, som er frækt og
metaforisk. Først senere opdagede
hun, at det var en installation.
- Jeg har aldrig troet, at kunstneren var 'beboeren', som sover på
madrassen. Men maleriet er en vigtig
kommentar til verden af i dag, skriver
Amber.

X ER KREERET AF HANNE REFFELT

VIL DU VINDE

Fotografiet i krydsordet er taget
under en bro af Amber Irvin, som er
en amerikansk socialarbejder. Det
viser sig at være en installation, som
er en del af Living Art Project af dem
revolutionerende graffiti-kunstner,
Skid Robot – og 'Skid' henviser til
Skid Row, som er et område med
mange hjemløse i Los Angeles.

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

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

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

hus forbi hjalp mig med
at få selvværdet tilbage
Hus Forbi-sælger Sanne Jørgensen fortæller sin historie
fortalt til Birgitte Ellemann
Höegh
foto: Mette Kramer Kristensen

kunne klare huslejen. Ellers bruger
jeg meget af min tid nede på en
varmestue, hvor jeg får min morgenmad og aftensmad.
- Da jeg var helt ung, arbejdede
jeg i opvasken på færgeruten mellem Korsør og Nyborg, men så fik
jeg mit første barn som 20-årig og
måtte være derhjemme. I dag har
jeg tre voksne børn og ser to af
dem. Den mellemste er i lære som
lastbilchauffør, og så må vi jo se,
om det lykkes. Han kommer og besøger mig hver tredje weekend. ❙

O

m to uger skal jeg ud
og holde foredrag på
Næstved Bibliotek.
Jeg har holdt foredrag en gang før på forsorgshjemmet i Næstved, hvor jeg
har boet. Det var for spidserne,
dem der arbejdede der og kommunen, og det var en fantastisk
oplevelse. Når de spurgte om
noget, kunne jeg svare. Det var
så rart, også fordi jeg fik et klap
på skulderen.
- Jeg vil gerne fortælle,
hvordan det er at leve på gaden,
og hvordan det er at komme ind
i sin egen lejlighed igen. Der
er jo nogen, der slet ikke tør
være der i starten. Det er måske
svært at forstå, men sådan havde jeg det også. Det føltes ikke
rigtigt, jeg var bange og kunne
ikke sove og måtte se fjernsyn
og høre musik hele natten. Nu
har jeg vænnet mig til det og er
faldet til ro.
- Jeg har været hjemløs og
boet på forsorgshjem to gange,
inden jeg fik min egen lejlighed.
Det hele startede med, at jeg
boede sammen med en kæreste,
jeg ikke kunne sammen med.
- Det var helt umuligt at få
en lejlighed, så første gang boede jeg på gaden i et halvt år,
hvor jeg begyndte at drikke og
sov i parker og opgange. Om
vinteren kunne jeg låne en sofa
hos nogle venner, når det var
koldt. Om sommeren var jeg
nødt til at bo udendørs, for da
var der ikke nogen, der ville have mig ind. Anden gang boede
jeg et år på gaden.

I aktivering trods slidgigt
- Jeg ved ikke, hvorfor mændene har større chancer end kvinderne på gaden. De kan i hvert
fald komme ind og sove andre
steder, end vi kvinder kan. Der
er jo herberger kun for mænd –

32

3

spørgsmål

hvad fik du at spise i går?
- Fisk med kartofler, stuvede porrer
og salat. Det var nede på varmestuen, hvor jeg spiser mest, fordi jeg
hader at spise alene. Sådan har jeg
altid haft det. Jeg elsker ellers at
lave med og skal det være godt, laver jeg stegt flæsk med persillesovs.

hvad går du og tænker på
i øjeblikket?

Susanne har været hjemløs og boet på forsorgshjem to gange.

for eksempel Mændenes Hjem i København.
- Og så kigger man mere på
kvinder, der går på gaden, end på
mænd. Sådan har jeg i hvert fald
oplevet det. Til sidst gik jeg helt ned
psykisk, men havde en god veninde, hvis mand sagde, at jeg skulle
komme hjem og sove hos dem. Og
derfra blev jeg hjulpet ud på et forsorgshjem i Slagelse.
- Det var rart at være der. Men
så var det, at kommunen fik ondt i
røven. Så pludselig skulle jeg i aktivering og kom ud og samlede skrald
i 13 uger.
- Nu går jeg og venter på en
scanning for at finde ud af, om jeg
kan få pension, for jeg har slidgigt
og kan næsten ikke komme ud af
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min seng om morgenen. Men først
skal jeg i arbejdsprøvning, og det må
jeg jo så gøre.

Forlorne tænder
- Nu har jeg boet i min lejlighed i
Næstved i tre år og solgt Hus Forbi
i over fire år. Folk er flinke at stå og
snakke med – nogle har ligefrem tilbudt mig, at jeg kunne sove i deres
anneks til deres sommerhus. Og på
Hus Forbi har de hjulpet mig med at
søge penge til at få lavet mine tænder, der var rådnet væk. Så nu har jeg
forlorne tænde. Det betyder, at jeg
har fået mit selvværd tilbage. For jeg
var helt nede i kulkælderen, da jeg
havde dårlige tænder. Jeg kunne ikke
smile til folk, fordi jeg var så flov.
- I dag sælger jeg Hus Forbi for at

- Jeg tænker på at få en dejlig mand
at blive gift med og så leve livet til
mine dages ende. Jeg er 51 år og
har ikke travlt. Han kommer, når han
kommer, jeg gider ikke søge mere.
Og så vil jeg gerne ud at rejse. Da jeg
gik på efterskole i 9. og 10. klasse,
var vi i Østrig og London. Siden har
jeg aldrig været ude at rejse. Jeg
vil gerne prøve at flyve og rejse på
egen hånd.

hvad interesserer dig?
- Jeg kunne godt tænke mig at få
min egen butik inden for blomster.
De er bare så smukke. Engang da
jeg boede i Esbjerg, arbejdede jeg
på et gartneri, hvor jeg skulle stikle
blomster. Nu er der så mange blomsterhandlere, så vi må se, om det vil
lykkes.
Hver måned spørger vi en
sælger, hvad det betyder for
ham/hende at sælge Hus Forbi.

