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En noget reduceret julegave
De hjemløses egne repræsentanter, de professionelle og de frivillige på hjemløseområdet har rost og taget godt imod det hjemløseudspil til 250 millioner kroner, som
socialministeren har fremlagt på regeringens vegne.
Det lød næsten, som havde de modtaget en uventet julegave. Det sker sjældent.
Der er masser af undersøgelser, masser af forskning og masser af erfaring herude
at trække på. Endelig et udspil, som også gør det.
Derfor skal oppositionen selvfølgelig blive ved at påpege, at regeringens boligpolitik, kontanthjælpsreform, 225-timers-regel, førtidspensionsreform og kriminalisering af narkotika er regulære benspænd for bestræbelserne på at løse hjemløseproblemet. Og det må vi andre blive ved at prøve at forklare regeringen.
Men der bør også være opbakning hele vejen rundt til en plan, som gør alt det rigtige, der kan gøres indenfor det område, socialministeren nu engang har indflydelse
på. Sådan som en ellers ret kritisk kreds af eksperter på området siger, at hjemløseplanen gør.
Men nej. Ved satspuljeforhandlingerne tæller det mere, at hvert enkelt parti kommer ud at ride en tur på sin egen lille kæphest. Så vupti. Forslaget om at bruge 250
millioner kroner på hjemløseplanen bliver barberet ned til 154 millioner kroner. 38,4
procent af planen bliver skåret væk. En noget reduceret julegave.
Jo, der støttes mange gode formål gennem satspuljen, og vist er det god forebyggelse at hjælpe anbragte børn. Men helt ærligt. Satspuljen er i årenes løb blevet brugt
til alt muligt, som ikke direkte tilgodeser den gruppe, pengene tages fra, nemlig folk
på overførselsindkomster.
Antallet af hjemløse er steget med 33 procent siden 2009. Der er 6.635 hjemløse
ifølge den officielle tælling, og i virkeligheden er der flere. Det er da en social krise!
Og det er for ringe, at satspuljepartierne ikke har kunnet få en hjemløseplan, som alle uden for Christiansborg mener er rigtig, helskindet igennem forhandlingerne.
Jeg har mødt tidligere hjemløse enkeltpersoner, som har kostet samfundet både
40 og 100 millioner kroner i sociale indsatser over mange år, fordi de ikke fik den rigtige hjælp fra start.
Så hvad hjemløseindsatsen angår, så er det ikke en besparelse, når man skærer en
nyttig indsats væk. Det svarer tværtimod til at tage et lån til de største ågerrenter på
markedet.
Lærer politikerne det da ikke snart?
God jul og godt nytår,
Poul Struve Nielsen, redaktør

HUS FORBI ER EN REGISTRERET SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED
OM HUS FORBI Hus Forbi udkom første gang i 1996 og sælges af hjemløse
og tidligere hjemløse eller andre socialt udsatte mennesker. Avisen sætter
fokus på udsatte mennesker og fattigdomsproblemer. Formålet er at nedbryde
fordomme om marginaliserede grupper både via indholdet af Hus Forbi og i
mødet med sælgeren. Hus Forbis sælgere er alle udstyret med et id-kort udstedt
af Hus Forbis sekretariat. Salget af Hus Forbi fungerer for sælgerne som et
alternativ til tiggeri og eventuel kriminalitet. Indholdet i Hus Forbi produceres
primært af professionelle freelancere, fotografer og illustratorer.
Hus Forbi er medlem af det internationale netværk af gadeaviser, INSP.
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Lyden af natten. Det er blevet mørkt. Alle mærker det. Især hjemløse, som er udenfor døgnet rundt. Hus Forbi-sælger Olaf fortæller om at være
hjemløs på Danmarks travleste sted ved Nørreport Station om natten. Mørket har også lyde. Du kan høre lyden af Nørreport, mens du læser artiklen.
Lyden er optaget med en særlig 3D-mikrofon, og i forbindelse med artiklen anviser vi, hvordan den kan hentes fra diverse tjenester.
Her ses Olaf med sin hund, Abigail, og 3D-mikrofonen.

Satspuljen:
Dyr for kontanthjælpsmodtagere
Det koster en forsørger på kontanthjælp
9.300 kroner om året, at et flertal af
Folketingets partier har satspuljen, som
de kan bruge på sociale projekter og deres
mærkesager.  

10 Tre år med pantknappen
Interview med chefen for Fakta, hvor kunderne kan donere deres pant til Hus Forbi.

vil du også støtte?

“

På jobcentret siger de
at enhver god personlig udvikling
starter med en storm
men det regner
og der er hul
på min Hus Forbi-uniform
Fra digt af Hus Forbi-sælger Råbin Bille,
digtsamlingen 'FIASKO' udgivet af Forlaget
UDENFOR med digte af otte unge hjemløse. side 13

16 Piratens jul
En brudekjole og høj technomusik, så er Hus
Forbi-sælger Piraten klar til juleaften.

22 God stil i fællesrummet
Peter A.G. fortæller Hus Forbs Henrik Claussen
om Gnags, musik, fortællinger og boformer.

28 Nikolaj Brie Petersens verden
Kunstneren og digteren Nikolaj Brie Petersen
digter om at ønske sig amfetamin. Bare en
bane. Eller i stride strømme ud af en vandhane.

det koster 9.000 kroner årligt at få sit firmalogo med. send en mail til redaktion@husforbi.dk
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Godhavnsdrenge giver ikke op

Antallet af hjemløse kvinder
er steget med 23 procent på to
år, viser den seneste hjemløsetælling fra VIVE - Det Nationale
Forsknings- og Analysecenter for
Velfærd. Udviklingen får børneog socialminister Mai Mercado
(K) til at skærpe fokus på kvinder, der bor på gaden.
- En tryg base er en forudsætning for at leve et stabilt liv,
og vi har brug for mere viden,
som kan danne grundlag for en
bedre hjælp, skriver Mai Mercado i en skriftlig kommentar til
Altinget.
Ifølge seniorforsker Lars Benjaminsen fra VIVE kan stigningen
i antallet af hjemløse kvinder
være tegn på, at hjemløsheden
er begyndt at ramme en bredere
gruppe.
- Vi kan blandt andet se på
tallene, at en betydelig andel af
de hjemløse kvinder har en psykisk lidelse, siger Lars Benjaminsen til Altinget. ❙

Efter nederlag i landsretten vil Foreningen Godhavnsdrengene fortsætte den
politiske kamp for en undskyldning for overgreb på børnehjemmet Godhavn

del dit hjem med
en ung hjemløs
Et samarbejde mellem Aarhus
Kommune og organisationen
Fundamentet skal skabe faste
hjem til unge hjemløse – i første
omgang i en forsøgsperiode på
tre måneder.
- Vi vil gerne have aarhusianerne til at tage et aktivt valg om
at hjælpe en ung hjemløs med at
få tag over hovedet. Med de priser vi har på boliger nu, taber vi
rigtig mange unge, fordi de simpelthen ikke har råd til at betale
lejen, siger projektleder Steffen
Rasmussen fra Fundamentet til
TV2 Østjylland.
'Del Dit Hjem' skal få udlejere
til at prioritere at leje værelser
og lejligheder ud til unge, som
mangler bolig. Udlejeren skal acceptere en fastsat, maksimal pris
pr. kvadratmeter.
- Det er som sådan ikke meningen, at udlejeren skal gå ind i
det her projekt med det hovedformål at tjene penge. Man skal
gøre det, fordi man gerne vil gøre
noget godt for et andet menneske og bidrage til et samfund,
hvor vi tager ansvar for hinanden,
siger Steffen Rasmussen. ❙
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1.600 kvinder
er nu hjemløse

Poul Erik Rasmussen var ikke overrasket over nederlaget og fortsætter nu den
politiske kamp for en undskyldning.

af Peter Rathmann
Godhavnsdrengene dukker ikke
nakken trods et nyt retsligt nederlag i deres kamp for en undskyldning for de overgreb, de blev udsat
for på drengehjemmet Godhavn i
Nordsjælland.
- Vi bliver ved, indtil vi får den
undskyldning. Nu fortsætter vi
den politiske kamp, siger Poul Erik
Rasmussen, som er talsmand for
Godhavnsdrengene og deres juridiske sagsøger mod staten og Socialministeriet.
Både Østre Landsret og byretten har fundet, at hans krav mod
staten er forældet. Det skulle have

været fremsat senest i 1985, fremgår det af landsrettens dom.
- Vi havde ikke forventet et
andet resultat, så det gør ikke så
meget. Nu fortsætter vi på andre
fronter for at få en undskyldning
uden om retssystemet, siger Poul
Erik Rasmussen til Hus Forbi.
Godhavnsdrengene sætter deres lid til et politisk magtskifte,
idet Socialdemokraterne har lovet
et beslutningsforslag om en faglig
udredning af grupper af udsatte –
børn, handicappede, udviklingshæmmede, psykisk syge og andre
- på statslige institutioner i tiden
efter seneste verdenskrig og op
igennem 1960'erne.

Dokumenterede overgreb bør
udløse en statslig undskyldning
og eventuelt en erstatning, har
Socialdemokraternes formand,
Mette Frederiksen, tidligere sagt.
Den nu 67-årige Poul Erik Rasmussen var anbragt på Godhavn
fra 1962 til 1965. Han stak af tolv
gange og fik tæsk med knytnæver
i maven og knoer i tindingen, når
han blev sendt tilbage.
Men hvorfor fremsatte du ikke
dine krav for længe siden?
- På Godhavn fik vi hver eneste dag banket ind i hovedet, at
vi intet var værd. Når man har
hørt på det tilstrækkeligt længe, så tror man på det. Sådan gik
jeg i en lang årrække i min egen
lille klokke og følte mig anderledes. Det var først, da jeg fik kontakt til andre godhavnsdrenge, at
jeg fandt ud af, at vi alle følte det
samme, nemlig at vi var kasserede i livet.
Poul Erik Rasmussen glæder
sig over en kommende lov, der vil
afskaffe forældelsesfristen i sager
om overgreb på børn. Lovforslaget har været til førstebehandling
i Folketinget og ventes vedtaget
med stor flertal.
- Hvis vi ikke får noget ud af
vores egen kamp, har den i hvert
fald fået lovgivernes øjne op for,
at børn fremover ikke bare skal
smides væk og kasseres som os. ❙

Satspuljen dyr for kontanthjælpsmodtagere
En forsørger på kontanthjælp har mistet over 9.000 kroner om året på grund af satspuljen
af Poul Struve Nielsen

Robot hjælper Hus Forbi-sælgerne
Teknisk løsning gør det muligt, at du kan betale Hus Forbi med MobilePay
af Poul Struve Nielsen
I dag kan du købe Hus Forbi og
betale med MobilePay hos mange af sælgerne, selv om det for en
hjemløs kan være en tung og kompliceret proces at få en konto og
et hævekort i banken. Af samme
grund har Hus Forbi og Danske
Bank samarbejdet om en løsning,
hvor sælgerne bliver udstyret med
et individuelt kontantkort, som
ikke kræver en bankkonto. Det
har imidlertid krævet en del administration, og pengene har tidligst været på sælgerens kort dagen efter. Hus Forbi har faktisk i
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en periode manuelt overført MobilePay-betalingerne til sælgernes
individuelle kontantkort.
Managementkonsulenthuset Valcon har erfaring med at løse administrative udfordringer, og
da de hørte om Hus Forbis dilemma, tilbød de at udvikle en løsning
pro bono i samarbejde med Danske
Bank og MobilePay. Løsningen er
en robot, der arbejder på tværs af
de forskellige IT-systemer og automatisk udfører de processer, som
før krævede personalets tid. Robotten, som Hus Forbis personale har
døbt Elton, kan gøre arbejdet på
en brøkdel af den tid, det krævede

personalet. Og nu går pengene ind
på sælgerens kort samme dag.
- Det er dejligt at have pengene
på kortet med det samme, så man
har til en kop kaffe eller et måltid
mad, forklarer Rene Skovgaard, en
af Hus Forbis sælgere.
Samarbejdet har gjort en kæmpe forskel for Hus Forbi.
- Hvis det ikke var for denne
løsning, ville vi have været nødt til
at kaste håndklædet i ringen og erkende, at vi ikke kunne løfte den
administrative byrde med de begrænsede ressourcer, vi har, siger
Rasmus Wexøe, sekretariatsleder i
Hus Forbi. ❙

Satspuljen er en dyr fornøjelse
for kontanthjælpsmodtagerne, viser en redegørelse fra Finansministeriet. En forsørger på kontanthjælp mister 9.300 kroner om året.
For en enlig kontanthjælpsmodtager er tabet opgjort til 7.000 kroner.
- For folk, der bor på gaden,
ville de penge lune i hånden, siger Enhedslistens socialordfører og
politiske leder, Pernille Skipper.
Det er hende, der har bedt Finansministeriet redegøre for, hvor
stort et tab satspuljen påfører kontanthjælpsmodtagerne.
Satspuljen forhandles én gang
om året og bruges til at finansiere projekter inden for arbejdsmarked, sundhed og det sociale område. Pengene tages fra den

automatiske regulering af overførselsindkomsterne, der således
stiger 0,3 procent mindre end den
gennemsnitlige lønudvikling på
arbejdsmarkedet. I de år, satspuljen har eksisteret, er det beløb,
kontanthjælpsmodtagerne og dagpengemodtagerne mister, gradvist
vokset til mange tusinde kroner
om året.
- Partierne kommer til at sidde
og slås om, hvem de skal tilgodese,
og alle har deres lille kæphest med
ind i forhandlingslokalet. En stor
del af pengene bliver brugt på ældrepleje, psykiatri og sundhed, som
ikke er indsatser, der særligt er
rettet mod socialt udsatte. Man vil
gerne være dem, der har gjort noget for de ældre, men man vil ikke finde pengene til det på finansloven, og så ender man med at finde pengene nede i satspuljen, siger

Derfor bliver Enhedslisten heller
ikke inviteret, når regeringens nye
hjemløseudspil skal forhandles, for
pengene skal tages fra satspuljen.
- Som jeg har læst det indtil videre, synes vi faktisk at udspillet
om hjemløsestrategien er et rigtig
godt udspil. Det vil vi gerne være med til, og det vil vi gerne støtte ministeren i. Når vi ikke vil være med i satspuljen, er det fordi,
pengene blive taget fra nogle af de
samme mennesker, siger Pernille
Skipper.
Formanden for Rådet for Socialt
Udsatte, Jann Sjursen har tidligere sammenlignet satspuljen med

at 'fodre hunden med sin egen hale'. Samtidig sker det også, at penge simpelthen forsvinder ud af
satspuljen og bruges på noget helt
andet.
Venstres tidligere socialordfører, Eyvind Vesselbo, og tidligere
medarbejder i Socialstyrelsen, Lis
Døssing, har forsøgt at følge 71,3
millioner kroner, der var bevilget til indsatser for hjemløse men
aldrig kom til udbetaling. Sporet
sluttede i statsregnskabet for 2013,
og pengene er ikke siden ført tilbage til socialområdet.
Hvis man skal tro diverse udtalelser, er der formelt set politisk
flertal for at afskaffe satspuljen i
den nuværende form, men hverken Socialdemokratiet eller Dansk
Folkeparti har endnu taget initiativ til at gøre ordene til virkelighed. ❙

HUS FORBI

| nr. 12 december 2017 | 21. årgang | 5

politikeren fra Enhedslisten, der
som det eneste politiske parti står
udenfor satspuljekredsen og altså
ikke deltager i forhandlingerne.

Penge forsvinder

foto: Mette Kramer Kristensen

socialt frikort til hjemløse
Der er afsat 45 millioner kroner
fra satspuljen til at indføre et socialt frikort for hjemløse – i første
omgang som en toårig forsøgsordning. Det sociale frikort giver ret
til at tjene op til 20.000 kroner om
året skattefrit udover personfradrag og beskæftigelsesfradrag.
For borgere med socialt frikort
vil rådighedsbeløbet blive øget med
cirka 8.000 kroner årligt. Pengene
vil ikke blive modregnet i kontanthjælp eller andre sociale ydelser.
Målgruppen for ordningen er
især hjemløse over 25 år, som bor
på forsorgshjem, herberger eller på
gaden – altså nogle af de mest udsatte og sårbare voksne i det danske samfund.

- Det sociale frikort var en meget klar prioritet for regeringen –
og også for de radikale, siger børneog socialminister Mai Mercado.
- Dybest set er det ud fra en viden om, at hjemløse har ressourcer.
Det slår mig, hver gang jeg er ude,
at der står nogle meget stærke mennesker foran mig. Det er utroligt,
hvad de mennesker har været udsat
for, og alligevel kæmper de videre. De ressourcer håber vi nu på at
kunne få sat i spil. Alle mennesker
har et potentiale, og et frikort kan
være et skub i den rigtige retning.
Alle hjemløse vil altså ikke kunnet få et socialt frikort – de skal visiteres i kommunen efter en konkret individuel vurdering. ❙

overblik

Hjemløseplan blev udhulet
Regeringen spillede ud med en hjemløseplan til 250 millioner kroner
– der blev kun fundet 154 millioner kroner
af Poul Struve Nielsen
I oktober offentliggjorde børneog socialminister Mai Mercado (K)
regeringens længe ventede hjemløseplan. Der blev afsat 250 millioner kroner til udspillet, som har til
formål at bremse den voldsomme
stigning i antallet af hjemløse og
afbøde nogle af de menneskelige
konsekvenser, hjemløshed har.
I november blev ordførerne for
de partier, der er med i satspuljen (alle på nær Enhedslisten), enige om, hvordan midlerne i satspuljen på det sociale område skal fordeles. Og så var der pludselig kun
154 millioner kroner tilbage til
hjemløseplanen.
Planen er ellers blevet vel modtaget af hjemløseorganisationer og
fagfolk på området. Selv ellers meget kritiske røster har rost regeringen for lige netop den hjemløseplan.
'I de 40 år, jeg har arbejdet med
mennesker, som er hjemløse, har
jeg ikke set så helhedsorienteret
og visionær en plan fra nogen regerings side. Den skal regeringen,
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Børne- og Socialministeriet og ikke mindst børne- og socialminister
Mai Mercado have ros for', skrev
stifter af Projekt UDENFOR, psykiater Preben Brandt, i et debatindlæg i Berlingske Tidende.
Det betyder noget, at der
mangler 96 millioner kroner, erkender Mai Mercado selv.
- Men jeg er stolt over, at den
største bid i satspuljen, det er
hjemløseplanen, siger hun.

Hjemløse mangler stærke
stemmer
Det er første gang, hun som minister har siddet for bordenden i en
forhandling om satspuljen, og hun
er tilfreds med det samlede resultat.
- Jeg må bare konstatere, at
hjemløseområdet stadig er et område, som mangler bevågenhed.
Jeg synes godt, jeg kan mærke, at
det også er et område, hvor der ikke er lige så stærke stemmer som
på andre områder inden for socialog handicappolitikken. Det skal
ikke forstås som en kritik. Men
man kan godt mærke det i en slut-
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spurt, hvor der bliver revet i alle
ordførerne, siger Mai Mercado.
Socialdemokratiets socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil føler ikke noget ansvar for, at bevillingen til regeringens hjemløseudspil blev udhulet voldsomt.

- Jeg må bare
konstatere, at
hjemløseområdet
stadig er et område,
som mangler
bevågenhed.
Børne- og socialminister
Mai Mercado (K)
- Vi har ikke fået lov at forhandle hjemløseudspillet. Det blev
præsenteret som en færdig pakke
fra regeringen, siger hun.
Men eksperter er enige om, at
med hjemløseplanen er der endelig
kommet et udspil, der kan nedbringe
hjemløsheden?

- Vi har ikke forholdt os til,
hvor regeringen har villet pille penge ud. Vi lægger de ting på
bordet, vi gerne vil have med. Vi
vil gerne støtte anbragte børn.
Rigtig mange hjemløse har været
anbragte børn. Vores pointe er, at
udover at reparere, når skaden er
sket, vil vi gå tidligere ind, siger
Pernille Rosenkrantz-Theil.
Også SF's socialordfører Trine
Torp henviser til, at regeringen ikke gav frihed nok til de andre partier i sit udspil. Også SF prioriterede støtte til anbragte børn, men
i udgangspunktet ville man gerne
støtte hjemløseplanen.
- Det ville vi gerne. Men så var
der andre ting, der skulle være pillet ud. For eksempel kan jeg ikke
forstå, hvorfor det sociale frikort
ikke skulle finansieres ved et skatteforlig, hvor det hører hjemme.
- Men nu er vi landet på noget,
hvor alle de partier, der er med i
forhandlingerne, kan se sig selv i
det. Jeg vil ikke bagefter kritiserede et forlig, jeg selv har indgået.
Det er dårlig stil, siger Trine Torp. ❙

Regeringen er sammen med de øvrige satspuljepartier blevet enige om
fordelingen af satspuljen på socialområdet. Aftalen gælder årene 20182021 og fordeler 1,1 milliarder kroner med fokus på især mennesker med
handicap, børn, der er anbragt i plejefamilier, udsatte og frivillige.
❚ Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed: 154 millioner kroner.
❚ Bedre opvækst for anbragte børn: 73,7 millioner kroner.
❚ Strategi for et stærkere civilsamfund (frivilligt arbejde): 96,6 millioner
kroner.
❚ Nye indsatser for børn og unge med handicap: 43,9 millioner kroner.
❚ Handlingsplan til at styrke sagsbehandlingen på handicapområdet:
53,4 millioner kroner.
❚ Styrkelse af retsstillingen for handicappede, der klager til Ankestyrelsen
over kommunens afgørelse: 230,0 millioner kroner.
❚ Individuel handicapkørsel for blinde og svagtseende: 85,5 millioner kroner.
❚ Forhøjelse af Handicappuljen: 17,2 millioner kroner.
❚ Socialt frikort: 45,0 millioner kroner.
❚ Den Sociale Investeringsfond: 50,0 millioner kroner.
❚ Børnerettighedspakke til forebyggelse af mistrivsel og overgreb:
24,0 millioner kroner.
❚ Ramme til initiativer, der kan fremme lige muligheder for LGBTI-personer:
25,0 millioner kroner.
❚ Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel: 63,0 millioner kroner.
❚ Støtte til julehjælp: 4,0 millioner kroner.
❚ Støtte til sommerferiehjælp: 5,0 millioner kroner.
❚ Videreudvikling af den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM):
10,0 millioner kroner.
❚ Forebyggelse af gråzoneprostitution: 10,0 millioner kroner.
❚ Konflikthåndtering og støtte af børn i nyt familieretligt system:
60,0 millioner kroner.
❚ Udviklingsstøtte til frivillige organisationer med videre:
10,0 millioner kroner.
❚ BrugerForeningen af Aktive Stofbrugere: 4,8 millioner kroner.
❚ Tilgængelighedsrådgivning ved Statens Byggeforskningsinstitut:
14,0 millioner kroner.
❚ Baglandet Vejle: 6,0 millioner kroner.
❚ Peer-Netværket Danmark: 3,8 millioner kroner.
❚ Bedre Psykiatri: 9,6 millioner kroner.
❚ Fundamentet: 1,2 millioner kroner.
❚ Krisecenter for mænd i Fredericia: 0,4 millioner kroner.
❚ Folkehøjskolernes Forening i Danmark: 8,0 millioner kroner.
❚ Administration: 21,0 millioner kroner.  

støtte til startboliger
taget af bordet
Et enkelt stort område i regeringens handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed fik
kniven under satspuljeforhandlingerne: Forslaget om at bruge 76,5 millioner kroner på at
etablere cirka 165 startboliger til
unge.
Startboliger er ellers målrettet netop den gruppe hjemløse, som stiger og stiger ifølge de
officielle hjemløsetællinger: de
18-24-årige. Ved at støtte etablering og drift af startboliger skulle unge med forskellige grader
af vanskeligheder sikres en god
start på et liv i egen bolig. På den
måde ville man hindre, at problemerne eskalerer til skade for
de unge selv og for samfundet.
Der har tidligere været bevilget penge til startboliger, og
en evaluering har vurderet, at

startboligerne havde en meget
positiv effekt.
- Vi lavede en handlingsplan
med det udgangspunkt, at vi
gerne vil have et fald i antallet
af hjemløse og også unge hjemløse. Men der er ingen tvivl om,
at boligpolitikken er en kommunal opgave. Det var det, der blev
bragt frem ved forhandlingerne,
forklarer børne- og socialminister Mai Mercado.
Er beskeden fra satspuljeforligskredsen til kommunerne: Find
selv de penge?
- Det er nok mere din konklusion, end det er min konklusion. Men vi kan i hvert fald se,
at når der bliver bygget almene boliger, så bliver der bygget
større og dyrere. Og det kan man
godt ændre på, svarer Mai Mercado. ❙

hjælp udsatte
- brug app'en
Skulle du møde et socialt udsat menneske,
som har brug for hjælp, så se her!

Hvis du arbejder på et socialt tilbud, så tjek op på,
om I er med. Ellers kan du også bruge app'en til at
tilføje et socialt tilbud, så potentielle gæster, borgere, brugere og beboere hurtigt kan finde frem til jer.

Udsat i Danmark er lavet i samarbejde
mellem Hus Forbi og Fundamentet.

HUS FORBI
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hjemløs i natten
I december og januar, hvor dagene er kortest, sætter Hus Forbi fokus på natten.
Og på at være hjemløs i natten. Når dagen er længst om sommeren, er den på omkring 17 timer.
Lige nu er vi nede omkring de syv timer. For de fleste betyder det også, at sindet bliver mørkere.
Flere bliver ramt af regulære vinterdepressioner.

tremt venlige. Ofte kommer de i flokke og
har det megahyggeligt. Du kan få en snak
med dem, og måske giver de en øl, fortæller Olaf.
Men hen på natten bliver det mindre
sjovt.
- Da ændrer det sig 180 grader. De
samme mennesker, som har været så
venlige, kan komme tilbage, og så kan de
være aggressive og voldelige. Der er folk,
som kan finde på at pisse på en hjemløs.
Det er ikke sjovt at blive vækket af en,
der står og pisser på en. Nogle bliver aggressive, og der er folk, som kan finde på
at sparke dig i hovedet.

Man skal finde sig i meget. Men man tjener
også flere penge, siger Olaf.

Ikke tryghed
Olaf fortæller, at selv om der er mange
mennesker rundt omkring, så skaber det
egentlig ikke tryghed.
- Hvis man bliver overfaldet, så begynder folk bare at filme det med deres mobiltelefoner. De griber ikke ind, siger han.
Derfor tager han hele tiden bestik af
situationen.
- Jeg har aldrig ryggen fri. Jeg sidder
altid med ryggen mod en mur, så jeg kan
se, hvad der sker omkring mig. Du er på
hele tiden. Der er ikke fred og ro i hovedet på noget tidspunkt. Du er hele tiden
anspændt, og når du endelig kommer
væk fra Nørreport og får ro i hovedet et
eller andet sted, så sover du bare.
Det hører med til historien, at der også er nogle, som altid prøver at hjælpe og
kommer med mad eller lignende.

HUSK: LYT TIL LYDEN AF GADEN,
MENS DU LÆSER ARTIKLEN
(SE HVORDAN PÅ NÆSTE SIDE)

Gadepsykolog

natten
på nørreport
Dystre lyde og stemninger i mørket
af Poul Struve Nielsen
foto: Theis Bothmann

N

ørreport Station er et barsk
sted at tilbringe natten.
Det er det mest befærdede
sted i Danmark, og der falder aldrig ro over Nørreport.
Her mødes regionaltog og fjerntog med busser og metro. Det
vrimler med mennesker fra morgen til aften og natten lang. Om
morgenen, lige før og mens lyset
bryder frem, stiger folk, som arbejder i indre by, af her. Andre skifter
til busser for at køre videre.
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I løbet af dagen kommer folk,
som skal handle i området ved
Strøget, og i skumringen tager folk
hjem fra arbejde igen.
Når mørket har lagt sig, er det
folk, der skal i byen. Turen til restaurationer, barer, musiksteder og
teatre går via Nørreport. Så Nørreport er et travlt sted, og det er ikke
et sted, hvor en hjemløs kan gemme sig. Hus Forbi-sælger Olaf har
tit tilbragt natten på Nørreport.
- Man skal finde sig i meget.
Men man tjener også flere penge,
siger Olaf, som har solgt Hus Forbi
om natten på Nørreport.
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De fleste lader de hjemløse i
fred, nogle køber også et Hus Forbi med hjem. Men der er også mennesker, som ikke kan opføre sig ordentligt.

Mange lyde
Der er mange lyde på Nørreport.
Bildæk, der hviner. Folk, der råber.
- Når togene kommer kørende
under mig, kan jeg mærke, hvordan det vibrerer. Men det generer
mig ikke. Sirener og skiftende lyde
er jeg vant til. Men hvis der er én,
som råber, er jeg nødt til at være
på vagt og se, hvad der sker, for-

tæller Olaf, som kan beskrive både
den bedste og den værste lyd om
natten på Nørrebro.
- Den værste lyd er en konstant
lyd, som ventilationen fra undergrunden. Man kan blive helt psykotisk af at høre den 12 timer i
træk. Den er tinnitus-agtig.
- Den bedste lyd er lyden af
én, der stopper op, lytter til mig
og spørger: Hvordan har du det
egentligt, fortæller han.
Der er stor forskel på at være
på Nørreport om aftenen og senere
på natten.
- Først på aftenen er folk eks-

Olaf oplever tit, at han også er en slags
gadepsykolog. Det medvirker også til, at
hans humør virkelig bliver påvirket, når
det bliver rigtig mørkt, og der kun er meget få lyse timer i døgnet.

- Man ser årstiden skifte men lægger
ikke rigtig mærke til det, fordi jeg skal
klare mig igen i morgen. Det handler om
at overleve hele tiden og om at skaffe det
næste måltid.
- Når det begynder at blive mørkere, generer det mig ikke det første stykke
tid. Men midt i december rammer det også mig. Så siger jeg ikke noget til folk, jeg
står der bare. Ikke nok med, at jeg selv
mærker, det bliver mørkt. Folk fortæller
mig jo tit om deres problemer, og jeg møder bare en masse mennesker, som er i
dårligt humør, fordi det er mørkt det meste af døgnet. Så på et tidspunkt, når jeg
har hørt på alle andre vinteren igennem,
bliver det for meget.
- Så er det godt, hvis man får et smil.
Bare et smil, siger Olaf.
Men hvad tænker han ellers, når han
sidder om natten ved Nørreport?
- Jeg sidder mest og tænker: 'Jeg magter ikke diskussioner. Jeg er her for at
sælge aviser og komme gennem natten.
Ikke for at diskutere med folk.' ❙

lyd på

Vores nattetema kan også høres. Som noget nyt tilbyder Hus Forbi et lydspor til artiklen. Mens den læses, kan man høre lyden omkring Nørreport Station,
hvor temaets bærende artikel foregår. Se i boksen,
hvordan lyden kan afspilles på diverse tjenester. Der
er brugt en særlig 3D lydeffekt, som skal opleves med
høretelefoner. Det er det kreative bureau, Unknown
der har lavet optagelserne med hjælp fra Freezone.

Natten kræver mange kræfter
Mørket og vinteren udfordrer hjemløse,
siger Preben Brandt
af Laura Na Blankholm
DE HJEMLØSE BRUGER
mange kræfter på at overleve
på gaden i mørket, siger Preben Brandt. Han er psykiater
og stifter af Projekt UDENFOR, og han oplever, at mørket og vinteren naturligvis
skaber nogle fysiske og helbredsmæssige problemer for
gadens folk.
- Det kræver en bedre sovepose og et overdækket sovested. Man skal have styr på
de ting, der pludselig bliver
livsnødvendige. Nogle af dem,
jeg har set, der overnatter på
gaden, bruger mange kræfter
på at overleve i mørket. Det er
imponerende at se, hvordan
de kan fortrænge andre følelser, fortæller psykiateren.

HUS FORBI

Men det sociale rum ændrer sig også, når det er mere mørkt.
- Der er færre ting, man
kan være sammen om, når
det er vådt og koldt.
Byen lukker tidligere ned,
og der er mere tid, hvor man
ikke ved, hvad man skal lave, hvis man ikke kan gå i
teatret eller i biografen. Her
bliver forskellen mellem
'dem' og 'os' trukket kraftigere op, tilføjer Preben
Brandt. Han slutter af med
en opfordring til Hus Forbis
læsere:
- Derfor vil jeg bede folk
have respekt og venlighed
overfor, at der er nogle, der
er nødt til at sove på gaden
om natten og ikke ødelægge
deres sovested. ❙
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tidet på steder, hvor der er andre
mennesker, siger Stina Glavind.
Kan du sætte flere ord på det gode
måltid i en Fakta-sammenhæng?
- Fakta er jo en del af Coop, og
som en del af Coop går vi også meget op i at levere ind på Coops madmanifest 'Sammen om bedre mad'.
Meget højtflyvende handler det
også om at forbedre madkulturen
i Danmark og gøre det lettere for
alle at spise bedre. Når man så er
Fakta, handler det om at kunne alt
det her, men at gøre det til den lave pris. Udgangspunktet er også, at
det skal være nemt, og at vi samtidig vil gøre det nemt at leve sundt.

TRE ÅR

MED HUS FORBI PÅ

PANTKNAPPEN
Interview med kædedirektør
for Fakta, Stina Glavind

God mad for få penge
Har I gjort jer overvejelser om, at folk
i en svær situation, som ikke har ret
mange penge og måske er på nedsatte sociale ydelser, også kan få økologisk kvalitet?
- Vi ved, at der stadig er et stort

af Poul Struve Nielsen
foto: Coop og Mette Kramer Kristensen

T

il marts har Hus Forbi og Fakta arbejdet
sammen i tre år. Samarbejdet har haft
stor betydning for Hus Forbi.
Sælgerne har fået en helle, hvor de
kan søge ly, i Fakta-butikkerne. Hus Forbi-sælgerne står også foran andre butikker, og de møder oftest stor hjælp og opbakning. Men hos Fakta ved
sælgerne med sikkerhed, at de er velkomne.
Fakta har også givet Hus Forbi helt andre muligheder for at hjælpe hjemløse, tidligere hjemløse og socialt udsatte, idet Faktas kunder som led i
samarbejdet har haft mulighed for at donere pant
fra dåser og flasker til Hus Forbi. Og det har rigtig
mange benyttet sig af.
Hus Forbis hjemløsekalender for 2018 handler om
mad. 12 Hus Forbi-sælgere tilbereder deres livretter
på åben ild sammen med en kok. Ved hver opskrift
kan man også se, hvor mange flasker der skal doneres
i Faktas pantautomater for at få råd til måltidet.

Populært i december
Hus Forbi har bedt kædedirektør for Fakta, Stina
Glavind, om at gøre status over samarbejdet.
Hvordan fornemmer I, at jeres kunder har taget

10

| HUS FORBI | nr. 12 december 2017 | 21. årgang

hjemløsekalenderen 2018

redaktøren kommer
hjem og laver mad
hos dig sammen med
en sælger
– Hvis du er en af de fem heldige købere af Hus Forbis
2018 kalender, som bliver udvalgt.
Den internationale sælger-uge markeres af hjemløseaviser i hele
verden. Det sker i dagene 5.-9. februar 2018. Hus Forbi markerer
i år ugen ved, at redaktøren og fem forskellige sælgere i løbet af
ugen kommer hjem til fem forskellige læsere og laver et måltid
mad for familien. Samtidig vil vi gerne spørge lidt om, hvordan
vinderne i denne konkurrence oplever Hus Forbi.
For at deltage skal du altså kunne få besøg i dagene 5.-9. februar.
Du skal acceptere, at der kommer en fotograf med, og at vi
beretter om besøget i avisen. Du skal desuden købe kalenderen,
læse den grundigt og svare på følgende spørgsmål:
På hvilken dansk musikfestival mødte Hus Forbis
redaktør kokken Simon Philipsen fra Simons Kogeskole?
Svaret skal sendes til redaktion@husforbi.dk

hjemløsekalenderen 2018 er udkommet
12 sælgere
fortæller om
deres livret.
Køb kalenderen.
Få styr på dage,
uger, måneder og
år i 2018.

Stina Glavind: Faktisk er vi ret overraskede over de summer, der bliver doneret. Så vores oplevelse er,
at vores kunder i den grad bakker op.

imod muligheden for at støtte Hus Forbi?
- Faktisk er vi ret overraskede over de
summer, der bliver doneret. Så vores oplevelse er, at vores kunder i den grad bakker op
om det.
Sidste år var det næsten 1,9 millioner kroner, og jeg tror også, at det kommer op på nogenlunde det samme i år. Det er et tegn på, at
kunderne gerne vil støtte. Og sidste år kunne
vi se, at når vi kommer til december måned,
da stiger det.
Alt i hjemløsebranchen boomer i december.
- For os er det i hvert fald et tegn på, at
det er et formål, som folk gerne vil støtte,
og at der heldigvis også er mange af Faktas
kunder, som gerne vil give noget til andre,
selv om mange af kunderne jo ikke er dem,
som tjener allermest. Men de vil alligevel
gerne hjælpe socialt udsatte.
- Så tror jeg også, at det er meget nærværende, fordi det ikke bare er en stor organisation, vores kunder støtter. Alle danskere
møder jo Hus Forbi på den ene eller den anden måde.

Har I haft nogle særlige erfaringer med
nogle af Hus Forbis sælgere?
- Samarbejdet fungerer så fint, og det er
faktisk meget lidt, vi hører. Det er et tegn på,
at det fungerer, og at der er en god dialog og
samhørighed mellem butik og Hus Forbi-sælger, siger Stina Glavind.

Sammen om måltidet
I forbindelse med udgivelsen af hjemløsekalenderen nævner Hus Forbi Coops madmanifest 'Sammen om bedre mad'. Støtten fra
Faktas kunder har blandt andet givet Hus
Forbi muligheden for at tilbyde sælgerne, at
de kunne få et gratis måltid på deres sælgerkort på varmestuer rundt omkring.
I en periode betalte Hus Forbi også et ekstra beløb per måltid til varmestuer, caféer,
herberger og væresteder, så de kunne give
gratis måltider til andre brugere.
- Det er 100 procent i tråd med det, vi
gerne vil i Coop og Fakta. Det er en god forvaltning af pengene, at det går til måltidet.
Der er også samværet og det, at man får mål-

foto: Mette Kramer Kristensen

Fakta har givet Hus Forbi-sælgerne en helle, hvor de kan
søge ly.

markedssegment for den type kunder. Kunder, der ikke har så mange penge, både socialt udsatte og
almindelige børnefamilier, som er
presset på økonomien. Vi vil gerne
levere økologi, have fokus på dyrevelfærd og på den gode hverdagsmad – men hele tiden under den
ramme, at det er til at betale.
- Økologi er en af vores helt store fokusområder. Vi nærmer os, at
ni procent af vores omsætning er
økologiske varer. For et par år tilbage udviklede vi serien 365, som
handler om økologi 365 dage om
året. Fakta bliver ved med at udbygge serien, og vi kan se, at vores salg af økologiske varer stiger
markant. Men i vores kommunikation taler vi ikke til nogle bestemte målgrupper. Vi taler reelt til alle
og særligt til de prisbevidste. Vi vil
godt tilbyde alle danskere gode varer, herunder også økologi. ❙

Lav maden!
For hver måned
fortæller en
Hus Forbi-sælger
om sit liv og sin
livret.
Kokken Simon
Philipsen fra
Simons Kogeskole
har lavet maden
med sælgerne og
kreeret opskrifter,
så du selv kan lave
maden derhjemme!

Hus Forbis kalender 2018 koster 50 kroner. Sælgeren får de 30 kroner
vind 5.000 kroner
Køb Hus Forbi-kalenderen og svar på følgende spørgsmål: Hvad er Lennerts livret i oktober i kalenderen?
Send svaret til stinne@husforbi.dk senest den 31. januar og deltag i lodtrækningen om 5.000 kroner.

HUS FORBI

| nr. 12 december 2017 | 21. årgang | 11

gavetips til bøger om hjemløshed

hus forbi-sælger skriver bog
Flemming Riedel, også kendt som Kvickly-Carl, har altid interesseret sig for klicheer.
Nu har han lavet en kliche-ordborg

af Poul Struve Nielsen
foto: Mette Kramer Kristensen

I

bogen 'Noget må der gøres'
leverer Flemming Riedel 'en
delikat forestilling serveret i
enkle stykker', for nu at blive
i forfatterens egen sproglige verden.
Han skriver om klicheer, og
den med den delikate forestilling
er taget fra afsnittet om litteratur,
film, teater, tv og kunst.
I den boldgade kan vi konstatere, at der ikke bliver 'sparet
på krudtet'. 'Handlingen er nøje
planlagt'. Forfatteren 'spiller på de
psykologiske strenge'. Der er 'lige dele humor og virtuositet'. Det
er 'en lille, sjov og energisk forestilling'.
Hermed er bogen faktisk beskrevet med Flemming Riedels
egne ord. Eller rettere med de klicheer, han har opfanget og nu
genudgiver.
Han tager også fat på sproget i
nekrologer, hvor man ofte møder
et udtryk som 'mæt af dage'. Eller sproget i sportens verden, hvor
'han går efter manden i stedet
for efter bolden'. Og det politiske
sprog, hvor vi lige har valgt 'byens vise fædre', og 'det åbner for
dystre perspektiver'.
Når man først går i gang med
bogen 'er det umuligt at sige, hvor
det lander', men man køber ikke
'katten i sækken'.
Man køber en grundig oversigt over klicheerne i det danske
sprog. 224 sider har Flemming Riedel samlet i sprogets tjeneste.

Hus Forbi-sælger
Men hvorfor skriver vi så om det i
Hus Forbi?
Det gør vi, fordi Flemming er
Hus Forbi-sælger. Han er ellers
uddannet skolelærer. Han kom
hurtigt til at lave bladet 'Ungdom
og fritid' udgivet af landsforeningen Ungdomsringen (en sammenslutning af fritids- og ungdomsklubber i Danmark). Siden var han
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redaktionssekretær på Amtsrådsforeningens blad (sådan et havde de, før de blev nedlagt, og vi
fik regioner i stedet). Hans sidste
job var som informationskonsulent i AOF.
Mens han havde det job, tog
han på en tur til Sverige i bil. Han
kørte ind i en elg, og det satte
punktum for erhvervskarrieren.
- Elgen smadrede bilen og mig.
Jeg lå i koma på Glostrup i ti dage. Jeg mistede korttidshukommelsen. Frontallappen fungerede
som en svamp, der sugede hukommelsen til sig. Det er det samme,
der kan ske, når du bliver gammel,
fortæller Flemming.
Han begyndte på arbejde igen.
Men for nu at gribe yderligere et
par klicheer fra bogen, så var det
ikke meget, der blev 'forankret i
bevidstheden'. 'Fanden var løs i
Laksegade', og på Flemmings arbejdsplads blev de 'stillet overfor
nogle svære valg'.
Han blev afskediget, for han
kunne simpelthen ikke passe jobbet længere.
Med de sociale besparelser, der
er indført i de senere år med kortere dagpengeperiode og alt det
der, er rutsjeturen mod samfundets bunden hurtig, for maskerne er slået effektivt ud af sikkerhedsnettet, og Flemming endte efter skilsmisse og en periode som
hjemløs med at være ramt af kontanthjælpeloftet.
Så blev han Hus Forbi-sælger.
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Jakob Knudsens roman 'Hjemløs' finder sted i hjemløsemiljøet i
Aalborg.
Da en hjemløs findes brutalt
dræbt i centrum af Aalborg, tilkalder man hurtigt forstærkning fra
København i form af politiinspektør
Kristian Swane og hans team. For
ugen efter skal et stort arrangement
med VIP-deltagelse fra EU løbe af
stablen i netop det område, hvor de
hjemløse holder til, og man frygter,
at der er en sammenhæng.
Bogen er spændende, og forfatteren har researchet miljøerne
godt, og man ser for sig steder som
Fjordbyen, Skurbyen, Parasollen og
Kirkens Korshærs varmestue. Og
fra én, som kender de pågældende
steder og de personer, der kommer
der, rigtig godt, skal det lige tilføjes,
at personerne i bogen intet har med
virkeligheden at gøre.
Men det er god fiktion. ❙
'Hjemløs' er udgivet på
People's Press, 2017 og kan købes i
boghandlere rundt omkring i landet
samt som e-bog på nettet.

unge hjemløse
digter
Otte unge hjemløse har bidraget
digtsamlingen 'Fiasko', som er kommet på Forlaget UDENFOR. Digtene er blevet til i forbindelse med
kunstprojektet 'Et hjem UDENFOR',
som var et samarbejde mellem Projekt UDENFOR og ARoS. Det gælder blandt andet Hus Forbi-sælger
Råbin Billes spejlværk, 'Fiasko', der
bliver brugt som forside og titel på
udgivelsen. Om værket siger hun:
- Alle de kommentarer, som man
får på gaden, dem tager man jo ind,
så når folk råber ord som nasser

Kvickly-Carl
Faktisk hedder han Carl Flemming
og har fået tilnavnet Kvickly-Carl,
fordi han står foran Kvickly i
Taastrup. Men forfatternavnet på
bogomslaget er altså Flemming.
Men han har gennem alle årene samlet på sproglige klicheer,
som han er stødt på. Med hjælp
fra nogle venner, som har investeret lidt i projektet, er den nu
på gaden. Den kom i november, så
nu, hvor 'julen står for døren', må
det 'briste eller bære'. ❙

hjemløs myrdes
i dansk krimi

Bogen er udgivet på Flemming Riedels eget forlag Sproghøkeren og kan
ikke købes gennem Hus Forbi. Men
han har lavet en hjemmeside, hvor
man kan læse mere om denne unikke
bog og samtidig bestille et eller flere
eksemplarer i webshoppen.
Hjemmesiden hedder
www.klicheordbogen.dk
- og vi skal hilse og sige fra Carl

Flemming, at han bliver glad for både
bestillinger og hilsner i gæstebogen.
Klicheordbogen koster 349 kroner
inklusive porto og forsendelse.
Forfatteren har et særligt tilbud til
læsere af Hus Forbi. De tilbydes en
25 procent introduktionsrabat ved
at skrive 'Hus Forbi' på bestillingen i
webshoppen.

hus forbi

eller taber efter
dig, mens du for
eksempel står
og sælger Hus
Forbi, så er det
lidt, som om den
person, du er,
skrumper ind,
indtil du til sidst
føler dig som
den, de siger,
du er - som en
fiasko. ❙

FORENINGEN HUS FORBI SØGER
NY KOLLEGA TIL SALGSAFDELINGEN
Hus Forbi er et økonomisk uafhængigt socialt projekt, hvis kerneydelse er at udgive hjemløseavisen Hus Forbi. Hus Forbi er en
medlemsstyret organisation. Hus Forbi har siden 1996 skabt sig
både et markant 'brand' i offentligheden og en stærk position på
hjemløseområdet som talerør for de socialt udsatte.

VIL DU VÆRE MED TIL FORTSAT AT PRÆGE DENNE UDVIKLING OG SAMTIDIG VÆRE I DAGLIG, DIREKTE KONTAKT MED
SOCIALT UDSATTE?

'Fiasko' kan
fås gennem
Projekt UDENFORs hjemmeside,
www.udenfor.dk

tidligere
hjemløs digter
'Dejlig deprimeret' hedder en
digtsamling af Tom Pilegaard Olsen,
der har levet som hjemløs i en af
Københavns parker. Her mødte han
for ti år siden projekt UDENFORs
stifter, Preben Brandt, der har fulgt
Tom siden – først professionelt og
senere privat. Om deres relation og
baggrunden for udgivelsen af Toms
digte siger Preben Brandt:
- Følelser er ikke ham, har Tom
sagt igen og igen gennem årene.
Og jeg har troet på ham, selvfølgelig da, indtil han for et år tids siden
spurgte, om jeg ville læse de digte,
han havde skrevet gennem mange
år. Da jeg havde læst dem, holdt jeg
op med at tro på, at han ikke kunne
føle noget. Digtene var ikke bare
gode, de var fyldt af sorg, savn og
vemod. Små 20 af dem, blev han
og jeg enige om, burde udgives, så
andre end jeg kunne få glæde af
dem. ❙
'Dejlig deprimeret' kan fås gennem
Projekt UDENFORs hjemmeside,
www.udenfor.dk

Råbin
Bille har
bidraget til
digtsamlingen
'Fiasko'.

DU BLIVER EN DEL AF ET TEAM på 4 medarbejdere i salgsafdelingen, og vi forventer, at du sammen med disse vil være med til at skabe et
rummeligt miljø i vores salgsafdeling, hvor vores nuværende og kommende sælgere kan føle sig velkomne, respekterede og værdsatte.
VI SØGER EN ILDSJÆL med et stort socialt engagement, der har viljen
og evnen til at indgå i et tæt arbejde med sælgergruppen, hvor omgangstonen kan være upoleret og direkte.  
Med udgangspunkt i den daglige kontakt med sælgerne vil vi gerne tilbyde aktiviteter og sociale arrangementer, hvilket også vil være en funktion,
du skal have lyst til at påtage dig.
Der må i kortere perioder forventes landsdækkende rejseaktiviteter, dels i
forbindelse med pleje af nuværende distributører og dels med henblik på
deltagelse i arrangementer for vores sælgere. Arbejdet indebærer endvidere en del fysisk arbejde i forbindelse med blandt andet håndtering af
aviser, og det er derfor en forudsætning, at du kan og har lyst til også at
påtage dig fysisk krævende opgaver.
Arbejdsstedet vil dog helt overvejende være i Hus Forbis sekretariat i
Vanløse.
VI HAR ET OMFATTENDE NETVÆRK af distributører, som salgsafdelingen har tæt kontakt med. Det er salgsafdelingens opgave at sikre,
at disse relationer styrkes og udbygges. Salgsafdelingen har endvidere
ansvaret for logistikken, det vil sige transport af aviser, registrering af
salg, lagerstyring og bestillinger mm. Det er i forlængelse heraf vigtigt, at
du besidder omhyggelighed og sætter en ære i, at administrative opgaver
og opgørelser stemmer. IT-kompetencer på brugerniveau er nødvendigt.  
Så hvis du brænder for en stilling, hvor det overvejende indhold består i
at være i direkte kontakt med de socialt udsatte, men også en stilling der
indeholder en del administrative funktioner, har du chancen nu.  
DINE SOCIALFAGLIGE KOMPETENCER:
Du er udviklingsorienteret med styrke og personlig evne til at agere i en
travl hverdag. Du evner at være faglig sparringspartner for dine kollegaer.
Du er fagligt velfunderet, har personlig udstråling, er troværdig, tydelig
og præget af ordentlighed i alle menneskelige relationer - og med lyst og
evne til at skabe dit virke gennem dialog.
Vi ønsker endvidere, at du, i samarbejde med personalegruppen og ledelsen, kan bidrage til at udvikle nye indsatsområder for samfundets mest
udsatte, samt at du har blik for at udvikle foreningens arbejdsområde.   
Det vil være en stor fordel, hvis du har viden og erfaring fra arbejdet med
socialt udsatte og har kendskab til det sociale system. Det er en absolut
nødvendighed, at du er robust og har personlig gennemslagskraft. Vi opfordrer et bredt udsnit af socialfaglige personer, sygeplejersker, socialrådgivere, pædagoger etc. til at søge stillingen  
Den ugentlige arbejdstid er 30 timer. Tiltrædelse snarest muligt.
Yderligere oplysninger om Hus Forbi findes på vores hjemmeside
www.husforbi.dk og hos sekretariatsleder Rasmus Wexøe Kristensen
tlf. 5240 9049.
Ansøgning med CV og relevante bilag sendes
til: rasmus@husforbi.dk og forventes modtaget
senest den 13. december 2017.
Løn efter Socialpædagogernes Landsforbunds
overenskomst.
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Nye tider
for hjerternes fest
Hus Forbi-sælger Conny har skrevet et juleeventyr
af Conny Karina Andersen
illustration: Peter Pedersen

D

et var tidlig morgen den 1. december i en meget lille
og fattig by, hvor
borgerne kæmpede
deres kampe. Folk
var så småt ved at få øjne og tørre
vinduerne af for nattens dug.
Bente, som boede lige ud til gadekæret, spærrede øjnene op, da
hun gennem de let isfyldte ruder
så en ældre, ukendt mand komme
gående i gamle klude og uden sko
på. Hun skyndte sig at få en overfrakke på og løb ud og kikkede,
men manden var væk. Straks tog
hun telefonen, ringede til den lokale politistation og forklarede,
hvad hun lige havde set, og betjenten lovede at kikke efter ham.
Inde i byen lå der en lille bager, som var klar til at åbne sin butik til dagens salg. Bedst som han
trækker den tilfrossede dør op,
står denne gamle mand og kikker
på ham. Bageren bliver lettere forskrækket og spørger:
- Er der noget, jeg kan hjælpe
med, den herre?
En rusten stemme lyder fra den
ældre mand.
- Jo, måske De har lidt gammelt
brød fra i går, jeg kunne købe, da
mine penge er små.
Bageren bliver lidt forvirret og
svarer 'jo måske, kom indenfor, så
ser jeg lige efter'.
DEN GAMLE MAND stiller sig
og kikker på alt det nybagte brød
med sine klare blå øjne, som var
han kommet i himlen. Da bagerens
lille søn i det samme kommer ind i
butikken for at hjælpe sin far, kikker han på den gamle mand og siger frejdigt:
- Hej, dig kender jeg ikke, hvor
kommer du fra?
Den gamle siger 'jo, jeg kommer
vesten for månen og østen for vin-
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den', alt i mens han smiler blidt til
drengen.
Drengen råber ud til sin far.
- Far kom lige, der står en mand
her, som skal købe noget brød.
Bageren tror, der er noget galt
og skynder sig ud i bageriet. Han
ser, den gamle mand har sat sig på
gulvet og er begyndt at fortælle
hans søn et eventyr.
Bageren afbryder ikke men ser
sin dreng glad og lyttende som aldrig før og beslutter sig for at give den fremmede noget frisk brød,
som han omhyggeligt pakker ind i
solidt papir. Så henter han også et
stort papkrus med varm kaffe.
Efter kort tid rejser den gamle
mand sig op, og bageren siger:
- Tag det her med på Deres vej.
De trænger virkelig til det, og spar
Deres penge – det er jo snart jul.
Manden takker og smiler til bageren. På vej ud sender han drengen et blink.
DEN GAMLE MAND går ud til byens gadekær, sætter sig på bænken og begynder at spise den lækre morgenmad. Inden for kort tid
ved hele landsbyen, at han sidder
der, og en lynindsamling bliver sat
ind af byens borgere: Støvler, hue,
halstørklæde.
Den gamle mand bliver overrasket over den menneskemængde,
der kommer mod ham, og rejser sig
op på en usikker måde. Men så råber Bente højt:
- Sæt du dig bare, vi kommer
med nogle ting til dig og vil intet
ondt.
Forsigtigt sætter han sig igen
og afventer slagets gang.
Mange af byens fattige kender
til ikke at have for meget, men alligevel har de overskud nok til at
give til én, der mangler. Bente tilbyder ham et bad og husly natten
over, men der bliver takket nej.
- Jeg sover bedst udenfor, og
der er jo ly her ved gadekæret.
Folk begynder at gå hjem igen
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med glæde i deres hjerter. At gøre
en forskel for andre, selv om man
selv er ramt, føles så rigtigt.
DEN 2. DECEMBER har bageren pakket lidt frisk brød ned i en
pose og begiver sig mod gadekæret, men der er ingen at se. Han råber og leder, men forgæves. Bente er kommet til, og de frygter,
der er sket den gamle, gråskæggede mand noget, men der er intet at
stille op.
Så ringer de til den lokale politistation for at høre, om de ved noget.
- Jo da, siger landbetjenten.
- Jeg så ham sent i nat vandre
ud mod landet, så jeg tænkte, han
nok var på vej et andet sted hen.
DER FALDER RO OVER BYEN efter et par dage, men dog snakkes
der bekymret om den gamle mand.
Så bliver det endelig den 24. december, og hele landsbyen skal til
fælles julefest i forsamlingshuset.
Der er dog ikke råd til det store, så
den står på medister, grød og en
gave til hvert barn. Byens kogekone står for maden, som hun har lavet hjemmefra og ankommer med
klokken 18.
Folk begynder at gå til forsamlingshuset allerede ved 17-tiden.
Alle er glade og smilende, ventende på at maden skal ankomme. Dog
undrer de sig alle over, at der dufter af både and og steg i det store
lokale. Ingen har nøgle til husets
køkken, og vinduerne er frosset så
meget til, at man ej heller kan se
noget udefra.
KLOKKEN 18 ANKOMMER kogekonen med sin bil og de varme
kasser, hun har maden i. Bedst som
de er færdige med at bære ind og
har lukket døren, hører de en høj
bankelyd på den store hoveddør.
Postbuddet, som står nærmest,
åbner døren, og der står den gamle
mand igen, frossen og ensom. Alligevel smiler han med sine dejli-

ge, blå øjne og spørger, om der kan
blive plads til ham ved deres bord
denne særlige aften.
- Klart, du skal da ikke være
derude. Kom endelig ind i varmen
og del julen med os. Ingen skal
da være alene på sådan en aften,
kommer det fra landsbybeboerne.
Den gamle mand takker og går
direkte mod køkkendøren. Alle
stirrer undrende på ham. Han hiver
et bundt nøgler frem, låser sig ind i
køkkenet og låser efter sig igen.
ALLE ER MUNDLAMME, og tiden
føles, som er den gået i stå. Kort tid
efter åbner døren sig atter, og det
er ikke en gammel mand i usselt
tøj, der står i døren, men selveste Julemanden med sit store hvide
skæg og røde tøj.
- Ho, ho, ho. Så er der julemad
til alle, den står klar i køkkenet.
Et par af byens koner følger kogekonen derud, og synet næsten
lammer dem. Nystegte ænder, flæskestege, brun sovs, rødkål, hvide og brune kartofler, risalamande,
kirsebærsovs, slikskåle, brunkager, klejner – alt hvad hjertet begærer. Ved siden af døren er der
også et stort juletræ fyldt med gaver, som ikke havde stået der før.
Alle stimler sammen ved køkkendøren. Ubemærket er julemanden kommet fri af dem og med et
stort 'glædelig jul alle sammen',
står han i hoveddøren på vej ud.
De styrter ud for at få ham indenfor, men han er der ikke. De kikker
op og ser en kane i det fjerne. Den
skyder små stjerner efter sig som
et rent festfyrværkeri.
Alle fik en uforglemmelig juleaften det år. Og alle vidste, at de
havde gjort det rette ved at give
en hånd til én, der trængte, og alle levede lykkeligt til deres dages
ende. ❙
Forfatteren har ophavsretten til historien, men I må gerne printe den og
læse den for jeres børn, hvis I har lyst.
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foto: Mette Kramer Kristensen

En flok øl,
lidt stærk tobak og
høj techno-musik.
Sådan bliver
Piratens
solo-juleaften
16
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-De eneste stoffer,
jeg interesserer mig for,
er kjolestoffer.

S

af Benny Lauridsen
foto: Mette Kramer Kristensen

skørter og butikker med tøj til kvinder.
- De eneste stoffer, jeg interesserer mig for,
er kjolestoffer, siger han med et karakteristisk
lunt smil og en slet skjult henvisning til, at alt i
hårde stoffer absolut ikke er noget for ham.

om han går ned ad
Strøget i Aarhus, trækker han opmærksomhed i et omfang, så turisterne stopper op for
at tage billeder af ham.
Den høje mand
med gråsprængt fuldskæg, skørter og lyserød strikhue skubber
den lyskædesmykkede
barnevogn, han kalder
for sin 'baby', foran sig.

Kjolediktatorer
Interessen for kvindetøj er dog ikke altid lige
let at få dækket.
- Der er enkelte butikker, der er kjolediktatorer. De er kun for piger, og så må jeg ikke
komme ind. Dem er der også nogle af her i Aarhus, forklarer han.
Så kan kjolediktatorerne hindre ham i at fejre jul, fordi han ikke kan få fat i den brudekjole, der kunne ændre hans holdning til julen?
Næppe.
- Jeg holder ikke jul. Jeg synes ikke, det er

Den er hans hjem.
Han er på vej op mod en butik med brudekjoler. Han fortæller, at det er fordi, en brudekjole er det eneste, der vil kunne få ham til at
fejre jul i år.
Den høje mand er kendt viden om i landet som Piraten efter 17 års liv på gaden, men
hans borgerlige navn er Erik Jensen.
Den snart 63-årige Hus Forbi-sælger er ikke
den, der sådan fejrer julen med alt for meget
pynt. Bortset fra at han lever på gaden, og som
sådan aldrig kommer til at slippe for al den
pynt, andre har hængt op.
- I stedet giver vi den gas nytårsaften, siger
Piraten, der har planlagt en juleaften med øl,
lidt stærk tobak og det transportable musikanlæg, han altid har med sig rundt i barnevognen.

Techno
For han holder skam af musik.
- Jeg er nok også lidt kendt for at gå rundt
i gaderne og spille høj techno. Det virker på
mig. Det skaber orden i mit hoved, og det er
den bedste måde for mig at starte dagen på,
fortæller den rutinerede landevejs-farer.
Han har fundet et helt specielt sted, hvor
han tilbringer dagens første par timer.
- Det er et sted med en rigtig god akustik.
Så sidder jeg der med lidt øl, lidt stærk tobak
og masser af høj techno. Bagefter er jeg klar til
at tage, hvad dagen bringer mig, siger Piraten
alias Erik, der i perioder foretrækker at blive
kaldt for Erika.
- Hun er efterhånden bedst til at styre mig
rundt i gadelivet, siger han.
Sådan har det været de seneste omkring tre
år, og med Erika er også kommet interessen for
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i orden for mig at holde jul, når jeg er mutters
alene. Jeg gider ikke.
Piraten kommer oprindelig fra Nørrebro i
København, fortæller han.
Nu taler han om julen med Hus Forbi en fredag morgen over en gang kaffe på Værestedet i
Jægergårdsgade i Aarhus.
Det er et af mødestederne for de skæve eksistenser i Europas kulturhovedstad 2017, og
det er her, Hus Forbi-sælgerne køber deres aviser i Aarhus.
På Nørrebro havde han en barndom og ungdom, der gjorde, han blev tvangsindlagt på en
lukket afdeling som 16-årig.
- Her fyldte de mig med piller, så de vidste,
hvor de havde mig. Som 18-årig var jeg i arbejdsprøvning i to dage, og så blev jeg pensioneret. Jeg har altså aldrig haft et rigtigt arbej-

de, fortæller han og får tændt ild i en bommet
cigaret.
Piraten tilføjer:
- Vinden stod lige ind på det sted nede på
havnen, hvor jeg har sovet i nat, så jeg har ikke sovet særlig godt eller særlig længe. Men jeg
havde en sjov aften, og havde en flok bajere
med til natten – men ingen smøger. Jeg hyggede mig nu godt nok med øllene og med at dekorere min baby, mit mobile hjem, barnevognen,
med 220 lys – og der skal endnu flere på.

Før og nu
Senere i livet, før han begyndte at leve på gaden, blev det til et borgerligt ægteskab i 17 år
'med børn på gule plader og et af mine egne',
som han udtrykker det.
Så han har prøvet at holde jul, sådan som de


Piraten kom til Aarhus for at køre med den første officielle sporvogn, der var programsat til den 26.
september. Den blev dog aflyst, og i skrivende stund er det uvist, hvornår sporvognene får de nødvendige
tilladelser til at køre på plads.

- Jeg er nok også lidt kendt for
at gå rundt i gaderne og spille
høj techno. Det virker på mig.
Det skaber orden i mit hoved,
og det er den bedste måde for
mig at starte dagen på.
HUS FORBI
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- Det er gået lidt for
stærkt for mig med øl
og den slags i et par
måneder nu, så måske
jeg skal have mig en
afrusning på Kirkens
Korshærs herberg
Tre Ege, inden jeg
vender tilbage til
Bornholm.

Det er verdens grimmeste baby i verdens smukkeste barnevogn. Det er mit mobile hjem, når jeg
er på vejen. Lige nu er der 220 lys på, men der
skal endnu flere på, fortæller Piraten, der har 17
års erfaring med livet på de danske gader og veje.

været med den sporvogn, jeg kom for at køre
med, lyder det bestemt fra Piraten.

Glad for andres julehumør

fleste folk i Danmark gør det. Men ægteskabet
fik en ende i 2000, og han begyndte at gå på
vejen. I dag har han kun kontakt med sin gamle mor.
- Den sidste jul, jeg har holdt, var med min
gamle mor for en del år siden, fortæller Piraten.
Han tilføjer det lidt triste, at de første tre
måneder, han var på gaden i 2000, tænkte han
kun på selvmord.
- Men så begyndte jeg at sælge Hus Forbi,
og det har jeg gjort lige siden – samt passet mit
grimme barn i barnevognen. Men jeg har ikke behøvet sælge så mange aviser her i Aarhus,
fordi folk er uhyre venlige og hjælpsomme, forklarer han.
Piraten fortæller også, at han altså ikke er
hjemløs i klassisk forstand.
- Jeg har en lille et-værelses lejlighed til
1.500 kroner om måneden på Bornholm. Jeg
boede i den et par måneder, inden jeg nærmest
flygtede til Aarhus. Fugten drev af væggene,
og den var fyldt med skimmelsvamp, hvilket
kommunen godt vidste, fortæller han.
Lejligheden er godt nok nu blevet renset for
skimmelsvamp.
- Men resten af det gamle hus er ikke. Så
skimmelsvampen kommer nok tilbage, og jeg
vil altså hellere dø på gaden end omringet af
skimmelsvamp, fortæller Piraten.

Venter på letbanen

- Jeg gider heller
ikke låne nogens jul.
Selv om folk venligt
inviterer mig med til
deres jul, eller vil give
mig til min egen jul.
20
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- Jeg tog til Aarhus, fordi man skulle køre
sporvogn igen den 26. september, siger Piraten
med henvisning til letbanen.
Aarhusianerne var klar til den store fest,
nærmest en ekstra juleaften, da letbanen skulle
indvies her i året, hvor byen er Europas kulturhovedstad. Bagermestrene havde bagt næsten
5.000 stykker kransekage, og den kendte forfatter og cykelkommentator Jørgen Leth, som
blandt andet har skrevet om sin hjemby Aarhus og har indtalt navnene på letbanens stationer til de nye tog, skulle være kørt med på den
første tur.

Det var faktisk en ekstra juleaften, og banen var næsten promoveret som en ekstra julegave til aarhusianerne.
Men julelysene blev slukket af trafikstyrelsen, som ikke kunne godkende sikkerheden, så
nu kører letbanen afsted uden passagerer. Og
Piraten må nøjes med at køre rundt i gaderne
med det grimme barn som passager i sin barnevogn.
- Nu har jeg reelt været her i tre måneder
uden grund, for sporvognen har jo ikke kørt
offentligt endnu. Jeg var med den sidste sporvogn i Aarhus i 1972, og jeg vil være med på
den første i år, når den starter op. Så ind til videre er mine planer at blive i Aarhus, ind til det
sker.
- Jeg har en rist, en plads, ved Dokk1 her i
Aarhus, hvor jeg ofte sidder og ryger og drikker en øl, mens jeg kigger på de sporvogne, der
bliver testkørt for tiden. Men bare der for fanden snart kommer en sporvogn til mig.

Om det bliver til et ophold hen over julen på
Tre Ege, må tiden vise, men som tingene ser ud
nu, så er jul ikke Piratens kop øl.
- Jeg gider heller ikke låne nogens jul. Selv
om folk venligt inviterer mig med til deres jul,
eller vil give mig til min egen jul.
Han synes heller ikke ligefrem, at livet på
gaden er præget af glad julestemning. Det er
faktisk blevet mere voldeligt.
- Der er kommet mere vold på gaden, det er
blevet mere råt. Nok fordi vi er for mange efterhånden. Det er noget af det, der gør, jeg er
tæt på at være klar til at lægge op og krybe i
lejlighed resten af vejen.
- Noget andet er, at jeg nok drikker mig
ihjel, hvis jeg ikke kommer væk fra gaden –
kører galt med barnevognen eller sådan noget. Men det kommer nok til at vare et stykke tid endnu. Først skal jeg have overstået min
fødselsdag midt i december – og forhåbentlig
snart køre med den første sporvogn i Aarhus i
mange, mange år. Og det siger jeg dig – jul bliver der ikke noget af. For sådan vil Piraten have det!
Men han ønsker alle andre, at de må have en god jul, og han værdsætter det også, når
andre skruer julehumøret på overfor ham.

Jeg er ikke hjemløs i klassisk
forstand, men det er tredje
efterår i træk, hvor vinterdepressioner plager mig. Så
tager jeg min barnevogn med
lyskæder og musikanlæg og
går på gader og veje – og
det virker for mig, fortæller
Piraten.

-Jeg er da glad for den hjælp, folk giver
– uanset om det så er vældig meget i julemåneden og knap så meget i årets 11 andre måneder. Det er sødt af folk at være så
hjælpsomme, som folk vitterlig er. Sådan
oplever jeg det i hvert fald. Måske det også
har noget at gør med, hvordan man opfører sig, når man lever på gaden, slutter Piraten. ❙

Et godt menneske
Aarhusianerne er også ved at lære Piraten at
kende, fornemmer han.
- Opfører du dig pænt, får du et godt omdømme – og så vil venlige mennesker gerne hjælpe. Og de er faktisk overalt, de venlige
mennesker. Jeg bestræber mig altid på at opføre mig pænt, og folk her i Aarhus kender nu
Piraten og ved, jeg er et godt menneske. Så jeg
har lige som oplevet et netværk af dejlige mennesker poppe op omkring mig her i byen på få
måneder, siger Piraten.
Han vil ikke udelukke, at han kan få brug
for at komme indendøre på et herberg og i
modsætning til de mange, der planlægger julefrokoster, har han faktisk planer om, at få
skruet lidt ned for alkoholindtaget.
- Det er gået lidt for stærkt for mig med øl
og den slags i et par måneder nu, så måske jeg
skal have mig en afrusning på Kirkens Korshærs herberg Tre Ege, inden jeg vender tilbage
til Bornholm. Det finder jeg ud af, når jeg har
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sik. Sang og musik var en måde at
kommunikere på.
Og fordi I blev fritænkere, opstod
musikken?
- Ja, det tror jeg. Og fordi vi er
unge mennesker, får vi også lyst til
at lave noget musik, der kan bruges til noget. Alle vil gerne ud og
kysse piger og danse.
I startede med at spille i den butik,
og så har I heddet Gnags lige siden.
Hvor kommer navnet Gnags fra?
- Vi ved det ikke.
Det har jo hængt ved jer lige siden. Det synes jeg er fantastisk.
- Det er bare en lyd. Vi hed
først Those Gnags, fordi det skulle
være engelsk. Så hed vi Gnags. Det
er jo et åndssvagt ord, men på den
anden side kan du huske det.

- Vi startede et band, og et band
er først et rigtigt band, når det har
et folkevognsrugbrød og en masse
instrumenter og kan køre ud og
spille. Så skylder vi en masse penge
væk, fordi det er købt på afdrag, så
der skal tjenes nogle penge, og hvis
du er skidefuld, kan du ikke tjene
penge. Så du er nødt til at drikke
bagefter, men hvis du drikker, så
du har ondt i hovedet, kan du ikke
spille næste dag.

- Sofarytter har jeg været og
fundet ud af, hvor godt det er, at
vi åbner vores sofaer for hinanden.
Sådan var det også i kollektiverne,
der var altid nogen, som crashede, fordi de havde brug for at være
væk hjemmefra.
Har din boform gennem dit liv så
været kollektiver, eller har du også
boet i egen lejlighed?
-Jeg har altid boet i mit eget.
Kollektiv, eget hus eller lejlighed.
Men der har altid været et værelse ledigt, som hed Heartbreak Hotel. Fordi der altid var en søn eller
en eller anden, som havde behov.
Man skal altid havde et Heartbreak Hotel, synes jeg.

Peter A.G., Gnags

Visdom fra bænken

Sofarytter
Nu bliver jeg lidt personlig, Peter, og
hvis det er for meget, må du sige fra.
Først bliver jeg nødt til at fortælle lidt
om mig selv. Jeg er clean narkoman,
og jeg er ædru alkoholiker. Jeg tager en tur en gang i mellem, hvor jeg
drikker tre-fire dage, og så ryger jeg
den fede. Andet gør jeg ikke. I turnerer rundt og kommer til festivaler, og
jeg har aldrig set dig optræde i branderter eller noget. Så jeg regner ikke
med, at du har været ude i den slags
problemer. Hvordan har du afholdt
dig fra det?
- Det er ikke for personligt.
Vi startede et band, og et band er
først et rigtigt band, når det har et
folkevognsrugbrød og en masse instrumenter og kan køre ud og spille. Så skylder vi en masse penge
væk, fordi det er købt på afdrag,

GOD STIL

i fællesrummet

så der skal tjenes nogle penge, og
hvis du er skidefuld, kan du ikke tjene penge. Så du er nødt til at
drikke bagefter, men hvis du drikker, så du har ondt i hovedet, kan
du ikke spille næste dag.
- Det er det samme, hvis du begynder at junke eller tage coke.
Alle de stoffer har været i miljøet,
men hvis du tager de stoffer, kan
du ikke fungere, og så bliver du
sendt hjem med det samme. Hos os
må man godt ryge pot, men du må
ikke ryge dig væk, og du må heller ikke drikke dig ned. Vi drikker
rom, inden vi går på scenen, men
ikke en flaske, bare en sjus for at
løfte stemningen. Skål og 'nu går
vi ind og fyrer den af'.
Det er jeg imponeret over, det er

ikke alle bands, der har det på den
måde. Og så en helt anden ting: Har
du nogensinde været hjemløs?
- Man kan være hjemløs på
mange måder. Med politik kan jeg
godt nogle gange føle mig hjemløs, for jeg kan se verden fra mange vinkler. Folk kan være hjemløse
i forhold til at have et ståsted i tilværelsen.
Det, jeg mener, er, om du har stået uden en base.
- Det har jeg også. Da jeg blev
skilt første gang, flyttede jeg ud af
kollektivet, og hvor skulle jeg så
bo med to børn? Jeg boede i mine
venners lejligheder.
Det er det, vi kalder sofarytter. Sover man på gaden, hedder det
'udeligger'.

- Hvordan får du tid til alle de ting,
du laver? Du skriver sange, tager på
turné, skriver bøger og passer vel
også din familie?
- Jeg er så heldig, at vi spiller
primært i weekenderne. De andre
dage er jeg bare ude og opleve verden. Jeg elsker at gå ud i støvregnen, jeg skal ud og opleve – det er
meningen med mig. Jeg fisker hele tiden efter en sang eller en historie.
- Da jeg kom til København,
var udeliggerne de første, der tog
sig af mig. De lærte mig, hvor der
er godt at sidde, og hvor det er
varmt tidligt om morgenen. At lige der i Botanisk Have er der et
drivhus, hvor der både er varmt
om vinteren og læ og et toilet, man
kan gå ind på. Alle dem på bænkene har lært mig København. De
normale mennesker har ikke tid til



Peter A.G. Nielsen
har skrevet julehistorier, og som
hans sange kommer
de fra mødet med
mennesker på gaden.
En af gadens folk,
Hus Forbis Henrik
Claussen, mødte
forsangeren fra Gnags
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interview: Henrik Claussen
foto: Mette Kramer Kristensen
tekst: Peter Andersen

P

eter A.G. Nielsen begynder med Søren Kierkegaard. Den danske filosof
havde brug for sit daglige menneskebad. Han skulle ud og
snakke med mennesker, ellers følte
han ikke, han eksisterede.
- I 'En vinterbaders notater fra
menneskehavet' er det mig, der
er ude og snakke med mennesker,
forklarer Gnags-forsangeren om
sin nye julekalenderbog med 24
historier – alle skrevet ud fra samtaler, han gennem årene har haft,
skrevet ned og gemt.
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Hus Forbi møder Peter A.G.
Nielsen i forlaget Eksistensens højloftede mødelokale på Frederiksberg Allé med reoler fulde af bøger
om historie, filosofi og religion.
Som Hus Forbi-sælger tager
Henrik Claussen selv et dagligt
menneskebad. Mange kommer ikke hen til ham for at købe avisen –
der kommer jo kun én ny avis om
måneden – men bare for at snakke.
Som Peter A.G. er Henrik god
til at lytte. Han har også lyttet meget til Gnags gennem årene, og
yndlingsalbummet med bandet
er 'Intercity' med sangen '80'ernes hvide måge', der udkom i 1980.
Men Henrik vil hellere begynde
længere tilbage, før fem skoledren-

ge begyndte at øve musik i boghandlerens bagbutik i Skjern.

peter a.g. nielsen

Fritænker

Peter Andreas Gjerulff Nielsen er først og
fremmest kendt som forgrundsfigur i Gnags. Hvis
man ikke kender til den danske musikscene i 80'erne,
kan det være svært at forestille sig, hvor stort bandet var.
Gnags var uomgængelige til ungdomsfester med
sange som 'Burhøns', 'Slingre Ned Ad Vestergade'
og 'Vilde Kaniner', deres koncerter var tilløbsstykker,
og albummet 'Mr. Swing King' fra 1989 blev solgt
i 280.000 eksemplarer. Med 12 koncerter er Gnags
det band, der har optrådt flest gange på Roskilde
Festival.
Det begyndte i mere ydmyge rammer i hjembyen
Skjern, hvor Peter A.G., storebroderen Jens G. Nielsen og nogle skolekammerater i 1966 fik lov at øve i
bagbutikken i den lokale boghandel. Allerede i 1971

Jeg har været på nettet og læse lidt
om dig og dine søskende. I kommer
fra en indremissionsk familie…
- Nja, vi kommer fra Vestjylland, og min farmor og farfar var
indremissionske, men min mormor
og morfar var grundtvigianere. Så
vi er sådan et mix af en bastard,
og så bliver man fritænker.
Hvordan er I tre søskende havnet
i musik med den baggrund?
- Musik var en stor del af tilværelsen i vores barndom. I skolen
sang vi sange, til spejder sang vi
sange, til sport, der var altid mu-

oprettede bandet dog base i Viby ved Aarhus.
Første album, 'På Vej', kom i 1973, og året efter
oprettede bandet sit eget pladeselskab, Genlyd
Grammofon, som indtil 1990 blev et omdrejningspunkt for musiklivet i Aarhus og blandt andet udgav
kunstnere som Thomas Helmig, Henning Stærk (som
en kort periode var med i Gnags) og søsteren Elisabeth Gjerulff Nielsen.
I alt har Gnags udgivet 22 studiealbums. Det
seneste, 'Nørd', udkom tidligere i 2017 efter nogle
års pladepause. Sideløbende har Peter A.G. udgivet
fem soloalbums, og så har han skrevet essays, børnebøger og altså nu en julekalenderbog. Den hedder
'En vinterbaders notater fra menneskehavet' og er
udkommet på forlaget Eksistensen.
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Et menneske er hele tiden i bevægelse.
Så Gnags laver ikke bare et nyt
album for at lave musik til folket?
- Nej, vi laver albums for at
udtrykke det, vi er nået til på en
ny måde. Det er ikke sjovt at gentage det, du har lavet.
Hvordan undgår I at komme
uden om det politiske i sangene?
- Vi synes, alt er politisk. Vi
har en sang, der hedder 'Vilde
Kaniner'. Den blev lavet i en tid,
hvor vi sang imod politiske autoriteter, og nu er den blevet en
sang mod religiøse autoriteter.
Det er et spørgsmål om at pakke
det ind, så det er tankevækkende.
En sang, der bare siger en parole,
mister hurtigt min interesse. Der
skal være noget i sangen, du ikke
helt kan forstå.
Føler du det selv anderledes, når
du synger 'Vilde Kaniner' i dag?
- Jeg undrer mig over, at alle unge mennesker kender den.
Den må tale til dem på en eller
anden måde. Vi synger 'kalder de
dig gud, hvisker vi, at du er fanden'. De opfatter den som noget
oprørsk. De ved ikke nødvendigvis, at vi har lavet den, men når
vi spiller den, ryger hænderne i
vejret.

re. Derfor er nogle af os startet på
en uddannelse, hvor vi bliver bisidder for en hjemløs, der er ved at blive
sluset ud i egen bolig.
- Det er en skidegod ide.
Vi er nødt til at lave den slags
ting selv, fordi kommunerne sparer
alt væk.
- Systemet er også blevet hjerteløst. Det skal bare have det til
at glide og har ikke overskud til
at give sig selv til kende som 'hele
mennesker' og alt det, man snakker om. Derfor starter al forandring nedefra. I ved, hvor skoen
trykker, ergo er det også jer, der
skal inspirere.
At være Hus Forbi-sælger er det
samme som at være socialrådgiver,
psykiater og ven til de gamle pensionister. Jeg har faste kunder, og hvis
jeg bliver væk i to dage, så er der
ballade. Der er folk over 80 år, der
bare kommer forbi og skal have to
ord hver dag.
- Vi er kun de relationer, der er
i mellem os.

Opdraget til overskud
Du må have jerngod hukommelse, siden du kan huske alle de historier?

- Systemet er også blevet hjerteløst.
Det skal bare have det til at glide
og har ikke overskud til at give sig
selv til kende som 'hele mennesker'
og alt det, man snakker om. Derfor
starter al forandring nedefra. I ved,
hvor skoen trykker, ergo er det også
jer, der skal inspirere.

fisk, lagt den i fryseren og senere tager den op anretter den, salter den eller lægger i en lage. Her
digter jeg også videre på historierne. Men mange vil kunne genkende nogle skæbner, fordi det er virkeligt.
En Hus Forbi-sælger, Christine,
kom hen og sagde inden interviewet:
Husk at sige til Peter A.G., at han altid et god til at passe på de små. Er
det noget, du er bevidst om?
- Det er jeg opdraget til, at vi
skal tage vare på de svage og skæve mennesker. Dyrene er benhår-

de overfor alt, der er forkert i deres verden. En svane uden den rigtige krølle får ikke lov at parre sig.
Men mennesker skal passe godt på
de svage, det har vi overskud til.
Det hele handler om kærlighed.
- Ja, den skal man ikke forvente til gengæld, den skal man bare lade strømme. Min far sagde til
mig: Det er fint, du vil leve af det,
du skal bare ikke synge om noget,
du ikke har oplevet. Så bliver du
en paroleskriver eller én, der skriver den rigtige mening. Når jeg har
oplevet noget, ved jeg også, det er
rigtigt. Som med en god kærlighedssang – ham, der skrev 'Love Me Tender' har fandme oplevet
det. Derfor er jeg glad for, at jeg fik
det gode råd.
Hvad hvis du mistede stemmen
og ikke kunne synge mere?
- Så ville jeg skrive bøger. Én
fra København, én fra Laven,
hvor jeg bor, og én fra Vesterhavet. Jeg har det meste af materialet, og historierne samler jeg,
mens det sker og digter hele tiden
på det. De tager afsæt i virkeligheden, men det er ikke virkeligheden. Det er digt. ❙
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Peter A.G., Gnags

- Jeg interesserer mig musikalsk for, hvordan mennesker
snakker sammen. Jeg laver også
musik sådan, hører måden regnen
drypper på. På samme måde husker jeg måden, folk taler på, og
så genskriver jeg det, lige når jeg
kommer hjem.
Uden du ved, hvad du skal bruge det til?
- Jeg aner ikke, hvad jeg skal
bruge det til. Forlaget spurgte, om
jeg ville skrive en julekalender om,
hvad julen handler om. Og så er
det ligesom, hvis jeg har fanget en

Hjerteløst system

at snakke, man er en tidrøver. En
håndværker, han har travlt, og dem
man kun ser i myldretiden har slet
ikke tid. Der er man i vejen.
- Der er der noget, der hedder
'god stil i fællesrummet', og det
går jeg og laver en sang om for tiden. Jeg synes, at de hjemløse og
dem, der sælger aviserne, gør en
meget større indsats, end de får
ros for. Nede i H.C. Ørstedsparken
sidder drukkenboltene. Hvis én
kaster en kapsel, så skal han fin-
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de fem kapsler, for det er vores allesammens forhave. Den disciplin
kan jeg godt lide.
Os fra Hus Forbi: Du ser aldrig, vi
efterlader snavs eller andet. Vi rydder altid op efter os.
- Netop. God stil i fællesrummet, sådan skal det være.
Hvis nogen ikke kan finde ud af
det, kommer de til at lære det.
- Det går helt tilbage til de omrejsende musikere, vagabonder og
løsarbejdere. De fik altid skyld for
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det hele, det kan jeg selv huske
fra landet. Så snart vagabonderne
kom, lagde de smøgerne og lighteren hos bondemanden. 'Jeg får lov
til at sove der, så ligger jeg ikke i
høet og ryger'.

Alt er politisk
Jeg synes, I fornyer jeres musik hver
gang. Det må være fedt, i stedet for
at det bliver det samme og det samme og det samme.
- Det ligger i vores verdenssyn:

I den nye bog virker du irriterende nysgerrig overfor en masse mennesker.
- Samtalerne er ikke nødvendigvis startet som i bogen, der
kan ligge en masse før. Jeg møder
én, som er fordrukken, og som
fortæller, at i går fik han 200 kroner af sin bror. 'Men jeg tog den
200 kroneseddel og satte ild til
den, for jeg ville hellere have haft
et kram. Jeg har ikke set min familie så længe, endelig kommer
min lillebror, og så giver han mig
200 kroner.'
- Det er en historie, jeg forstår.
For en hjemløs er det ikke penge,
der er problemet, men at du ikke
en gang kan værdige ham et blik.
Vi kunne alle sammen blive hjemløse, det kan ske for enhver, at
hele lortet skrider under én. Mange af dem, der bor på gaden, kan
du give nok så fine steder at bo,
men de kan ikke finde ud af at
være inde alene.
Problemet er, at de ikke kan få
støttekontaktpersoner, og hvis man
har boet på gaden i 5-10 år, er det
fandme svært at få til at funge-

| læserdebat |

| mindeord|

Tag udsatte
med på råd

hus forbi-sælger
stig badentorph er død

hus forbi-sælger
robert nord er død

hus forbi-sælger
emil johnsen er død

Stig døde
efter længere
tids sygdom.
Han var i
mange år aktiv i de hjemløses organisation,
SAND - både
i SAND Hovedstaden men også i den nationale bestyrelse.
Især bankede hans hjerte for det internationale arbejde. Han var aktiv i SANDs
internationale arbejdsgruppe og var en
af kræfterne bag HOPE - den europæiske brugerorganisation på hjemløseområdet og havde masser af kontakter over
hele Europa.
Sideløbende var Stig Hus Forbi-sælger
i Frederikssund, hvor han havde en fast
kundekreds
Æret være Stigs minde.

Robert er fra
Sverige, og han
har været hjemløs
det meste af sit liv.
Han var i mange
år gift med Ulrikke, som han mødte
på gaden i Dalarna
i Sverige. De boede på gaden i København og overnattede somme tider i Natcaféen i Kirkens Korshærs herberg i Hillerødgade. En gang om måneden, når
de fik penge, tog de på hotel for at være sammen i en rigtig seng.
Robert fandt kærligheden påny efter at Ulrikke meget pludseligt døde. Det var resultatet
af et hårdt liv. Han fortalte selv, at han kaldte
hende for 'svampebob', fordi hun kunne drikke
uanede mængder. Robert sparede heller ikke
sig selv. Han var i flere omgange alvorligt syg
med blandt andet lungebetændelse.
Han levede i Danmark og solgte Hus Forbi. Men hans drøm var at blive gældfri og få en
lejlighed i Malmø. Den fik han ikke opfyldt.
Æret være Roberts minde.

Odense har
mistet et af
byens faste
ansigter i gadebilledet, idet
Hus Forbi-sælger Emil Johnsen er død i en
alder af bare
51 år. Han var fra Grønland, hvor han i
mange år ernærede sig som en dygtig fanger i Qeqertarsuaq, men i 2011 kom han til
Danmark, fordi livet som fanger blev sværere og for at prøve noget nyt.
Emil slog sig ned i Odense sammen med
Marie, og da det på grund af krisen var
svært at få arbejde i Danmark på det tidspunkt, blev han Hus Forbi-sælger. Det var
han også god til, fortæller en af kollegerne i byen. Han var altid rar og sød at snakke med, og han solgte mange aviser. Emil var også meget pålidelig og fast deltager
på Hus Forbis sælgermøder i Kirkens Korshærs herberg i Benediktsgade.
Æret være Emil Johnsens minde.
Hus Forbi

Udsatteråd burde være lovpligtige
som handicapråd og ældreråd
af Cliff Kaltoft,
sekretariatschef i Landsforeningen
af VæreSteder (LVS) og medlem af Ui Vejle
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dengang jeg var anbragt

Hus Forbi-sælger
er med i nyt teaterstykke
C:ntact på Edison Teatret på Frederiksberg ved København har haft premiere
på forestilling § 50 – ANBRAGT mandag den 20. november. Stykket går på
Edison til den fjerde december. Men bagefter turnerer forestillingen rundt
i landet, og hvis man har et arrangement, der passer til emnet, så kan man
faktisk få dem til at komme forbi. Se mere på contact.dk
Hus Forbi-sælger Richardt Aamand er med i stykket. De andre deltagere er
unge mennesker, som er tidligere anbragte.
af Richardt Aamand
foto: C:ntact
Det handler om børnehjemsbørn. Vi er ti
personer på scenen, som fortæller hver vores historie om, hvad vi har oplevet med
børnehjem.
Da jeg kom ind i det, stillede de mig en
masse spørgsmål om min fortid. Det, de har
lagt vægt på, er, hvordan det er at være på
børnehjem og de følgevirkninger, det har.
Jeg har nogle talepunkter til tre akter.
Den ene hedder 'Død'. Det handler om, da
jeg fik hjertestop, blev genoplivet og fik en
bypassoperation.
Det andet hedder 'Biler'. Jeg har altid interesseret mig for biler. Min flugt har altid
været en tankeflugt, jeg tænkte på biler.
Da jeg var seks år gammel, kunne jeg alle
bilmærker i Danmark, og når en bil kom kørende mod os i mørket, kunne jeg kende den
på de tændte forlygter.
Min far havde en Skoda Octavia, den

gamle model, en Skoda 105 – og til sidst en
Morris Marina, som han havde, til han døde i 1978.
På Helsehjemmet ved Haderslev kørte vi
rundt på en mark i biler, som de havde fra
en ophugger. Vi lærte så også at kortslutte dem, så jeg begyndte at stjæle biler efter det. Helsehjemmet er det bedste sted, jeg
har været.
Det tredje akt hedder 'Gelsted'. Det er en
lille by på Midtfyn. Jeg var på Gelsted Ungdomshjem. Jeg kan lige citere lidt fra talepunkterne fra 'Gelsted':
Gelsted Ungdomshjem var nok det værste sted, jeg har været. Jeg tror, jeg var 15
eller 16. Hvis man ikke opførte sig ordentligt, blev man smidt i en pipcelle. Det var
en stålkasse med ståldør uden vinduer. Og
så var der en madras og et gummiunderlag.
Der var intet lys. Fuldstændig mørkt. ❙

Hus Forbi-sælger på Spotify
Rapperen og Hus Forbi-sælgeren Ato-L med det borgerlige navn André kan nu høres på
Spotify og de øvrige streamingtjenester. Hans rap, 'Under Bordet', er ét af seks numre på den
første egentlige udgivelse fra
Turning Tables, som siden 2009
har lavet musik og film med udsatte unge rundt om i verden.
Ato-L optrådte ved Hus Forbis 25 års jubilæum i 2016, og
han var tidligere i år med til at
interviewe dj-duoen Den Sorte
Skole til avisen – i øvrigt sammen med Aske, som han i dag
laver musik med i trioen Op I
Røg.
Det er netop et tidligere medlem af Den Sorte Skole, Martin Fernando Jakobsen,
der har taget initiativ til Turning Tables. Organisationen begyndte med et mobilt studie i
en flygtningelejr i Libanon, men
har i dag etableret faste studier i blandt andet Myanmar,
Kenya og Jordan. Turning Tables har altså også været aktiv i

Danmark, blandt andet på Roskilde Festival, i et flygtningecenter i Dianalund og i Aarhus,
hvor indspilningen med Ato-L
er lavet.
Samlingen hedder 'If No One
Speaks, No One Is Heard' og indeholder musik fra Danmark,
Jordan, Sudan, Kenya og Myanmar. Der er desuden lavet videoer til alle numrene, og de kan
findes på YouTube.
Musiksamlingen er ikke udgivet i fysisk format, hverken
på CD eller vinyl. ❙
foto: Mette Kramer Kristensen

I DAG HAR GODT 40 kommuner oprettet et udsatteråd. Rådene består af socialt udsatte og lokale
repræsentanter for organisationer på udsatteområdet. Formålet er at formidle viden og erfaringer om
udsatte borgeres lokale forhold til byrådet i kommunen. Det er sådan set meget godt, men det ville
være bedre, hvis oprettelsen af udsatterådene var
lovpligtige på linje med ældreråd og handicapråd
og ikke overladt til den enkelte kommunes forgodtbefindende.
Udsatterådene bør rent faktisk inddrages i de
lokale beslutninger og planer på udsatteområdet.
Det er desværre langt fra tilfældet, og så er der en
alvorlig risiko for, at udsatterådene blot er til pynt.
Det ser jo godt ud, at kommunen har oprettet et
udsatteråd og dermed signalerer ønsket om at ville
høre alle borgere i den kommunale udvikling.
Men der er simpelthen en fare for, at udsatterådene skaber en illusion om, at kommunen interesserer sig for socialt udsattes synspunkter og vilkår,
samtidig med at rådene blot er et kommunalt paradenummer og en belejlig holdeplads for kritiske
synspunkter.
Jeg taler desværre af erfaring.
Efter seks år i Udsatterådet i Vejle Kommune har jeg oplevet, at kommunen ikke har valgt
at sparre med Udsatterådet. Vi har gennem årene
brugt time efter time, møde efter møde i Udsatterådet på at sætte os ind i papirdyngerne og på at
skabe en bedre kommune for socialt udsatte, men
uden effekt. Vi er ikke blevet hørt.
Ud fra hvad jeg hører fra medlemmer i kommunale udsatteråd, er situationen den samme mange steder i landet. Det kan vi ikke byde de mange
socialt udsatte, der har brug for en stemme, og de
mange frivillige, der lægger kræfter i arbejdet.
Ideen om at oprette kommunale udsatteråd
er god og vigtig for en gruppe borgere, der ikke
har overskud i hverdagen til at engagere sig politisk. Rådene kan give socialt udsatte en kommunal
stemme, men de må ikke være til pynt.
Nu er kommunalvalget overstået, og jeg vil opfordre alle de nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer til oprette udsatteråd i kommuner, der ikke har et. Og i alle kommuner at udforme formelle
samarbejdsaftaler, der sikrer, at udsatterådene bliver inddraget i byrådenes og forvaltningernes arbejde og planer på udsatteområdet. Ikke bare i høringsfasen, men også i udviklingsfasen.
Det er nu, vi kan sikre socialt udsattes stemme i
den lokalpolitiske hverdag i de kommende år. ❙
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Man kan læse flere af Nikolaj Brie
Petersens digte og få et indtryk
af hans kunst på Facebook-siden
Akineton

foto: Mette Kramer Kristensen

nikolaj brie
petersens
verden
intro
af Poul Struve Nielsen

jeg købte 10 gram amfetamin
af det dummeste svin
da jeg havde taget det første skud
havde jeg glemt alt om ham
og sad med et smørret grin
men på speed går det stærkt
da virkningen forsvandt efter det sidste skud
så måtte jeg tilbage til det dumme svin
det var mit eneste bud
men i mellemtiden
var svinet død
Åhhhh GUD hør min nød
vis din storhed skænk mig
bare en bane
eller et mirakel
lad amfetaminen fosse ud af min vandhane
skynd dig fader
lortet er holdt op med at virke
og jeg lover dig at jeg aldrig igen
laver graffiti på din kirke

foto: Mette Kramer Kristensen

Titlen på maleriet her er 'Serenase'. Det stammer fra en serie af 12 billeder,
'12 verden er kold'. De bærer alle navne på forskellige former for medicin.
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HVIS VI KUN FÅR REGN

Min verden opløses
bli'r til 1000vis af dråber
står midt i regnen
ingen hører jeg råber
prøver at gribe hver enkelt dråbe
blot for at se dem fordampe
har ikk' en chance
taber alle mine kampe
vanviddet står ved min dør
som så mange gange før
det trænger ind
rammer mig hårdt
det fylder mig
og fører mig bort

JUL PÅ DEN LUKKEDE

Du tror måske
at julemanden
ikke kommer på den lukket
når lyset på gangen aldrig er slukket
men jeg så julemanden
kysse min kontaktperson
sku' ha taget et billede
men jeg må ikk´ ha' min telefon
og julemanden
han gav ikk' engang en gave
den liderbuks kom kun for
med en sygeplejerske at snave
det er for meget
mere end jeg ka' klare
hvad bli'r det næste
At overlægen dusker en påskehare
Gi mig stesolid
1 gram i balden et skud
Ellers må i Kraft'stejl'me
Lukke mig ud

Gadepsykologen og gadefilosoffen svarer. I denne
måned er det Hus Forbisælger Richardt.

Send dit spørgsmål mærket 'Spørg en hjemløs' i
emne-feltet. Send det til
redaktion@husforbi.dk.

Spørg en hjemløs
EN BEKYMRET MOR, hvis eksmand er alkoholiker, har
svært ved at tackle, at hendes datter på 15 er begyndt
at drikke.
Før havde vi klare aftaler forældrene imellem om, at børnene ikke måtte drikke. Men nu har jeg konstateret, at min
datter gør det alligevel. Hvilke grænser kan og bør jeg sætte
for at begrænse det, så hun drikker så lidt som muligt?
MIN ERFARING MED ALKOHOL OG TEENAGERE er,
at hvis man forbyder dem at drikke, så bliver det mere
spændende. Hvis man drikker et glas vin til maden eller en øl, så kan de få et ganske fornuftigt forhold til
alkohol. Hvis man skal gøre det i smug, så hælder de
så meget som muligt ned i en fart, for så skal det gå
stærkt.
Min far var også alkoholiker, og det smitter ikke. Jeg
har taget nogle alvorlige drukture, men jeg har aldrig
drukket til daglig, selv om jeg er gammel landevejsridder og har været sammen med folk, der drak hele tiden.
Så jeg vil ikke anbefale et forbud. Så stejler man bare
og gør det alligevel. Vejen frem må være at tale om tingene og måske forhandle, selv om en teenager jo nok
altid vil gøre det, mor og far helst ikke vil have.
Richardt

Der er igen i år en massiv stigning i antallet af
familier og enkeltpersoner, som søger julehjælp.
Hus Forbi og Stefanskirken på Nørrebro
uddeler sammen julehjælp til folk, der er hjemløse og overnatter på gaden eller på natcaféer
eller andre dørtærskeltilbud. Desuden kan
folk, der er i en særlig vanskelig situation, få
julehjælp.
- Det er vigtigt, for vi kommer ud til folk,
der ellers ikke ville få gaver juleaften. Det
gør en stor forskel for dem. Vi er også en
målgruppe, som ikke har ressource til at søge
julehjælp nogle steder, hvor man skal være
mere proaktiv for at få hjælpen, siger formand
for Foreningen Hus Forbi, Henrik Søndergaard
Pedersen.
Hus Forbis julehjælp uddeles via de steder,
hvorfra Hus Forbi distribueres til sælgerne i
hele landet.
Også Kirkens Korshær, Blå Kors, Røde
Kors, KFUM's sociale arbejde, Dansk Folkehjælp, Frelsens Hær, Mødrehjælpen og andre
organisationer uddeler julehjælp.
Nogle af pengene kommer fra en pulje på
3,9 millioner kroner fra satspuljen til frivillige organisationers uddeling af julehjælp.
Hus Forbis bidrag kommer fra salg af aviser og
kalendere. ❙

hus forbi samler ind til varmt tøj

NU BLIVER DET KOLDT
foto: Mette Kramer Kristensen

Jeg har overvejet at gøre som Faust
og sælge min sjæl til Fanden
mod at kunne skrive som Nikolaj.
Hvad kunne jeg så ikke skrive
til dig, kære læser, i Hus Forbi?
Men hans diagnose gør for ondt.
Han har taget alle mulige stoffer,
og nu får han en masse medicin.
Så jeg tør ikke gå over på den anden side.
Men kære læser, dig vil jeg ikke snyde
for Nikolaj, så her er han;
ham skal du nyde

EN BØN OM HVID JUL

?

flere søger julehjælp

hus forbi

NIKOLAJ BRIE PETERSEN
er kunstner og digter.
Hans værker bærer blandt andet
præg af hans fortid som
stofbruger og retspsykiatrisk
patient.

DU KAN STØTTE INDKØBET AF VINTERTØJ MED ET BIDRAG
PÅ KONTO 5324 0243524 I ARBEJDERNES LANDSBANK.
HUS FORBI

Vinteren står for
døren, og den kan være
hård, kold og lang.
Ikke mindst når man
som Hus Forbi-sælger
står på gaden hver dag.
Vi samler penge ind
til varmt overtøj og
solide vinterstøvler,
så vores sælgere kan
være klædt varmt på,
når vinteren kommer.
Hvis du oplyser dit
cpr-nummer, indberetter Hus Forbi til SKAT,
hvor meget du har
indbetalt.
Bemærk: Vi samler
ind til at producere
sælgertøj med Hus
Forbis logo. Vi har ikke
nogen tøjindsamling
eller tøjudlevering i
Hus Forbi.
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| off-line |

jul på borgen
Ministre, folketingspolitikere og en Hus Forbi-sælger har skrevet en ny
samling julefortællinger. Overskuddet fra salget går ubeskåret til Hus Forbi
Folketinget og forlaget People's Press har igen
i år udgivet en samling historier med titlen 'Jul
på Borgen', hvor politikere fra alle partier har
fået frit slag til at skrive, hvad de har lyst til –
bare det handler om jul. Bogen er redigeret af
Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, og overskuddet fra salget tilfalder Hus Forbi.
Som i 2016 er der derfor blevet plads til et
bidrag fra en Hus Forbi-sælger.
Sidste år var det Michael Tajo, der fortalte
sit juleeventyr. Desværre nåede han ikke selv at
opleve endnu en jul, idet han døde 13. december.
At Hus Forbis sælgere er en udsat samfundsgruppe bekræftes af dette års sælgerbidrag. Her fortæller Lasse Borggren, hvordan
det er at holde jul på sygehuset, fordi hjertet
pludselig truer med at sige stop. Og selv om
samlingen indeholder historier fra blandt andre
socialminister Mai Mercado, Alternativets leder
Uffe Elbæk og Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, vælger vi her et citat fra
Lasses historie 'Dejlig må døden endnu være':

Da jeg ankommer til akutten, er en grønlandsk mand
i mundhuggeri med vagten.
Han råber til vagten, at han
er racist, fordi han ikke må
ryge indenfor. Jeg forsøger
mig med en sjov bemærkning
for at hjælpe med at få lidt ro
på begge parter og siger: 'Nej,
vagten er ikke racist, han har
bare ikke fået sin risengrød.
Lad os gå ud'. Det lykkedes,
men grønlænderen har knækket sin smøg i sin brandert.
Vi går ud foran, hvor to kvinder står og ryger. Jeg går hen
til dem og spørger, om vi kan
købe nogle cigaretter af dem.
'Nej', siger de. 'I kan få – hvor
mange vil I have?'. 'Bare to',
siger jeg, og de giver os fire
stk. Julestemningen er god på
Hvidovre. ❙

Lige før deadline på denne måneds Hus Forbi, genåbnede medarbejdercaféen for Hus Forbi-sælgerne i nye rammer, efter at Hus Forbis
hovedkvarter er flyttet fra Nørrebro til Vanløse.
Der er stadig masser af byggerod. Meget mangler at blive sat i
stand og indrettet i huset, som Hus Forbi har købt på Jernbane Allé
i Vanløse. Men alle aktiviteter i Hus Forbi sker nu fra den ny adresse,
og det begynder mere og mere at ligne det velfærdshus for hjemløser, som er målet. ❙

X ER KREERET AF HANNE REFFELT

VIL DU VINDE

Formand for Foreningen Hus Forbi, Henrik Søndergaard Pedersen, besøgte sammen
med forfatter og sælger Lasse Borggren redaktøren af 'Jul på Borgen', Folketingets
formand Pia Kjærsgaard (DF)

På plads i Vanløse

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. januar
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? |

Jeg er en del af et fællesskab
Hus Forbi-sælger Henriette Lund Hoberg fortæller sin historie

fortalt til Birgitte
Ellemann Höegh
foto: Mette Kramer Kristensen
Jeg er det, der hedder 'hjemløs i eget hjem'. For jeg har noget angst, der gør, at jeg føler
mig meget alene og utryg. Sådan har det altid været. Hver
gang jeg har haft mit eget sted,
har angsten, frygten og ensomheden taget over. Så har jeg fundet en mand men er blevet smidt
ud, mistet mine ting, og så er jeg
startet forfra igen. Jeg har boet
på forsorgshjem, gader og endda i min bil. Så jeg har ikke slået
rod nogen steder. Den her gang
skal det være anderledes.
Siden juni måned har jeg boet
i en toværelses lejlighed i Svendborg og kæmper en kamp for at
være der. Nu har jeg søgt kommunen om en servicehund for at
have én hos mig om aftenen og
natten, og så vil den også kunne
tage med mig rundt.
Jeg bor i Byparken, som er
betegnet som en ghetto. Jeg ved
jo ikke, hvordan det er, men
jeg kan kun fortælle, hvad min
angst fortæller mig, når der bliver skrevet graffiti nede i mit
vaskeri, baldret ruder, og folk
kører på knallerter om aftenen.

32

Selve lejligheden er fin, men fordi jeg har været vant til ti kvadratmeter eller en sofa, sov jeg
den første lange tid inde i stuen.
Jeg kunne slet ikke overskue også at have et soveværelse. Siden

- Jeg skulle lige
overvinde skammen
over at sælge aviser
i min egen by, men
jeg mødte hurtigt
nogle mennesker,
jeg har kendt fra
førhen. De syntes,
det var sejt, at jeg
prøver at ændre
mit liv.

3

spørgsmål

hvad spiste du
til aftensmad i går?
- Rugbrødsmadder. Normalt får jeg
pensionistmad. Fire dage om ugen
for at være sikker på at få noget ordentligt at spise. Jeg bruger rollator,
for jeg kan ikke stå op og overskue
at få lavet mad.

hvad interesserer dig?
- Siden jeg var 16 år, har jeg interesseret mig for kampfisk, så nu har jeg
en derhjemme, som hedder Ludvig.
Kampfisk er smukke og lever i et
vandhul, når de lever vildt. Så han er
nem at passe. Ellers interesserer det
mig at gå på loppemarked. Så mit
hjem er fyldt med ting, der har sjæl.

hvordan skal
du fejre juleaften?
oktober har jeg tvunget mig selv
til at gå i seng i mit soveværelse
om aftenen. Det er jo vigtigt at
ligge ordentligt.
Frem til min mand døde af
hjertestop for ti år siden, havde
jeg job. En dag kom min søn og
jeg hjem fra Legoland og fandt
min mand død i sofaen, og det
chok udløste en livskrise. Jeg fik
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- Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg har
hørt, at der bliver holdt noget i Hus
Forbi. Men jeg ved ikke, om jeg bare
nøjes med at bestille en ret fra 'Det
gode madhus' (Svendborg Kommunes kommunale leverandør af mad,
red.). Sidste år var jeg sammen med
min mor og min søn, men der er lige
kommet lidt knas hist og her, så jeg
vælger at trække mig.

PTSD (posttraumatisk stress
syndrom, red.) og fibromyalgi –
en sygdom, der galoperer rundt
i kroppen og det, man i gamle dage kaldte for flyvegigt eller
hypokondri. Siden er det kun
gået ned ad bakke. Nu er min
søn lige fyldt 16 år, vores relation er svær, men jeg ville gerne
give ham de bedste livskvaliteter, så han bor i plejefamilie.
Der er ikke noget at sige til,
at kroppen og psyken ikke kan
mere, for jeg har levet et vildt
liv i de unge år. Jeg er tidligere
misbruger og har brugt alt undtagen nålen. Lige nu har jeg en
kamp med kommunen om bostøtte, tandpleje, hjælp til rengøring og fastholdelse i at blive
boende.
Efter at have været hjemløs
to gange i 2016 og boet på forsorgshjemmet Saxenhøj, som
er et af de værste steder at bo,
flyttede jeg til Svendborg og
tog på Brugernes Bazar i Odense. Her blev jeg introduceret til
Hus Forbi, som gav mig lov til at
starte med at sælge aviser. Og
det har godt nok reddet mig fra
at falde tilbage i hjemløshed og
ensomhed lige siden.
Jeg skulle lige overvinde
skammen over at sælge aviser
i min egen by, men jeg mødte hurtigt nogle mennesker, jeg
har kendt fra førhen. De syntes, det var sejt, at jeg prøver at
ændre mit liv. Og så synes jeg
faktisk selv, det er rigtigt hyggeligt. Jeg har også været til
Hjemløsedagen i København
og kendte jo ikke nogen, men
skrev til en Hus Forbi-sælger
i Roskilde, som jeg havde hørt
tale på Hus Forbis generalforsamling. Han tog med mig og
passede på mig og gav mig lov
til at sove hos ham. Han kendte
mig ikke men åbnede sine døre,
og jeg tænkte: 'Hold da op, jeg
er en del af et fællesskab'. ❙

Hver måned spørger vi
en sælger, hvad det
betyder for ham/hende
at sælge Hus Forbi.

