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Det er rent ud sagt svært at forstå de argumenter, der er mod at gøre hash lovligt. Der er
ingen tvivl om, at alkohol er langt mere skadeligt. Jo, hash er usundt at ryge, ligesom cigaretter er. Men almindelige cigaretter vil politikerne jo ikke engang sætte højere afgifter på.
Her er grænsehandel vigtigere end sundhed.
Det er rigtigt, at nogle - især unge - får psykoser af hash. Stoffet kan fremprovokere
psykiske sygdomme. Men skadevirkningerne er stadig ikke større, end at alkohol ifølge erfarne læger og misbrugsbehandlere som Henrik Rindom og Peter Ege udgør et langt større
problem end hash.
Når man ikke har viljen til at forbyde alkohol og håndhæve forbuddet, er det dobbeltmoralsk ikke også at lade hash være lovligt. Alene ordenshåndhævelsen gør også, at et alkoholforbud vil være en dårlig ide. Det lærte det meste af verden under spiritusforbuddet i
USA fra 1920 til 1933. Det gangstervælde, der voksede frem, skaber den dag i dag grobund
for mange voldsfilm. Desuden viser kriminaliseringen af hash og det rockervælde, som det
forbud nærer, at det vil være en dårlig idé at gå samme vej med alkohol.
På det seneste har politiet øget indsatsen mod hashhandelen i Pusher Street på Christiania. Det gør på ingen måde stoffet mindre tilgængeligt. Det flytter bare handelen ud i resten af København. I den øvrige del af landet er det i dag nemmere at skaffe sig hash, end
det er at få et brev frem med PostNord. Og prisen er nok nogenlunde den samme for et brev
som for en joint.
Den væsentligste effekt af forbuddet er, at en stor del af befolkningen kriminaliseres,
og at samfundet spilder penge på en politiindsats, som intet resultat har givet, selv om den
efterhånden har stået på gennem flere generationer.
Politisk er der en positiv udvikling i disse år. Fem danske politiske partier vil gøre hashen lovlig, og såvel ledende skikkelser i Socialdemokratiet som spydspidser i Venstres
ungdomsorganisation går ind for en lovliggørelse. Desuden viser lovliggørelse i mange delstater i USA, at der er langt flere fordele end ulemper ved lovliggørelsen. Der er også gode
økonomiske muligheder i en lovliggørelse for landbruget, og det kan sikker også skabe en
mere positiv balance i grænsehandelen til Danmarks fordel. Så tiden må snart være inde
for, at et flertal i Folketinget træffer den fornuftige beslutning om at lovliggøre hash.
Det er bevidst, at jeg ikke skriver om fri hash. For en lovliggørelse vil netop ikke føre til
fri hash. Det er jo det, vi har nu. Hash handles frit, men ulovligt. I stedet bør handlen være
lovlig og kontrolleret. De kontrollerede salgssteder skal naturligvis kun sælge til voksne. Det,
der sælges, vil være kontrolleret og ikke blandet op med alt muligt sundhedsfarligt stads.
Det gælder ikke kun hash. For ulovlige stoffer er det generelt sådan, at kriminaliseringen gør mere skade end gavn. Brugere tvinges ud i prostitution og kriminalitet, og mange
dør af stofindtagelse, fordi der ikke er nogen kontrol med, hvad der sælges som stoffer. Her
er vi nok længere fra et politisk flertal for lovliggørelse end med hash. Men start dog med
hashen. Gør den lovlig! Som Anders Samuelsen fra Liberal Alliance engang sagde: 'Hvis det
viser sig at være en dårlig idé, kan vi jo altid give handelen tilbage til rockerne!'
I dette Hus Forbi kan man blive klogere på den debat ved både at læse artiklerne om
de politiske udmeldinger om en lovliggørelse af handel med hash og interviewet med Hus
Forbi-sælger Jacob, som blandt andet fortæller om den kriminalitet, han har begået for at
skaffe sig penge til stoffer.
God sommer!
Poul Struve Nielsen, redaktør
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hvor unge udsatte i Aarhus holdt til.

Ny dansk fattigdomsgrænse
I 2015 afskaffede regeringen fattigdomsgrænsen. Nu arbejder Danmarks Statistik
på en ny fattigdomsgrænse, så man kan
følge, om Danmark opfylder FN's verdensmål om at halvere fattigdommen.
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Tandbehandling bør være gratis
Betændelse i tænderne kan føre til andre
sygdomme som sukkersyge og hjertesygdomme, som er dyre for samfundet,
så tandbehandling bør være gratis, siger
professor til Hus Forbi.

vil du også støtte?

“

Følelsen af fællesskab  Som 17-årig fandt Johanne et fællesskab, da hun blev hjemløs og en del af miljøet i Mølleparken,

Overvejende er frygten, at jeg ikke er god
nok. Det har været
godt for mig at blive
ældre, at sælge Hus
Forbi og lære at se
folk i øjnene.
Jacob, Hus Forbi-sælger
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Forslag på vej om fri hash
Fem partier i Folketinget er gået sammen for at indføre
legaliseret salg af cannabis i Danmark.

16 Det flydende kvarter
Hjemløse og skæve eksistenser bor på vandet i København.

22 Hvem vil yde lidt hjælp til en hjemløs mand
Linjen ovenfor synger 80-årige James Rasmussen på sit seneste
album. Han afløste Otto Brandenburg i Four Jacks. Da en anden
Jack, John Mogensen, toppede på Dansktoppen, var James tæt
på at ende som hjemløs i USA.

side 20

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

KOMMUNAL

Version A
50x19mm

2

| HUS FORBI | nr. 7 juli 2018 | 22. årgang

Almene kvalitetsboliger
www.domea.dk

HUS FORBI

| nr. 7 juli 2018 | 22. årgang | 3

overraskende få
udsatte modtager
bostøtte
Under en femtedel af de
mest udsatte borgere modtager
bostøtte, der kan hjælpe dem
til at klare hverdagen og for
eksempel fastholde en bolig. Det
viser en kortlægning, som VIVE
– Det Nationale Forsknings- og
Analysecenter for Velfærd – har
lavet med penge fra Den A.P.
Møllerske Støttefond.
Undersøgelsen omfatter godt
280.000 i perioden 2010 til 2014.
Og blandt de svageste, som både
er psykisk syge, misbrugere og
har andre problemer, er det mindre end hver femte, der modtager bostøtte.
- Registerundersøgelsen bygger på tal fra 2014, og vi ved, at
der sker meget på området i disse
år. Alligevel er tallet forbavsende
lavt, siger seniorforsker Lars
Benjaminsen fra VIVE.
Samtidig viser undersøgelsen,
at de mest udsatte danskere bruger sundhedsvæsenet langt mere
end den øvrige befolkning.
- Det er ikke urimeligt at
formode, at behovet for indlæggelser ville være mindre i den her
gruppe, hvis de sociale indsatser
var mere udbredte, siger Lars
Benjaminsen. ❙

skæve boliger
til hjemløse i
aarhus
Byrådet i Aarhus har bevilget
penge til at opføre otte skæve
boliger til socialt udsatte, som
har svært ved at finde en varig
bopæl.
- Der findes en gruppe af
udsatte borgere, som af forskellige grunde falder ned mellem de
tilbud, vi normalt giver. For dem
er det utrolig svært at komme ud
af andre problemer som ledighed,
sygdom, afhængighed eller social
isolation. Jeg ser meget frem
til, at vi får et nyt tilbud, som er
målrettet denne gruppe, siger social- og beskæftigelsesrådmand,
Kristian Würtz (S).
De nye skæve boliger, som
ikke er de første i kommunen,
skal efter planen opføres ved
Forsorgshjemmet Østervang i
den sydlige bydel Tranbjerg. ❙
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Ny dansk fattigdomsgrænse
Danmarks Statistik definerer ny dansk fattigdomsgrænse
af Poul Struve Nielsen

F

attigdomsgrænsen er afskaffet! Længe leve fattigdomsgrænsen!
I 2015 afskaffede Venstreregeringen den fattigdomsgrænse, som regeringen med deltagelse af socialdemokraterne, de
radikale og SF havde indført nogle
få år forinden.
Nu får vi så igen en fattigdomsgrænse. Danmarks Statistik
har lavet beregningerne i forbindelse med FN's verdensmål om at
afskaffe fattigdom. Regeringen
støtter FN's verdensmål, og her
lyder et delmål: 'Inden 2030 skal
andelen af mænd, kvinder og børn
i alle aldre, som lever i fattigdom
i alle dens dimensioner, halveres i
forhold til nationale definitioner.'
Det kan man selvfølgelig ikke,
når regeringen har afskaffet definitionen. Derfor har regeringen af
hensyn til FN måttet give Danmarks Statistik opgaven at lave,
hvad der reelt er en ny fattigdomsgrænse, selv om man selvfølgelig
ikke kalder det sådan.
- Hvis der havde eksisteret
en national fattigdomsgrænse, så
havde vi anvendt den. Men da det

ikke er tilfældet, har vi lavet vores indikatorer, siger Jarl Quitzau
fra Danmarks Statistik.
De tre indikatorer er relativ
fattigdom, lavindkomst og et subjektivt mål, der kaldes 'økonomisk
sårbare´.

Fattig
Fattigdomsgrænsen indtil 2015
definerede, at man var fattig, hvis
ens formue var under 100.000

- Hvis der havde
eksisteret en national
fattigdomsgrænse,
så havde vi anvendt
den. Men da det
ikke er tilfældet,
har vi lavet vores
indikatorer.
Jarl Quitzau, Danmarks Statistik

kroner, og hvis man tre år i træk
havde haft en årlig indkomst under cirka 103.000 kroner. Studerende blev holdt udenfor.
- Vi synes ikke, det er så inte-

ressant at måle tre år i træk. Så vil
der gå fire år, før man kan se effekter. Derfor har vi i stedet lavet
det subjektive mål om økonomisk
sårbarhed, siger Jarl Quitzau.
Daværende socialminister
Karen Ellemann argumenterede
i 2015 for, at fattigdom ikke kun
kunne måles i kroner og ører. Men
det gør man så nu igen.
Den ny fattigdomsgrænse er
9.772 kroner for en enlig. Hvis
man har mindre til rådighed efter
skat, er man fattig i Danmark.
Desuden må man ikke have en
formue over det beløb gange 12,
altså 117.264 kroner.
Siden fattigdomsgrænsen blev
afskaffet i 2015, har en rapport
fra Rockwoolfondens Forskningsenhed vist, at 25.000 børn lever i
fattigdom i Danmark. Ifølge Eurostat, den europæiske statistikbank, er andelen af danskere, der
i 2015 var så fattige, at de blandt
andet ikke var i stand til at betale
husleje eller varme i hjemmet,
steget fra 2 procent i 2008 til 3,7
procent.
I Sverige gjaldt det ifølge Eurostat 0,7 procent af befolkningen, i
Norge 1,7 procent. Så Danmark er
førende på fattigdom i Norden. ❙

32 idømt fængsel for tiggeri i København
To danskere blandt 47 personer, som er sigtet for tiggeri i København
af Peter Rathmann
32 udlændinge er siden sidste
sommer idømt fængselsstraffe for
tiggeri i København. To danskere
er også tiltalt for tiggeri og venter
endnu på at få deres sag afgjort
ved byretten, oplyser Københavns Politi.
Samlet har Københavns Politi
siden juni sidste år og frem til maj
i år sigtet i alt 47 personer for tiggeri. Langt de fleste – 32 – er rumænske statsborgere, som mange
politikere og medier oftest omtaler som romaer. De øvrige er de to
fra Danmark, syv fra Bulgarien,
to fra Tyskland, en fra Ungarn, en
fra Slovakiet, en fra Frankrig og
en fra Letland.
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Fra den 21. juni 2017 blev
straffelovens paragraf om betleri
tilføjet en bestemmelse om, at såkaldt utryghedsskabende tiggeri
kan straffes med fængsel uden en
forudgående advarsel, hvis tiggeriet foregår i en gågade, ved
stationer, supermarkeder eller i et
offentligt transportmiddel.
Af de 32 dømte blev de 28
straffet med fængsel i 14 dage, de
øvrige fire med 20 dages fængsel.
I en enkelt sag blev den dømte udvist efter sin afsoning af dommen.
To blev frifundet. Anklagemyndigheden har anket den ene
frifindelse til Østre Landsret. Ligeledes har en enkelt af de 32 dømte
anket sin sag til landsretten.
Foruden skærpelsen af betle-

riparagraffen indførte et politisk flertal i Folketinget sidste år
også et forbud mod at slå såkaldte
'usikre' lejre, for eksempel i parker og på andre offentlige steder.
Frem til maj i år blev i alt 290 personer sigtet for at overtræde dette
lejrforbud, oplyser Københavns
Politi.
Hus Forbi bad allerede i december 2017 politiet om aktindsigt
i antallet af sigtelser med mere for
overtrædelse af betleriparagraffen
og lejrforbuddet. Det tog Københavns Politi et halvt år at imødekomme aktindsigten:
Den lange sagsbehandlingstid
beklages meget, skriver juridisk
chefkonsulent Klaus Toftgaard til
Hus Forbi. ❙

Opgør med krigen mod narkotika
Politikere fra syv af Folketingets ni partier støtter en afkriminalisering
af både cannabis og hårde stoffer til eget brug
af Peter Andersen
I 47 år har Danmark deltaget i en
krig, der ikke kan
vindes. Den 18. juni
1971 erklærede USA's præsident
Richard Nixon krig mod narkotika,
og siden har det også herhjemme
været forbudt at sælge og besidde både cannabis og hårde stoffer – uden nogen bevislig effekt
på hverken salg eller forbrug, som
tværtimod er steget.
I 2004 valgte politikerne på
Christiansborg så at stramme
skruen ved at indføre den såkaldte nultolerance. Målet har været
at stresse pusherne og afskrække
brugerne ved at uddele bøder på
op til 2.000 kroner, hvis man pågribes med en joint i lommen - igen
uden nogen synlig effekt på det
samlede marked.
Men snart kan det være slut

med den danske krigsdeltagelse.
Hidtil har en solid blok bestående
af Venstre, de konservative, Dansk
Folkeparti og Socialdemokratiet
fastholdt den hårde kurs, men nu
har politikere fra de to sidstnævnte
partier meldt ud, at de går ind for at
afkriminalisere brug af stoffer. Den
idé støttes i forvejen af de radikale,
Alternativet, SF, Enhedslisten og
regeringspartiet Liberal Alliance.
Mest opsigtsvækkende er socialdemokraternes gruppeformand,
Henrik Sass Larsen, parat til både
at afkriminalisere stofbrug og legalisere cannabis.
- Alt, hvad vi har gjort de seneste 50 år, har været nytteløst. Der
er ikke færre, der bruger eller misbruger stoffer. Ethvert skolebarn
ved, hvor man kan købe hash. Det
har ikke nyttet andet end, at vi
har sendt en masse folk i fængsel,
og mængden af ressourcer, samfundet bruger på at bekæmpe det,

- Alt, hvad vi har gjort
de seneste 50 år,
har været nytteløst.
Henrik Sass Larsen, socialdemokraternes gruppeformand

er eksploderet, sagde han i et interview med dagbladet Information i forbindelse med udgivelsen af
debatbogen 'Exodus – vejen frem
for centrum-venstre'.
Henrik Sass Larsen understreger, at det er hans personlige holdning, ikke Socialdemokratiets. Og
han har siden afvist at kommentere yderligere.
En lignende melding kommer
fra Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt. Partiet står
bag den nuværende linje med nultolerance, men hun går personligt
ind for en afkriminalisering som

den, Portugal indførte i 2001, og
som Norge er på vej til at følge.
- Jeg ser det fra en sundhedsvinkel, og det, vi gør nu, er jo at
straffe dem, der i forvejen har det
svært. Det giver ingen mening for
mig. I stedet bør vi indføre nogle
sociale sanktioner, så vi kan hjælpe misbrugerne til at komme i behandling – ligesom man har gjort i
Portugal, siger hun.
Liselott Blixt understreger, at
hun alene arbejder for at få afkriminaliseret stofbrugerne. En lovliggørelse af cannabis er ikke på
dagsordenen.
- Begreberne bliver rodet sammen i debatten, og mange – også i
mit parti – tror, at med en afkriminalisering vil vi også legalisere
stofferne. Det er der jo ikke tale
om, siger hun. ❙
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ulige samfund
& skæv tandpleje

Tandbehandling bør være gratis
Sygdomme i tænderne kan give andre alvorlige sygdomme

Sundhedsministeren
vil hjælpe udsatte
Ellen Trane Nørby (V):
Oplagt at hjælpe udsatte med deres tænder
af Peter Rathmann

af Peter Rathmann
Du falder og brækker benet og
slår samtidig dit tandsæt i stykker. Det er fuldstændig gratis at få
benet opereret, men det koster dig
flere hundrede tusinde kroner at få
tænderne sat på plads igen.
- Selvbetaling er aldeles ulogisk og marginaliserer dem, som
ikke har så mange penge som os
andre. Tand- og mundsygdomme
er et stedbarn i sundhedsvæsenet. Det er den eneste somatiske
sygdom, som samfundet kræver
egenbetaling for, siger professor
Allan Flyvbjerg, som er tidligere
sundhedsdekan ved Aarhus Universitet og nuværende direktør
for Steno Diabetes Center Copenhagen.
Betændelse i tænderne kan føre
til blandt andet diabetes, kræft,
hjertesygdom og gigt. De selvsamme sygdomme kan igen føre
til flere problemer med tænderne,
forklarer Allan Flyvbjerg:
- De færreste er klar over, at

der er denne sammenhæng begge
veje. Hvis tandproblemer ikke tages i opløbet, kan man endog blive
meget syg. Det har vi ikke råd til,
hverken menneskeligt eller samfundsøkonomisk.

Ny viden – gammel politik
Men hvorfor betaler danskerne

- Betændelse i tænderne kan føre til blandt
andet diabetes, kræft,
hjertesygdom og gigt.
Professor Allan Flyvbjerg,
tidligere sundhedsdekan,
Aarhus Universitet
egentlig for at gå til tandlægen?
- Måske fordi tandproblemer
historisk – fra dengang folk gik
til smeden for at få en dårlig tand
trukket ud - har været betragtet
som en alderssygdom. Tænderne
blev dårlige og faldt ud, ligesom

håret blev gråt og faldt af, gætter
Allan Flyvbjerg.
- Men det er en oldnordisk
holdning med den viden, vi har i
dag.
Siden 1980'erne er egenbetaling
af tandlægeregningen steget fra 55
procent til 82 procent i 2016. Det er
store grupper i samfundet ude af
stand til at betale:
- Tandlægeudgifter kan være
så omfattende, at de er urealistiske for studerende, lavtlønnede,
enlige forsørgere og mennesker på
overførselsindkomst, siger Allan
Flyvbjerg.
Han konstaterer, at de mest
udsatte har mindst råd til at gå til
tandlægen og den højeste risiko
for at blive ramt af sygdomme som
følge af tandproblemer.
- Mange hjemløse er slidte personager, som er kendetegnet ved,
at de ryger, drikker, spiser usundt
og sjældent får motion eller en god
nats søvn. De er i højrisiko for at
udvikle diabetes 2 og andre sygdomme, siger Allan Flyvbjerg.

Professor Allan Flyvbjerg siger
om tandplejepuljen til de mest udsatte:
- Ordningen er fin nok, men
også noget lapperi, for den tager jo
ikke fat om nældens rod: Lands-

- Ordningen er fin
nok, men også noget
lapperi, for den
tager jo ikke fat om
nældens rod.
Professor Allan Flyvbjerg,
tidligere sundhedsdekan,
Aarhus Universitet
politikerne bliver nødt til at sætte
sig ud over deres sædvanlige kassetænkning og se med friske øjne
på, om tandsygdomme ikke bør
behandles på lige fod med alle andre somatiske sygdomme. Jeg kan
hverken forklare min mor eller
mine børn, hvorfor vi har den nuværende model med egenbetaling.
Den er ikke logisk. ❙

Penge er ikke nok
Overtandlæge imod støtte til rensning af de riges rødvinsbelagte tænder

Når det gælder hjemløse og kontanthjælpsmodtagere, er deres tandproblemer ikke løst med en mindre egenbetaling. Det er langt fra givet, at de ville opsøge
tandlægen, hvis det endda var gratis, siger Børge Hede, som er overtandlæge i Københavns
Kommune:
- Hvis man fjerner den økonomiske barriere, kan man da håbe på, at flere vil gå til tandlægen. Men det er et typisk politikerforslag
bare at løse problemet med en pose penge. Der
er mange andre sociale og bureaukratiske barrierer for de mest marginaliserede. Vi mangler et opsøgende og regelmæssigt tilbud til den
gruppe mennesker, som i øvrigt har de dårligste tænder.
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- Det kan godt være, at langt de fleste af
dem her og nu har meget større problemer, end
de har med tænderne, siger overtandlægen.
- Det kan godt være, at pengene efterhånden
når frem til de rigtige modtagere, men jeg tvivler på, at alle får, hvad de har brug for. Der er
ingen forpligtelse til at tage sig af de mennesker
ud over, at de får nogle penge. Så regner man
med, at de får det meget bedre, men det tror jeg
ikke på, siger overtandlæge Børge Hede.

Opsøgende arbejde
Han mener ikke kun, økonomien er problemet.
Det er også et problem, at mange mennesker er
parkeret i en situation, hvor de er vænnet til
ikke at handle på deres egne problemer. Man
må opsøge og møde dem dér, hvor de er.
I øvrigt bruger det offentlige over halvan-

den milliard kroner årligt til 'os alle sammen'
via sygesikringen.
- Det er jo helt åndssvagt, at jeg kan få tilskud til at få pudset mine rødvinsbelagte tænder, som ikke har fejlet noget i årevis. Det er

- Det er et typisk politikerforslag bare at løse problemet
med en pose penge.
Børge Hede,
overtandlæge i Københavns Kommune
ikke rimeligt, når der er lavvande i den offentlige kasse. Man skulle hellere bruge pengene
på de mennesker, som rent faktisk fejler noget,
forklarer Børge Hede. ❙

- En af de ting,
vi ser på, er,
hvordan vi sikrer
større social lighed
i tandsundheden.
Sundhedsminister
Ellen Trane Nørby (V)
Folketingets partier er med
i. En af de ting, vi ser på, er,
hvordan vi sikrer større social lighed i tandsundheden.
For mig er det oplagt, at vi i
det arbejde skal se specifikt
på, hvad vi kan gøre i forhold
til udsatte grupper – også
hjemløse – som ofte har store
tandproblemer, men ikke
føler, de har råd til at gå til
tandlægen, siger sundhedsministeren.
Rådet for Socialt Udsatte
er repræsenteret i udvalget,
som er nedsat efter sammenbrud i forhandlingerne om

Finansiering
- Arbejdet er lige gået i gang,
så det er for tidligt at sige noget om, hvor det ender, men
hvis SF virkelig mener det, de
siger, så må de jo henvise reel
finansiering til forslaget, og
det kan sådan set også undre,
at de fjernede cirka 300 millioner kroner fra tandområdet,
da de sad i regering og selv
bestred sundhedsministerposten, siger Ellen Trane Nørby.
I 2013 fjernede den daværende regering, hvor den
nu ligeledes daværende SF'er
Astrid Kragh var sundhedsminister, i alt 300 millioner
kroner i tilskud til tandrensninger og kontrol for alle
danskere. De sparede penge
skulle bruges til tilskud til
tandpleje for de mest udsatte.
I ordningens første år blev en
stor del af pengene simpelthen ikke brugt.
Det skyldtes et snirklet
bureaukrati for at nå frem til
pengekassen og mangel på
information om ordningen,
samt at tilskuddet er betinget
af egenbetaling. Denne egenbetaling kan dog også bevilges via socialloven. Sidste år
blev der udbetalt 146 millioner kroner fra puljen mod
blot 49 millioner i 2013. ❙

Mor betalte
Lasses nye tænder
Kommunen ville ikke hjælpe, så Lasse Thulins
mor betalte selv for en tandprotese til sin søn.
Det føles monstergodt, smiler Lasse
af Peter Rathmann
foto: Mette Kramer Kristensen
Hus Forbi-sælger Lasse
Thulin havde 12 tænder
tilbage. De var pilrådne
og gjorde ondt som ind i helvede. Københavns Kommune ville ikke hjælpe ham, selv om Lasse
som hjemløs på kontanthjælp ligger præcis i målgruppen for offentligt tilskud til socialt udsattes
tandpleje.
- Hør her lille skat, sagde jeg til
kommunedamen: Der er sgu da ingen, der vil ansætte mig med mine
rådne pløkker, fortæller Lasse.
Hun svarede, at jeg selv måtte
spare op til en tandbehandling,
fordi jeg som hjemløs ikke har faste udgifter og derfor penge nok.
Tilskudsordningen til tandpleje
for socialt udsatte har eksisteret
siden 2013, men blev i de første år
langt fra udnyttet, blandt andet på
grund af mangel på information
fra kommunerne til målgruppen.
Kommunerne blev derfor pålagt at
informere aktivt om ordningen.
- Den ordning er gået min næse

forbi, og jeg har ellers undersøgt meget for at hjælpe min søn i det offentlige
system, for eksempel med en bolig eller
førtidspension, siger Lasses mor, Maja
Aasted Jensen.
- Sidst jeg var med Lasse på jobcenteret, ville de sende ham i en eller anden
arbejdsprøvning. Skaf ham lige et gebis
først, sagde jeg, men sagsbehandleren
gloede bare.


foto: Rasmus Wexøe Kristensen

af Peter Rathmann

Regeringen har med
et bredt politisk flertal i ryggen nedsat et
udvalg, der skal endevende
tandlægebranchen. Socialistisk Folkeparti (SF) har foreslået en gradvis nedsættelse
af brugerbetaling hos tandlægen for de økonomisk dårligst
stillede. Næsten hver anden
dansker med en indtægt under 200.000 kroner går ikke
til tandkontrol, lyder argumentet fra SF.
Sundhedsminister Ellen
Trane Nørby (V) siger til Hus
Forbi, at udvalget ikke mindst
skal komme med forslag til
mere lighed mellem fattige og
riges muligheder for at bevare
sunde tænder.
- Vi står midt i et arbejde
med at ændre voksentandplejen - et arbejde som resten af

en ny overenskomst mellem
Tandlægeforeningen og Danske Regioner.
Socialistisk Folkeparti
(SF) foreslår at afvikle lavindkomstgruppers brugerbetaling til tandlæge, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog
samt store medicinudgifter.
Det skal ske over en årrække
med en årlig ramme på 250
millioner kroner, hvoraf halvdelen skal tages fra satspuljen, den anden halvdel fra det
økonomiske råderum, foreslår
SF.
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Forslag på vej om fri hash
Fem partier er gået sammen for at indføre legaliseret salg af cannabis i Danmark

25 år siden sidste tandlægebesøg
Lasse er 43 år og har været hjemløs siden
2010:
- Jeg var vel 17-18 år, sidst jeg var hos en
tandlæge. Jeg var mere til fest og farver end til
tandlæger. Jeg tænkte simpelthen ikke over,
at jeg ikke passede ordentligt på mine tænder,
fortæller han.
En pæn portion tandlægeskræk holdt ham
også tilbage. Men som tiden gik, faldt Lasses
tænder ud, og resten – fem i overmunden, syv
i undermunden – var efterhånden 'pilrådne'.
Det gjorde nas.
- Du levede af smertestillende piller, husker
hans mor.
- Jeg drak mange flasker whisky for at
holde det ud; til sidst kunne jeg kun tygge med
gummerne, siger Lasse.

- Jeg er monsterglad for mit gebis.
Jeg er rent faktisk
rigtig, rigtig glad.
Det vil jeg anbefale
til alle med dårlige
tænder:
Ud med hele lortet.
Det er en
vidunderlig følelse.
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For et par år siden fulgte Maja ham så
til hjemløsetandlægen på Mændenes Hjem i
Istedgade, hvor Lasse fik lavet en bro.
- Sådan en bro skal renses, vaskes og børstes efter hvert måltid. Det fungerer ikke for
en hjemløs, siger Maja.
- Jeg kom til at sætte mig på den, så den
knækkede, forklarer Lasse.
Han er en af de hårde gadedrenge. Men også en lille dreng, som gør, hvad mor siger. Og
for et par måneder siden bestemte Maja, at nu
kunne det være nok: Lasse skal til tandlægen
og have et gebis. Mor betaler.
- Jeg kunne ikke længere holde ud at se
min dreng have så mange smerter. Desuden
så han farlig ud. Når kommunen ikke ville
betale, måtte jeg jo selv gøre det, siger Maja,
som er 62 år og pensioneret overpostbud. Hun

opsøgte Lasse på gaden og tog ham nærmest i
førergreb.
- Mor holdt mig i hånden og sparkede mig i
røven hele vejen ud til tandlægen, siger han og
smiler bredt med sine nye tænder, som Maja
betalte 31.500 kroner for.
- Men ikke alle er så heldige at have en mor
til at betale. Du er meget forkælet, siger hun.
- Ja, mor, det er derfor, de kalder mig 'luksusbumsen' ude i byen.

Foto til mormor
Et foto af Lasse med de nye tænder blev straks
sendt til hans 83-årige mormor i Jylland, hvor
det nu er rammet ind og hænger på væggen.
Han har ingen smerter længere. En om muligt
større gevinst er hans genfundne smil til verden og især dens kvinder.
- Alle mennesker smiler igen. Forleden i
metroen var der en kvinde, som sang for mig,
bare fordi jeg smilede. Før i tiden ville jeg have
stået og gemt mig eller højst smilet med øjnene.
- Det nye tandsæt er forsikret for 200 kroner om måneden, hvis der skulle ske et uheld.
Om seks-syv år skal det skiftes ud:
- Det betaler vi også over forsikringen, men
nu passer du altså på dem, formaner Maja.
- Det skal jeg nok, mor, lover Lasse, som
har tandbørste og proteserens i sin Hus Forbitaske.
- Jeg er monsterglad for mit gebis. Jeg er
rent faktisk rigtig, rigtig glad. Det vil jeg anbefale til alle med dårlige tænder: Ud med hele
lortet. Det er en vidunderlig følelse, siger Lasse
og smiler til fotografen. ❙

Fem af Folketingets partier er parat til at gå hele
vejen. De vil både
afkriminalisere
stofbrugerne og legalisere salg af
hash, pot og andre cannabisprodukter. Det står klart efter en konference på Christiansborg, som
Alternativet og Gadejuristen i fællesskab havde inviteret til.
Med en afkriminalisering vil
stofbrugerne slippe for bøder og
retssager, og der kan flyttes ressourcer fra politi og retsvæsen til
behandling. Men der vil stadig
være et illegalt hashmarked, og på
konferencen prøvede politikere
fra de fem partier og eksperter at
diskutere sig frem til den ideelle
model, som kan flytte handlen fra
kriminelle bander og ind i autoriserede butikker.
- Forbuddet dur ikke, og det
skaber alle de problemer, vi har. En
meningsmåling viser, at 53 procent
af befolkningen nu går ind for en
eller anden form for legalisering.
Når vi kommer op på 60-65 procent, bliver det spændende, og vi
skal være klar, den dag åbningen
kommer, sagde Alternativets Torsten Gejl, som officielt har titel af
cannabisordfører.
En model nåede de dog ikke
til enighed om på konferencen.
De radikales Marlene Borst Hansen er for eksempel tilhænger af
at begynde med et forsøg, hvor
cannabisprodukterne sælges fra
apoteker, mens Liberal Alliances
Christina Egelund mener, at hash
skal være meget let tilgængeligt,
hvis man for alvor skal tage livet
af banderne.
- Men måske kan det blive nødvendigt med små skridt og så udvide friheden derfra. I hvert fald er
jeg mere optimistisk end for bare
et år siden. Det er, som om fornuften er ved at indfinde sig i de store
partier, sagde Christina Egelund.

Det handler om folkesundhed
Colorado var den første amerikanske delstat, der legaliserede cannabis. Der er markedet meget frit,
og private må både sælge og reklamere for produkterne. Det førte i

første omgang til en stigning i forbruget, men det er nu faldet til niveauet fra før legaliseringen, oplyste Mads Uffe Pedersen, der er
professor ved Center for Rusmiddelforskning.
I USA ryges mest marihuana
(også kaldet pot), som er de tørrede

- For tre år siden havde vi
en stor politiindsats, hvor
godt 80 borgere tilsammen fik 220 års fængsel.
Det koster 2.000 kroner
om dagen for hver indsat,
sagerne kostede mindst
100 millioner kroner i
advokathonorarer, og i
alt har den aktion løseligt
kostet 300 millioner kroner. Dagen efter, den var
gennemført, var der ingen
ændring i hashmarkedet.
Overlæge Henrik Rindom, der arbejder med stofafhængige på Hvidovre
Hospital
topskud fra hampplanten, og som
har et relativt lavt indhold af THC
– det stof, man bliver skæv af.
- I USA kan man høre forældre
sige til børnene: Ryg bare en joint,
men hold jer fra alkohol, fortalte
Mads Uffe Pedersen.
Danmark er derimod et hash-

land, og hash indeholder typisk
langt mere THC. Desuden er THCindholdet i de hashprodukter, der
sælges på det illegale marked, steget markant de sidste 25 år.
- Det altafgørende er folkesundheden. Og med en legalisering
vil man måske kunne få bugt med
de meget potente hashtyper, sagde
Mads Uffe Pedersen.

Forbud kan ikke reguleres
Helt klar var meldingen fra dansk
misbrugsbehandlings grand old
man, tidligere overlæge Peter Ege.
- Hash er mindre afhængighedsskabende end de øvrige rusmidler.
Forbuddet koster det hvide ud af
øjnene, det virker ikke, og der er
utroligt mange skadevirkninger
forbundet med det. Fremfor alt: Et
forbud kan ikke reguleres, sagde
han.
Overlæge Henrik Rindom, der
i dag arbejder med stofafhængige
på Hvidovre Hospital, satte nogle
tal på:
- For tre år siden havde vi en
stor politiindsats, hvor godt 80
borgere tilsammen fik 220 års
fængsel. Det koster 2.000 kroner
om dagen for hver indsat, sagerne kostede mindst 100 millioner
kroner i advokathonorarer, og i
alt har den aktion løseligt kostet
300 millioner kroner. Dagen efter,
den var gennemført, var der ingen
ændring i hashmarkedet. Havde
man givet mig 300 millioner til be-

- Det er oplagt, at vi skal
gennemføre en afkriminalisering, og det skal gå
hurtigt. Det kræver ikke
engang en lovændring.
Tidligere overlæge Peter Ege

handling af unge mellem 13 og 28
år, som i den grad har problemer,
ville jeg have kunnet nedbringe
deres misbrug væsentligt og samtidig lave en massiv indsats over
for familierne. 85 procent af dem,
der har et misbrug, er vokset op
i hjem, hvor der blev røget hash,
sagde han.
Anbefalingen fra de indkaldte
eksperter var dog klar: Gennemfør
en afkriminalisering af stofbrugerne først – så må den mere besværlige legalisering af cannabis
komme i anden række.
- Det er oplagt, at vi skal gennemføre en afkriminalisering, og
det skal gå hurtigt. Det kræver
ikke engang en lovændring. En
legalisering af cannabis er noget
andet, og de to ting skal adskilles,
sagde Peter Ege.
Ifølge Torsten Gejl fra Alternativet vil de fem partier nu arbejde
på et fælles forslag. En mulighed er
at sende spørgsmålet om legalisering af cannabis til folkeafstemning, som det er sket i mange amerikanske delstater. ❙

Styr på begreberne
afkriminalisering
En afkriminalisering vil ikke gøre det lovligt at være i besiddelse af hash eller hårde stoffer, og salg af
stoffer vil fortsat være strafbart. Men man får ikke bøde eller fængselsstraf, hvis man bliver pågrebet
med stoffer til eget forbrug. I Portugal, som gennemførte en sådan afkriminalisering i 2001, kan man
til gengæld blive tvunget i behandling. I Norge er et flertal i Stortinget blevet enige om at indføre en
lignende model.

legalisering
En legalisering er kun aktuel med hensyn til hash, pot og andre cannabisprodukter. I Holland har det
været muligt at købe hash i autoriserede coffeeshops siden 1976, og inden for de seneste år har en
række delstater i USA legaliseret salg af cannabis i større eller mindre grad. Senest har Canada vedtaget at gennemføre en legalisering.
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Roskilde Festival er Nordeuropas største musikfestival med cirka 130.000
deltagere og frivillige. Den arrangeres
af Foreningen Roskilde Festival, som er

en almennyttig forening, der dermed er
momsfritaget og til gengæld har pligt til
at donere alt overskud til velgørende og
kulturelle formål. For eksempel har festi-

valen ofte støttet udsatte børn og unge.
Som equality partner har Hus Forbi før
årets festival modtaget en donation fra
Roskilde Festival på 80.000 kroner.
foto: Roskilde Festival

uligheden stiger
også i danmark
R
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- Vi har blandt andet målt det ved at
spørge til deres viden om et bestemt
emne før og efter festivalen. Og hvis man
har en større viden, er der også større
mulighed for, at man ændrer adfærd.
Emilie Munck, projektleder
i Roskilde Social Responsibility
foto: Mette Kramer Kristensen

oskilde Festival er ikke kun musik,
fest og hærgede teltlejre. Folkene
bag festivalen har en erklæret målsætning om at gøre verden til et bedre sted
– eller i hvert fald at få skubbet nogle af
festivaldeltagerne til at tage hjem og engagere sig i andre end dem selv og de nærmeste venner.
De sidste tre år har festivalen haft fokus
på lighed. I 2016 var temaet 'politisk lighed',
sidste år var det 'kulturel lighed', og i år er
det 'økonomisk lighed'. Udgangspunktet har
været FN's 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, og de går for eksempel ud på
at afskaffe fattigdom, sikre alle rent vand
og sanitet og - ja, mindske uligheden.
- Vi gør det, fordi vi er bevidste om,
hvor mange unge der deltager i festivalen,
og fordi vi faktisk tror på, at vi kan gøre
en forskel i forhold til den nye generation,
siger Emilie Munck.
Hun er projektleder i Roskilde Social

Hus Forbi-sælger Henrik Claussen var sidste år forbi
Roskilde Festival for at sælge aviser i et samfund uden
kontanter.

I mange år har Hus Forbi været
til stede på Roskilde Festival og
skrevet om noget af alt det, der
ligger ud over musikken.
I 2011, da festivalen fokuserede på fattigdom i Danmark og
etablerede byområdet 'Poor City'
på campingområdet, var Hus Forbi-sælgerne med. Nogle af dem
fungerede som guider på 'poverty walks' i det 'fattige' område.
Andre år har Hus Forbi rapporteret om, hvordan man laver
inkluderende byplanlægning i
en midlertidig by som Roskilde
Festival, Menneskebiblioteket,
der et år flyttede udlånet til festivalpladsen, og hvordan man
overlever som Hus Forbi-sælger i
et kontantløst samfund.
Da temaet for RF18 er 'økonomisk lighed' er Hus Forbi i
samarbejde med de hjemløses
landsorganisation SAND gået ind
i et udvidet samarbejde med festivalen som en af flere såkaldte equality partners. De øvrige

partnere er NGO'er som Mellemfolkeligt Samvirke, Folkekirkens
Nødhjælp og Oxfam IBIS, der alle
har blikket rettet mod den store
verden.
- Men vi er helt bevidste om,
at den økonomiske ulighed også
er stigende i Danmark, og derfor
har vi blandt andet inviteret Hus
Forbi. Vi er jo ikke eksperter,
men det er vores samarbejdspartnere på hver deres felt. Det
er dem, der mærker konsekvenserne af ulighed, fordi de er tæt
på de mennesker, der er ramt, siger projektleder Emilie Munck.
Hus Forbis hold på festivalen vil blandt andet bestå af fem
unge, som enten er hjemløse eller har været det. De skal være
med til at åbne Roskilde Festivals
debatsecene, kaldet FLOKKR,
sammen med Mellemfolkeligt
Samvirke, og så vil de stå for en
del af indholdet i augustudgaven
af Hus Forbi. ❙

ulighed i verden

Årets Roskilde Festival har 'økonomisk lighed' som tema.
Og folkene bag festivalen tror på, de kan få festivaldeltagerne til at engagere sig politisk
af Peter Andersen

Unge hjemløse
med på festival

Responsibility, som står for festivalens arbejde
med bæredygtig udvikling.
- Økonomisk lighed er en kompliceret størrelse og gennemsyrer ligesom det hele – uden
større økonomisk lighed opnår man jo ingen af
de 17 verdensmål. Det er også derfor, vi gemte
den del til tredje år, hvor vi også vil samle op
på de tre år med lighedstemaet, siger Emilie
Munck.
Spørgsmålet er så, om det rent faktisk flytter noget, eller om de politiske budskaber er
glemt, så snart rusen efter den sidste fest foran
Orange Scene har fortaget sig. Ifølge Emilie
Munck er de foreløbige erfaringer, at det har
en effekt.
- Vores fornemmelse fra de to første år med
lighedstemaet er, at vi har flyttet noget, og
at der er deltagere, som får noget med hjem,
ud over at de har været til fest og drukket øl.
Vi har blandt andet målt det ved at spørge til
deres viden om et bestemt emne før og efter
festivalen. Og hvis man har en større viden, er
der også større mulighed for, at man ændrer
adfærd, siger hun. ❙

❙   De rigeste otte personer i verden ejer lige så
meget som halvdelen af jordens befolkning.
❙   800 millioner mennesker lever stadig for mindre
end 1,25 dollars om dagen.
❙   Den rigeste mand i Tanzania tjener 122.000
gange så meget som den fattigste.
Kilde: Roskilde Festival

SÅDAN KØBER DU
HUS FORBI MED
MOBILEPAY

Når du betaler Hus Forbi med MobilePay,
ER DER KUN FIRE CIFRE I
NUMMERET, OG CIFRENE ER 1414.
Det er vigtigt at huske:
INDTAST SÆLGERENS NUMMER
I TEKSTFELTET.
Alle indbetalinger går til det samme telefonnummer, men de fordeles til sælgernes kontantkort, og det kan kun lade sig gøre, hvis sælgerens
nummer står i tekstfeltet. Hvis man glemmer det,
har sælgeren haft en udgift på 12 kroner
og ingen indtægter ud af det.

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.

ulighed i danmark
❙   I 2000 var Danmark det mest lige land i EU,
hvis man ser på fordelingen af indkomster (den
såkaldte gini-koefficient). I 2015 var Danmark
dumpet ned på 9. pladsen efter lande som Slovakiet, Slovenien og Tjekkiet.
❙   Ifølge en undersøgelse fra den internationale
finansvirksomhed Credit Suisse fra 2016 er
uligheden endnu mere markant, hvis man ser
på fordelingen af velstand. Blandt de cirka 30
lande, der foreligger pålidelige data for, er Danmark på tredjepladsen – kun i USA og Schweiz
er velstanden mere skævt fordelt.
❙   Siden 2009 er antallet af hjemløse steget fra
cirka 5.000 til over 6.600 ifølge de officielle tal
– og stigningen er fortsat efter den økonomiske
krise. Antallet af unge hjemløse er i samme periode steget fra godt 1.300 til godt 2.300 – en
stigning på 76 procent.
Kilder: Altinget og VIVE

Udsat i Danmark er lavet i samarbejde
mellem Hus Forbi og Fundamentet.
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følelsen
af fællesskab
Johanne blev en del af gademiljøet som 17-årig

af Poul Struve Nielsen
foto: Mette Kramer Kristensen

D

a Hus Forbi lavede en reportage om
unge hjemløse i Aarhus i 2012, var Johanne Vinding med.
Hun var ikke den,
der blev fotograferet
og interviewet. Det
blev hendes lidt ældre ven, Kevin. Han var den første, hun mødte, da hun begyndte at hænge ud i Mølleparken i Aarhus.
- I 2013 droppede jeg ud af Rønde Gymnasium og rykkede ind til Aarhus. Teoretisk
boede jeg hos min mor i Syddjurs. Men jeg
fik kærester, som jeg boede hos i Aarhus, og
jeg arbejdede i en bar, hvor jeg sov. Jeg måtte
sådan set ikke sove der, og jeg måtte heller
ikke arbejde der, for jeg var kun 17, fortæller
Johanne.
Ingen, der møder Johanne, vil gætte, at
hun har været hjemløs, at hun har boet på Reden i Aarhus, og at hun i mange år har levet i
et miljø blandt erfarne kriminelle og stofbrugere. Hun er en ung, blond, dansk kvinde og
ligner mere én, der kommer fra et skolelærerhjem eller noget i den retning.
Det gør hun faktisk også. Begge hendes
forældre er lærere, og hun er vokset op i et efterskolemiljø.
- Jeg gik på en meget lille sjællandsk
friskole, hvor fællesskabet var noget påtaget. Da jeg flyttede til Jylland, havde jeg
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kun én veninde, som jeg havde en god relation til.
Johanne fortæller, at hun oplevede mange
svigt i slutningen af sin folkeskoletid.
- Min familie blev splittet. Jeg brugte meget transporttid på at besøge mine forældre.
Jeg skulle lige pludselig blive meget voksen
og tage meget vare på mig selv. Jeg havde et
dårligt forhold til min mor, som jeg hele tiden skændtes med og følte mig svigtet af. Og
jeg følte, at jeg havde valgt min far fra ved at

- Det var meget på grund af
alkohol, jeg var nede i byen.
I stedet for at komme hjem,
opholdt jeg mig i Mølleparken
og sov hos folk, jeg kendte.
flytte over til min mor, så jeg var bange for at
skuffe ham og talte ikke så meget med ham,
fortæller hun.

Bolig i Tilst
Det var med den ballast, hun begyndte at komme i Mølleparken.
- I Mølleparken blev man altid taget godt
imod. Der var altid mennesker, som smilte og
vidste, hvem man var. Man fornemmer, at der
er mennesker, som gerne vil have, at man er
der. Man har følelsen af at være en del af et
fællesskab. Og et fællesskab, som ikke er påtaget, som det er i en skoleklasse eller en gym-

nasieklasse. I Mølleparken vælger man selv de
mennesker, man vil være sammen med.
Johanne gik i produktionsskole en periode
efter at være gået ud af gymnasiet. Hun boede
seks måneder hos en familie. Derefter fik hun
sin egen bolig i Tilst, en forstad til Aarhus.
- Jeg var glad for min bolig det første stykke tid. Men der var langt til byen, og jeg brugte den mindre og mindre. Efterhånden gik jeg
kun i bad og skiftede tøj der. Det var meget på
grund af alkohol, jeg var nede i byen. I stedet
for at komme hjem, opholdt jeg mig i Mølleparken og sov hos folk, jeg kendte.

Det hårde miljø
Midt i det hele begyndte Johanne på en HFuddannelse.
- Jeg passede ikke min uddannelse så godt,
men jeg blev færdig. Jeg opsagde min bolig
og kom på venteliste til en ungdomsbolig. Jeg
ville ikke betale husleje for en bolig, jeg ikke
brugte, og jeg havde ikke råd til at betale for to
boliger. Jeg havde regnet med at få ungdomsboligen ret hurtigt, men det kom til at tage
lang tid. Alle sagde: 'Sig den ikke op!.' Men jeg
lyttede ikke til gode råd.
- Så boede jeg lidt rundt omkring hos venner igen. Det var i januar 2015, jeg blev hjemløs. I sommeren 2015 flyttede jeg ind på Reden.
Det var kun fordi, jeg kendte nogle af kvinderne, at jeg fik lov at komme derind, fortæller
Johanne.
Samtidig fik hun kendskab til SAND, de
hjemløses organisation, hvor hun blev aktiv,
og hun begyndte at komme på Værestedet i
Jægergårdsgade.
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I Sydhavnen, som kvarteret for enden af Jægergårdsgade bliver kaldt, og
hvor der handles stoffer og fixes i Nåleparken, var hun ikke en del miljøet.
- I Mølleparken var det et hårdt
miljø. Men det var unge mennesker.
Mølleparken var hårdt, fordi alkohol og
hash fylder meget. Men de unge i Mølleparken tog ikke hårde stoffer som i
Sydhavnen.
- Miljøet i Sydhavnen er mere fjernt
for mig end i Mølleparken. Jeg har aldrig
taget stoffer. Jeg har ikke hængt ud i
Sydhavnen på samme måde som i Mølleparken. Når jeg er kommet forbi folk,
der hang ud i Sydhavnen, har jeg bare
sagt hej.
- I Sydhavnen handler det meget
mere om penge. Hvem skylder hvem?
Det sker for ofte, at der er én, der bliver
stukket ned. For nyligt skete det for en
kvinde, som jeg har talt rigtig meget
med. I det miljø her er det meget almindeligt, at folk dør tidligt. Jeg lærte hurtigt at vende ryggen til en masse ting og
især alt, der havde med stoffer at gøre.
Hvis jeg ikke ser det, kan jeg ikke vidne,
fortæller Johanne.

- Det lyder måske mærkeligt,
for der (på Reden, red.) var
de jo alle sammen 'fucked up'
på stoffer. Men de bakkede
mig op. De stjal pennalhuse til
mig og sendte mig i skole om
morgenen, og de sørgede for,
at der var ro, når jeg skulle
læse lektier. Jeg var på samme
alder som deres børn.
De ville, at jeg skulle lykkes.
Droppede alkohol
I stedet for at blive suget ind i et miljø med hårde stoffer, kriminalitet og prostitution, gik Johanne den modsatte vej.
- Jeg stoppede med at drikke alkohol. Da
jeg kom på Reden, syntes jeg, det var pinligt at
være fuld. Det lyder måske mærkeligt, for der
var de jo alle sammen 'fucked up' på stoffer.
Men de bakkede mig op. De stjal pennalhuse til
mig og sendte mig i skole om morgenen, og de

sørgede for, at der var ro, når jeg skulle læse lektier.
Jeg var på samme alder som deres børn. De ville, at
jeg skulle lykkes.
- Når jeg drak i weekenden, sørgede jeg altid for
at sove hos nogen. Og kvinderne, jeg kendte fra Reden, har smidt mig væk fra Nåleparken, fordi de ikke
syntes, det var et sted, jeg skal være.
I dag har Johanne en bolig, hun er pædagogstuderende, og hun er stadig aktiv i SAND. Når hun ser
tilbage på tiden med de andre unge i Mølleparken,
ville hun ikke have været den foruden. Det var der,
hun følte sig accepteret og som en del af et fællesskab. Men hvorfor er det nemmere at komme ind i
sådan et miljø?
- Det sker gradvist. I starten snakker man kun
med nogle mennesker. Efterhånden begynder man
også at tale med nogle af dem, som har mere alvorlige psykiske problemer, siger Johanne.
Hun har stadig gode venner blandt de unge og lidt
ældre, hun lærte at kende i Mølleparken. Hun har
lige været til fødselsdag hos sin ven, Kevin, som også
har en bolig i dag efter mange år på gaden.
- Men i Mølleparken er der ikke nogen udvikling. Jeg har set mange komme der. De har det i bund
og grund godt, men de er ikke kommet videre og
er blevet trukket ned af miljøet. De er kommet der
af samme grund som mig: Man føler sig accepteret,
slutter Johanne. ❙

hjem
søges
Frivillige skal åbne døren
for en ung hjemløs

Kontakt til en familie kan lære unge at skelne mellem godt og dårligt miljø, mener Johanne.

andre at spejle sig i
Familie tog godt imod Johanne

I dag har Johanne både fundet ro og bolig i Aarhus.
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Da Johanne begyndte at
komme i Mølleparken og forsvandt ud af familielivet hos
sin mor, sørgede hendes far
for, at hun fik kontakt til en
familie, han kendte i Aarhus.
Hun boede der i et halvt
års tid, og når hun ser tilbage,
gav det hende en god ballast.
- Det er vigtigt at have
nogle andre at spejle sig i som
ung. Ellers bliver forbillederne
nemt de hårde drenge i miljøet. Dem ser man lidt op til,
alle de ældre, som er plus 30
eller måske plus 25 og rigtig
hjemløse. Det var normalt at
være hjemløs i miljøet, fortæller Johanne.
Hun mener også, at kontakten til en familie kan lære
unge at skelne mellem et godt
miljø og et dårligt miljø.
- Der skete ikke så meget,
mens jeg boede hos dem, men
det har alligevel givet mig en
del at stå imod med. Jeg så
dem også siden. De havde et
hjemmeboende barn. Han var
på alder med mig, og der bo-

- Det betyder noget
at spise aftensmad
sammen, og at familien er god til at
spørge, hvordan det
går, og at de kan
sætte nogle rammer
op. Man er bare ekstremt let påvirkelig.
ede én, som var lidt ældre end
mig. De havde også et aflastningsbarn. Jeg blev en del af familien på en god måde.
Kan andre have gavn af at bo
hos sådan en fremmed familie?
- Det tror jeg. Helt sikkert.
Der er mange i miljøet, som har
minimal kontakt til deres familie. Det er kutyme, at man ikke
rigtig snakker med sin familie,
og at familie ikke betyder noget.
Selv om familien jo i virkeligheden nok betyder meget for rigtig
mange, siger Johanne.

Hun tilføjer:
- Men det er nemmere
at sige, at familien ikke betyder noget, hvis man ikke
har kontakt. Så bliver man
ikke så såret. Derfor har
mange her i miljøet fået
noget familie, som ikke er
deres egen. Nogle andre
mennesker, som betyder
rigtig meget for dem, siger
Johanne.
Hun mener, det er vigtigt, at nogle kommer ud og
fortæller det til de unge i
hjemløsemiljøet.
- Det betyder noget at
spise aftensmad sammen,
og at familien er god til at
spørge, hvordan det går,
og at de kan sætte nogle
rammer op. Man er bare
ekstremt let påvirkelig.
Hvis det skal lykkes, er det
vigtigt, at der tales godt
i miljøet om det at være i
sådan en fremmed familie.
At det rygtes, at der, er en
fed ting, slutter hun. ❙

Mange unge lever på kanten af
hjemløshed. Derfor har Hjem til Alle
Alliancen og Røde Kors startet initiativet 'Hjem til Dig'. Via 'Hjem til
Dig' kan frivillige lade en ung på
kanten af hjemløshed bo hos sig i
tre-seks måneder og tilbyde en base
og et fællesskab.
Tanken er, at det for mange unge
kan være netop dét skridt, der skal
til for at bringe dem godt videre i
livet.
- Hvis vi skal bekæmpe unges
hjemløshed, handler det ikke kun
om at give dem tag over hovedet.
Det handler i lige så høj grad om,
at den unge kommer til at kende
nogen, der vil ham eller hende det
godt. At de får nogen at støtte sig til,
og som kan lukke dem ind i et godt
fællesskab. Det kan kommunen ikke
klare alene, siger Vibe Klarup, direktør, Hjem til Alle.
Hun håber, at en plads hos en
familie for mange unge kan være
netop det skridt, der forhindrer dem
i at ende i permanent hjemløshed.
- Det at de unge får både en
bolig, et stabilt fællesskab og en
ung-til-ung mentor kommer forhåbentligt til at betyde, at de får overskud til at gå den retning i livet, de
ønsker, siger Marie-Louise Gotholdt,
National Chef, Røde Kors.
Projektet løber over tre år og er
finansieret af Bikubenfonden.

Tag én ud af
statistikken
Lige nu er der 2.300 hjemløse unge i Danmark ifølge VIVEs
undersøgelse 'Hjemløse i Danmark
2017', og tallet stiger stadig. Hvis
du og din familie vil tage en ud
af statistikken, så tjek Røde Kors'
hjemmeside, hvor du kan udfylde
en formular, eller læs mere på Hjem
til Alles hjemmeside.

HUS FORBI

| nr. 7 juli 2018 | 22. årgang | 15

Det
flydende
kvarter
Udsatte finder en base
i Fredens Havn
tekst og foto: Poul Struve Nielsen

B

roen ud til de yderste både
i Det Flydende Kvarter
kunne være designet af
Storm P. Det gælder om at
holde balancen, og på et
stykke er det nødvendigt
at trække en tømmerflåde til sig og trække
sig selv videre.
På ét skib er der et sørøverflag, på et
andet er der en stor isvaffel.
- Isvaflen fandt vi på en genbrugsplads,
fortæller en af beboerne.
Den nyeste beboer er Hus Forbi-sælger
Jesper, som for nylig har mistet sin bolig
på Lolland. Nu er han rykket ind.
- Jeg fik lov at bo på en båd på Æseløen, og nu er jeg rykket herhen, fortæller
han.
Bådene ligger i fire forskellige enklaver
i farvandet mellem Fristaden Christiania

og Holmen: Æseløen, Krydset og Pilen,
som alle er en del af Fredens Havn, og Det
Flydende Kvarter.
På den anden side af vejen ligger Fredens Have, som beboerne er fælles om.
Gøgleren og fakiren Storken Nidderup
er en af de erfarne beboere.
- Vi er sådan set alle sammen tidligere
hjemløse, som har fået base her. Det gør
alting nemmere. Så bliver man en del af
samfundet igen, siger han.

Fredens Have
I Fredens Have er der friske grøntsager.
Der er en bålplads og et lille læskur. Haven er nydelig og i flere niveauer. Der er
også et muldtoilet.
Nogle af naboerne på den anden side af
vandet vil gerne af med skibene i Fredens
Havn og Det Flydende Kvarter. De er gået
til pressen og har blandt andet fortalt, at
beboerne skider i vandet.
- Det passer ikke. Vi har kun interesse
i at holde vandet rent, og vi bruger alle
sammen muldtoilettet. Når vi skal om natten, sker det i plastikposer, som vi tømmer. Vi kunne aldrig finde på at skide i
vandet, siger Storken Nidderup og Jesper
samstemmende.
De bakkes op af Esben Bunke, som var
den første, der lagde til i Fredens Havn for
11 år siden.
- Jeg var gennem en personlig konkurs
og blev hjemløs. Så kom jeg sejlende herind og opdagede stedet, fortæller han.

Allemandsret
Ifølge Esben Bunke er kritikken ikke ny.

- Men det er nyt, at den kommer i
pressen, siger han.
I læskuret hænger et fint skilt med en
svane, en hånd, der gør V-tegnet og en
smilende sol med hjerter som øjne. I svanens bryst står der 'allemandsretten'.
- Vi har allemandsret her, det er den
eneste regel, vi lever efter, siger Esben
Bunke.
Der er uafklarede spørgsmål angående
det lille samfunds fremtid.
- Området hører ikke under den kommunale administration, det er en del af
dansk kyststrækning. Så et fartøj kan
godt lægge for svaj, bare der er nogle, som
holder øje med det. Her er vi flere fartøjer,
der ligger for svaj sammen, og der er altid
nogle, som holder øje med dem.

Ansøgning
I 2015 besluttede Kystdirektoratet, at bådene ligger der i strid med reglerne og skulle
fjernes, men de ligger der endnu. Beboerne
håber bare, at de kan få lov at blive, og det
vil de gerne have en dialog om med områdets mere traditionelle beboere.
- Det er et kæmpe problem, at alt i København bliver så dyrt. Der skal også være plads til folk, som ikke er millionærer,
og til de skæve eksistenser, siger medlem
af borgerrepræsentationen for Enhedslisten, Ulrik Kohl.
Han tilføjer, at der ligger en ansøgning
fra folkene i Fredens Havn om at få området lovliggjort.
- Det er den rigtige måde at gøre det
på, så vi også kan få en holdbar løsning
for naturen. ❙

- Vi har
allemandsret
her, det er den
eneste regel,
vi lever efter.

Man bliver en del af samfundet igen ved at have en base, siger
gøgleren og fakiren Storken Nidderup.

Esben Bunke

Esben Bunke fortæller, at Fredens Havns beboere blot ønsker at blive lovliggjort og leve i
fred og fordragelighed med nabobebyggelserne.
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Jeg mistede mit hjem, men heldigvis kan jeg være her, siger Hus Forbi-sælger Jesper.
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slut med
den brændte
jords taktik
Nu skal der bygges videre på et godt liv

af Poul Struve Nielsen
foto: Mette Kramer
Kristensen

N

år man googler Jacob
Vang Jacobsen, finder
man på Ekstra Bladets
hjemmeside historien om
et bankrøveri, der mislykkedes.
'Det er tilstrækkeligt
at have en håndfast hensigt til at begå forbrydelsen. Det fastslog Retten i
Køge i går, da tre mænd fra Roskilde
fik fængselstraffe for at have til hensigt at begå et bankrøveri i Bjæverskov - et røveri der aldrig blev begået. Den 33-årige Jacob Vang Jacobsen
blev idømt halvandet års ubetinget
fængsel', skrev formiddagsavisen i
2006 i en citathistorie fra DAGBLADET Køge.
Det er så det røveri, der mislykkes. Jacob er også blevet dømt for ét,
der blev gennemført – og en hel del
mere.
- Det er godt, jeg lavede det meste
kriminalitet, før internettet rigtig
slog igennem, siger han med et skævt
smil.
Han har været hjemløs. Han har
siddet 13 år i fængsel, og han har
haft 62 folkeregisteradresser. Det er
ikke så lidt, han har nået på 45 år, og
de fleste vil nok mene, han har haft
et liv udover det sædvanlige.

Udsolgt foredrag
Det er en af grundene til, at der er
udsolgt, da han holder foredrag i Folkeoplysningen i Aarhus med titlen
'Min rejse tilbage til livet – et stærkt
foredrag om livet som misbruger på
gaden'.
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For ti år siden havde Jacob ikke
forestillet sig, at han en dag skulle
stå på scenen foran en masse mennesker. Da solgte han amfetamin og heroin på Maria Kirkeplads på Vesterbro i København. Tidligere har han
også været en del af rockermiljøet.
Han bliver fjernet hjemmefra
første gang, da han er halvandet år.
Inden han fylder 18, har han været
anbragt 16 forskellige steder. Han
bliver blandt andet hentet midt om
natten af en socialrådgiver fra Roskilde Kommune hos en plejefamilie,
der ikke turde have ham.
- Jeg var 11 år gammel, da jeg
kom på Søvang på Bogø. Min mor var
på Danner Stiftelsen, fortæller Jacob.
Han flyttede væk fra hovedstaden
og til Aarhus, hvor han begyndte at
sælge Hus Forbi. Det var første drejning mod den kurs, der gør, at han i
dag kan holde foredrag om at vende
tilbage til livet.
Penge, som han før tjente ved kriminelle aktiviteter, kan han nu skaffe ved at sælge Hus Forbi. Samtidig
kommer han ud mellem folk og taler
med læserne, som køber avisen.
Jacob er også begyndt som guide
på de såkaldte 'Poverty Walks', som
udbydes gennem Foreningen Oplysning om Gadeliv hos Hus Forbis
distributør i Aarhus, Værestedet i
Jægergårdsgade. Her viser hjemløse
og socialt udsatte publikum rundt de
steder i Aarhus, hvor de plejer at holde til. Der er tale om steder, som ofte
er skjult for den brede offentlighed.

Virkelighedens GTA
Skridt for skridt har Jacob øvet sig i
at blive den mand, der kan holde et
publikum fast gennem et helt foredrag. Og ingen falder i søvn til
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Temaet for Jacobs foredrag er i virkeligheden 'fra frygt til kærlighed'. Han
har fået hjælp til at komme videre
trods ADHD, PTSD og senfølger af
omsorgssvigt og at være misbrugt
som barn. Nu bruger han de problematikker, der tidligere har trukket
ham ned, på en positiv måde, så han
kan komme videre. I dag handler livet
om kampen for at være stoffri. Det
er oftest en proces at udvikle sig
personligt. Ikke mindst prøver han i
dag at hjælpe andre, især unge, der
'ikke behøver at skulle det samme lort
igennem, som jeg selv har været'.

de lært derhjemme som barn.
Han er 22 år gammel, da
hans kæreste bliver gravid.
- Jeg var i varetægtsfængsel. Jeg kom i isolation. Det
var en sag om salg af syv kilo
amfetamin. Betjentene kom og
sagde, at hvis jeg bare skrev
under på den her tilståelse, så
kunne jeg komme ud til fødslen. Det sagde jeg nej til. Jeg får
min dom fem dage efter, min
datter er født. Jeg blev dømt
for 1050 gram. Det var, hvad de
kunne bevise. Jeg fik et år, fortæller Jacob.
Den 30. december 1994 ser
han sin datter for første gang.
- Jeg ser hende første gang
på en stue på fødegangen. Jeg er
iført håndjern og med følgeskab
af tre betjente. Jeg fik lov at få
håndjernene af en times tid.

Ramt af et lyn
hans historie. Den er som at spille
'Grand Theft Auto' i virkeligheden.
- Jeg har tre grundfølelser: 1)
Jeg er aldrig god nok, 2) Jeg bliver
svigtet alligevel, lige meget hvad,
og 3) Jeg har altid en følelse af at
være forkert og anderledes end
de andre, fortæller Jacob til Hus
Forbi.
- Det er det, jeg er støbt af.
Det er bundlinjen. Overvejende
er frygten, at jeg ikke er god nok.
Det har været godt for mig at
blive ældre, at sælge Hus Forbi og
lære at se folk i øjnene. I 2010, da
jeg flyttede til Jylland, sluttede
det der kriminalitet. Jeg havde

- Når man bliver
misbrugt allerede som
12-13-årig, så bliver
man knækket.
ren straffeattest i 2013 for første
gang, siden jeg var 12, tilføjer
han.
To gange i samtalen bruger
Jacob udtrykket 'det knækkede
mig'. Den ene gang fortæller han
om, hvordan han og hans bror
blev misbrugt.
- Når man bliver misbrugt allerede som 12-13-årig, så bliver man
knækket.
Den anden gang fortæller han
om at blive overflyttet til fængslet
i Herstedvester som 18-årig.
- De knækkede mig i Herstedvester, for jeg så ting derinde, jeg

20

kun troede kunne ske i amerikanske film. Jeg oplevede grove
overtrædelser af menneskerettighederne. Betjentene var usædvanligt grove overfor de indsatte.
Det blev efterfølgende trævlet op,
og der kom ny ledelse i fængslet.
Allerede som helt ung ville
mange nok ellers betegne Jacob
som ganske rå.
- Den 28. september 1989
brændte jeg en villa på Kildevænget i Svogerslev til 2,1 millioner kroner ned til grunden.
Året før begik min mor selvmord,
hvilket er det største svigt, jeg
nogensinde har oplevet. Det var
et råb om hjælp. Jeg blev varetægtsfængslet på Nøddebakken
i Skibby og i surrogat på et skib.
Efterfølgende blev jeg kaldt Pyro.
Også i rockermiljøet. Det var debuten. Så var grusvejen ligesom
lagt. Det er der ikke nogen, der
skal kalde mig i dag!

All-in som rocker
Da er han allerede kommet et
stykke videre i sin kriminelle løbebane.
- Jeg var i varetægt som
16-17-årig på Nøddebakken. Det
var en lukket døgninstitution.
Det var et hårdt sted. Der var
drabsmænd, selv om vi alle var
under 18 år. Det var socialpædagoger, der arbejdede der, fortæller Jacob.
Det, han lærer på Nøddebakken, får han brug for, da han
kommer ud. Sammen med sin
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storebror, som går i 10. klasse
på Absalon Skole i Roskilde med
nogle af de hårde drenge, får han
kontakt til rockermiljøet.
- De gamle drenge var 10-15
år ældre end os, så vi var nemme
at have med at gøre. Jeg gjorde

- Min datters mor
bankede jeg tre gange
om ugen, fordi jeg
elskede hende.
Det var det, jeg havde
lært derhjemme.
noget andet, end det jeg var ude
efter. Jeg var ude efter nærvær,
opmærksomhed og omsorg, fortæller Jacob.
Men han bliver rocker, supporter til Heathens i Roskilde.
- Klubben havde et hus på Holbækvej, hvor vinduerne var muret
til. Der har jeg stået på taget med
armene over kors. Når vi gik i
byen, kom vi blandt andet på Den
Lille. Jeg har stukket en mand ned
udenfor caféen. Og en anden stak
jeg ned på stationen.
- Hells Angels Bikeshow på Dyrskuepladsen i Roskilde i 1991 var
højdepunktet i min tid i rockermiljøet. Jeg passede en af boderne,
hvor man kørte på små motorcykler. Der mixede jeg bare fede hele
tiden.
- Her mødte jeg Sonny, der senere blev slået ihjel nede i Heathens. Han kunne godt lide, at jeg

ikke var ældre og allerede 'tusset'.
Jeg havde besluttet at gå all-in i
det miljø. Han var præsident for
Rødderne, som senere fusionerede med Heathens. Jeg begyndte at
komme til klubfesterne og mødte
min storebrors gamle kammerater, fortæller Jacob.
I den periode laver han rigtig
mange indbrud og sælger hash og
amfetamin.

Det har på mange måder ændret Jacobs liv at blive far. Men
det fik ham ikke til at skifte
kurs.
- Første gang jeg fik et kram
af min datter i besøgsrummet,
blev jeg ramt af et lyn. I få sekunder. Det er vildere end noget stof, jeg har taget. Jeg blev
ramt af noget meget exceptionelt. Det var ikke nok til at æn-

dre min måde at være i verden
på, men jeg har et godt forhold
til hende i dag, fortæller han.
Efter at datteren er født, afsoner han i Blegdammen i København.
- Der prøvede jeg også heroin for første gang. Siden
endte jeg i Jyderup Statsfængsel i samme celle som bankdirektørens søn, der blev bankrøver. Jeg var med til det første
røveri.
- Rockermiljøet fører til
værre og værre kriminalitet.
Men det eskalerer først helt
vildt, da jeg kommer ind i narkomiljøet. Under en afsoning
opdager de andre rockere i
fængslet, at Jacob er begyndt at
ryge heroin. Det er ikke vellidt
i de kredse.
- De sendte én ned i cellen for at give mig nogen på
munden, og så tog de alt med
relation til klubben fra mig. Da
jeg blev løsladt, var jeg afhængig af heroin og tog direkte til
Istedgade. Der var jeg on-off
i cirka 15 år. Jeg solgte amfetamin ved Mariakirken, siden
rygeheroin.
- Jeg boede hos alle mulige
– pushere, kvinder og kammerater – ragede bare rundt på gaden, Mændenes Hjem. Somme

tider i fængsel, fortæller Jacob.
I nogle år kører hans tilværelse i karrusel mellem
stofhandel, gaderøverier og
fængselsophold, når han bliver
taget. Indtil den dag han tager
beslutningen om at komme
væk og rejser til Aarhus. Det
bliver begyndelsen på en ny
rejse, som betyder, at han i dag
har en kæreste, han elsker og
lever fredeligt sammen med og
nogle gode ting at tage sig til:
Han beretter om en verden, de
færreste kender til; nemlig den
verden, han kommer fra.
Han sælger stadig Hus
Forbi og viser rundt på Poverty
Walks. Han er bisidder og hjælper andre. Han går til meditation i tibetansk buddhistisk
center. Det kan han, fordi han
er udredt for psykiatriske diagnoser - ADHD, PTSD og senfølger af omsorgssvigt og seksuelt
misbrug i barndommen. Og han
har ambitioner for fremtiden.
- Jeg forsøger på at holde
mig stoffri og stressfri. Hvis
jeg skal drømme om noget, vil
jeg være yogainstruktør på en
strand i Indien. Men det hele
kan koges ned til, at inden jeg
skal dø, vil jeg gerne prøve at
leve – og ikke bare overleve. ❙

jacobs liv
1 ½ år gammel: Fjernet hjemmefra for
første gang
1984-85: Observationshjemmet Søvang
1986-87: Skibsprojekt. Hentet af socialforvaltningen
1988: Jacobs mor begår selvmord
1989: Surrogatfængslet i Skibby
1989: Brænder huset i Svogerslev ned.
Derefter nyt skibsprojekt.
Anbringelse under sociale myndigheder et år. Går på sin 18 års
fødselsdag fra plejefamilie.
1990-91: Afsoner i Horserød og Herstedvester.
Skærer sig i håndleddet.
1992: Knivstikkeri på Den lille Café i
Roskilde
1994: Ind igen. Amfetamin
2002: Taget for bankrøveri
2006: Taget for forsøg på bankrøveri,
Bjæverskov
2008: Knivstikkeri på Roskilde Station
2009: Løsladt.
2010: Rykker til Aarhus i foråret og bor
i Kirkens Korshærs Nattjenesten i
Nørre Allé.
2012: Bliver Hus Forbi-sælger
2013: Ren straffeattest for første gang
som voksen
2014: Poverty Walks
2018: Jacob Vangs foredrag (findes på
Facebook)

Forkert kommunikation
De gange, Jacob i sine unge år forsøger at råbe omgivelserne op, er
det ikke en kommunikation, der
går begge veje.
- Jeg fik fire måneder ubetinget, og jeg afsonede i Horserød
første gang, jeg sad inde. Dengang
var jeg kun 18 år. Jeg kunne ikke
gå på arbejde. Det er en af betjentene utilfreds med. Han sidder og
skræller æbler med en kniv. Så
siger han, at jeg skal i isolation.
Så tager jeg kniven og skærer mit
håndled op. Jeg havde spist otte
Rohypnoler, fortæller Jacob.
Han tilføjer:
- Det var mere et råb om hjælp.
Det er efter den episode, han
bliver overflyttet til Herstedvester, hvor han med egne ord bliver
knækket af de ting, han oplever.
Det er en af grundene til, at han
senere i livet og også på hjemmefronten kommunikerer på en
måde, som er helt skæv.
- Min datters mor bankede jeg
tre gange om ugen, fordi jeg elskede hende. Det var det, jeg hav-
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Hvem vil yde
lidt hjælp til
en hjemløs mand

LAST JACK STANDING:
80-årige James Rasmussen er stadig en flot fyr med lækkert hår,
hestehale i ponystørrelse og guldkæde om sin solbrændte hals.
Der er et socialrealistisk islæt på hans seneste cd, hvor han i en
af sanglinjerne spørger: 'Hvem vil yde lidt hjælp til en hjemløs
mand.' James Rasmussen har også både nået toppen og skrabet
bunden i en lang karriere. Det er 60 år siden, han fik og greb
chancen for at afløse Otto Brandenburg i Four Jacks.

Filmen om John Mogensen har fået danskerne i biograferne. James Rasmussen
fra Four Jacks fortæller om John – og
om sit eget liv, som har været mere dramatisk. Han så dybt i flasken og var tæt
på at blive hjemløs i USA. I mange år var
han væk fra scenen, men han begyndte
at spille rundt omkring. En aften på Café
Heimdal på Nørrebro, som også er tilholdssted for nogle af Hus Forbi-sælgerne, begyndte han at spille de gamle Four
Jacks-sange, og det tog flere kegler, end
der var på billardbordet.
interview: Allan Andersen
tekst: Peter Rathmann
foto: Mette Kramer Kristensen

80

-årige James Rasmussen er stadig en flot
fyr med lækkert hår,
hestehale i ponystørrelse og guldkæde om
sin solbrændte hals.
Det er 60 år siden, han fik og greb chancen for
at afløse Otto Brandenburg i Four Jacks.
De fire Jack'er – chefen John Mogensen,
crooneren Poul Rudi, lille Bent Werther med
skærebrænderstemmen og James Rasmussen
på kor og guitar – var megapopulære blandt
danskerne i perioden 1958-64. Det er de sta-
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dig. Nogle læsere kan måske ikke huske dem,
men alle kan vist synge med på 'O Marie a ve
hjæm'.
Hus Forbi-sælger Allan Andersen, 58 år,
er stor fan af Four Jacks og ikke mindst John
Mogensen. Allan var begejstret for filmen 'Så
længe jeg lever' om John Mogensens liv og
død som kun 48-årig i 1977. James Rasmussen
var konsulent for instruktør Ole Bornedal på
den del af filmen, der handler om tiden i Four
Jacks.
- Ole Bornedal sad lige der i sofaen, hvor
du sidder nu, siger James til Allan hjemme
i det hyggelige rækkehus i Brønshøj, hvor
James' kone Jannie har dækket op med kaffe
og boller med hjemmelavet brombærsyltetøj.
Hvis Allan hellere ville have haft en øl og en
smøg, tier han pænt stille om det.
Allans kærlighed til Four Jacks stammer fra
hans tid som sømand på langfart i 1970'erne:
- Jeg har aldrig været på et skib, hvor der
ikke i matrosmessen var kassettebånd med John
Mogensen eller Four Jacks. Alle kunne synge
med på de gamle numre som 'Mandalay' og 'O
Marie'. Dengang sejlede vi seks-tolv måneder ad
gangen, og musikken var ligesom at have en livline til Danmark. Derfor var det en stor oplevelse
at se filmen og nu at møde dig.
- Åh ja. Det er sgu godt nok. Du kom vidt
omkring som sømand?
- Sydamerika, USA, Canada, Australien,

Østen. Men i dag skal det handle om dig, Four Jacks og
John Mogensen. Fortæl det hele fra begyndelsen.

Pigerne skreg
James – som egentlig hedder Flemming - springer
barndommen over. Hans mor blev slået ihjel af hans
stedfar. Siden døde hans lillebror i en drukneulykke.
Rock'n'roll viste James vejen videre. Han dannede
James and his Jamesmen, og i 1954 blev han kåret til
Danmarks udgave af det britiske teenageidol Tommy
Steele efter et heftigt show i K.B. Hallen:
- Der var 5.000 mennesker. Det var dengang,
pigerne skreg. Vi vandt, fordi vi fik det største bifald. De havde en støjmåler, som gav det største udsving på James and his Jamesmen.

Et par år senere var både Four Jacks og
James and his Jamesmen på plakaten til en
koncert i Odd Fellow Palæet:
- I en pause fortalte Poul Rudi, at Otto Brandenburg ville være solist og spille rock'n'roll ligesom mig. Om jeg ikke kunne tænke mig at være med i Four Jacks i stedet for Otto? Mit band
var alligevel ved at bryde op, så det kunne jeg
da godt. Jeg beundrede Four Jacks. De var meget
tjekkede, sang de smukkeste harmonier og havde deres varemærke i lille sjove Bent Werther.

'Du er en Jack'
- Poul Rudi kom med en hel masse materiale,
som jeg skulle lære til dagen efter, hvor jeg så

skulle komme til en øver på Pejsegården her i
Brønshøj. Jeg knoklede hele natten for at lære
alle Ottos stemmer og harmonierne på guitaren. Man kunne ikke bare lige hoppe ind i Four
Jacks. De havde prøvet 20-30 andre gutter, som
ikke duede, men det vidste jeg heldigvis ikke
på det tidspunkt. Jeg var nervøs nok i forvejen.
- Jeg sang, så godt jeg kunne. Jeg sang næsten 14 dage i træk. John Mogensen optog det
hele på sin båndoptager og kørte det hjem til
Dragør på sin knallert for at lytte. Så en morgen kom han trampende ind på Pejsegården og
sagde: 'Okay James, nu er du en Jack.'
Det må have været noget af en overgang fra at
være Danmarks Tommy Steele til at blive en Jack.

Det var helt forskellige stilarter?
- Absolut. Det var fra casual påklædning til
nypresset smoking, hvide Van Heusen-skjorter
og blankpudsede sko. Før hver eneste koncert
blev vi inspiceret af John. Sad butterflyen nu
rigtigt? Der skulle ikke være nogen slinger i
valsen, når folk havde betalt 20 kroner for at se
Four Jacks. Det skulle eddermame være i orden.

En dobbelt på bodegaen
Så det er rigtigt, når filmen fremstiller John Mogensen som perfektionist?
- Jeg fortalte Ole Bornedal om den scene i
filmen, hvor vi optræder i Radiohuset. Dengang
var der søndagsmatinéer, hvor berømte uden-
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natten, lød det ofte fra bagsædet: 'Du James,
hvis du får problemer, når vi ikke er her mere,
kan du finde os på Sankt Peters Bodega. Så
ordner vi det.'
Men I havde det sjovt og tjente gode penge i
de år?
- Lige meget hvor vi kom, var der stuvende
fuldt. Vi behøvede næsten ikke at synge, før
folk var glade. Efter datidens forhold tjente vi
gode penge, men vi havde aldrig nogen tilbage,
når vi kom hjem. Der skulle jo stoppes på vejen for et stykke mad og en drink. Det var et
værre cirkus.
- Jeg husker en vinter, vi var på vej tilbage
efter fire job i provinsen. Vi havde endelig
penge i lommen, og familierne i København
var glade. Men da vi nåede Nyborg, var Storebælt frosset til, og færgerne sejlede ikke. Så
vi svingede rundt og kørte til Hotel Nyborg
Strand. Det viste sig, at samtlige kunstnere,
der havde optrådt i provinsen, gjorde det samme. Der var Kjeld Petersen og Dirch Passer, Lily Broberg, Wandy Tworek, Ove Sopp og hans
Sopptimister og mange flere. Vi var strandet i
fire dage og holdt fest.
Jeg gætter på, at det ikke var penge tilbage til
familierne?
- Ikke en krone, men vi havde fire rigtigt
gode dage.

Er du klar?
Efter datidens forhold tjente vi gode penge, men vi havde aldrig nogen tilbage, når vi kom hjem, fortæller James Rasmussen.

landske dirigenter dirigerede symfoniorkestret
på 87 mand. Vi var med som det muntre indslag
og havde valgt at synge en spansk sang, 'Malagueña', som havde voldt os en del besvær. John
var skidenervøs, han rendte i røven på mig og
kastede op. Johns dæmoner var altid efter ham.
Det var hans store bekymring, om folk syntes,
han var god nok.
- Men vi gik på, og bagefter var der helt
stille i salen. Vi troede, vi havde kvajet os, men
så bragede bifaldet løs. Symfoniorkestret rejste

James Rasmussen: Jeg er 'last
Jack standing'.

sig op og slog med buerne. Efter den emotionelle køretur måtte vi over på bodegaen og have
en dobbelt. Vi svævede alle fire.
- Det blev til mange værtshusbesøg i de år,
hvor Four Jacks turede land og rige rundt fra
torsdag til søndag. Ofte, når de skulle af sted,
dukkede Bent Werther ikke op, men de andre
vidste, at de sandsynligvis kunne finde ham på
Hongkong Bar i Nyhavn.
- Så sad Bent der og savlede og var kanonskæv. Ind i bilen med ham og så hælde sort

kaffe på ham hele vejen til Jylland. Men om
aftenen var han altid klar og lagde publikum
ned med sit show og sin magi. Bent havde,
hvad man i dag kalder X Factor.

Oldtimer, jeg er færdig
Bent Werther og John Mogensen fik inkluderet i kontrakten, at der skulle stå en kasse
Hof bag scenen til koncerterne. Bent Werther
døde som 40-årig i 1973 på en sygehusafdeling
for leversygdomme. Fire år senere fulgte John
Mogensen. På det tidspunkt var han folkeeje efter en solokarriere med dansktophit som
'Der er noget galt i Danmark', 'Fut i fejemøget'
og – naturligvis – 'Så længe jeg lever'.
Skuespiller Rasmus Bjerg spiller hovedrollen i 'Så længe jeg lever' og gør det forrygende,
fastslår Allan. Efter en optræden i Køge påskelørdag den 9. april 1977 har John Mogensen
bestilt en grapetonic og en snaps på Færgegaarden i Dragør. I filmen citerer Rasmus Bjerg
hans afskedsord til tjeneren: 'Oldtimer, jeg er
færdig.'
De kører ham hjem i køkkenchefens bil.
Om natten dør den store folkekunstner hjemme hos sin kone Ruth af en blodprop forårsaget af druk og stress.

Brændte lys i begge ender
- Både John og Bent vidste udmærket godt,
at de brændte deres lys i begge ender med en
flammekaster. Når vi kørte på landevejene om
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Men hvordan kunne perfektionisten John Mogensen forene de høje ambitioner med sin alkoholisme ?
- John var jo omringet af Bent, Poul og mig.
Han var tryg. Vi ku' det dér, han havde lært
os. Han skulle bare stå og brumme sin part.
Han kunne stole på mig og min guitar – bortset fra én gang. Det var en af søndagsmatinéerne, som gik direkte ud i æteren fra Radiohusets koncertsal. Vi skulle synge 'Volare', som
havde vundet Melodi Grand Prix.
- Jeg slår akkorden som tonen til, at vi skal
starte. Men jeg slår den skrupforkert, og det
lyder rædselsfuldt. John rækker armen i vejret
og siger: 'Mine damer og herrer, på grund af et
teknisk uheld starter vi forfra.'
- Så vender han sig om og borer sine sorte
øjne med lyn i ind i mine og snerrer: 'Er du
klar?' Jeg har aldrig været så klar, men han
talte ikke til mig i tre måneder. Hold kæft,
hvor var han sur.
Var du bange for ham?
- Ork nej. Han var en stor, dejlig bamse og
et venligt menneske, som man kunne grine
sammen med, så tårerne trillede. I en sen nattetime på en bar kunne han lægge armen om
min skulder og sige: 'James, du er krafted'me
god nok, mand.'
Men så sluttede det hele i 1964. Hvorfor skiltes Four Jacks?
- Det har jeg tit undret mig over. Poul Rudi
ville have os ud i den store verden, hvor der
var bud efter os. Han ville til Amerika, men
John og Bent skulle fan'me ingen steder. De
trak i hver deres retning. Jeg stod i midten og

- Både John og Bent vidste udmærket godt, at de brændte
deres lys i begge ender med en flammekaster. Når vi kørte
på landevejene om natten, lød det ofte fra bagsædet:
'Du James, hvis du får problemer, når vi ikke er her mere,
kan du finde os på Sankt Peters Bodega. Så ordner vi det.

var ked af det. Kemien imellem os bristede, og
magien forsvandt. En dag, vi skulle øve på Pejsegården, dukkede John og Bent ikke op. Poul
og jeg fandt dem på et værtshus. De sagde: 'Det
duer ikke, det her. Vi skal videre med vores
eget. Vi gider ikke mere.'

Til Hollywood med Miss Danmark
Et års tid efter bruddet rejser James til Hollywood for at forfølge drømmen om et gennembrud som rockstjerne i Guds eget land. Han følges med sin billedskønne kæreste, Aino, som
har vundet Miss Danmark-konkurrencen.
I starten går det rigtig godt. James producerer hittet 'Echo Park' for sangeren Keith Barbour og scorer kassen. Han får udgivet sit eget
singer-songwriter-album, 'Rasmussen', på Reprise Records og producerer strygersektionen
på den indianske gruppe Redbones store hit
'Witch Queen of New Orleans'.
James og Aino lejer et dejligt hus med avocadotræer i haven på Nichols Canyon Drive.
Huslejen betaler James ved at skrive musik til
udlejerens tekster. Alt tegner lyst.

Næsten hjemløs
Men selv i Californien skinner solen ikke hver
eneste dag. Det store gennembrud udebliver. Miss Danmark finder en rig mand og siger goodbye. Færre penge giver flere problemer.
Drikkeriet tager overhånd. Vennetjenesterne er
for længst brugt op, kreditten ligeså, og til sidst
gælder det bare om at overleve. James er nu såkaldt buzzboy på filmoptagelser:
- Jeg skulle sørge for, at stjernerne fik deres

kaffe og rundstykker om morgenen og deres
kokain og sjusser lidt senere på dagen. Min tilværelse var blevet noget rod.
Arbejdsformidlingen sender ham ud som
havemand for private husejere. Det er en hård
omgang at rydde buske og fjerne hundelorte i
30 graders varme med bragende tømmermænd.
James er nået dertil, hvor han må opsøge vodkaflasken på sengebordet, før han er i stand til
at stå op om morgenen. Desuden er han blevet
afhængig af Valium. James' bedste ven Buzz
Clifford giver ham husly og redder ham fra
hjemløsheden.
- Så en dag gik jeg og nynnede en dansk
sang og tænkte: Hva' faen laver jeg her? Jeg tager sgu hjem igen.

Guitarunderviser på AOF
Efter 14 år i Californien vender James i 1979 tilbage til Brønshøj med sin rockstar-drøm solidt
parkeret på flaskens bund. Han aner ikke, at
John Mogensen i mellemtiden er blevet stjerne
på dansk.
- Jeg kom tilbage og kunne næsten ikke tale
mit eget modersmål. Jeg vidste, at John var
død, men ikke at han havde haft en fantastisk
karriere. Det var helt vildt at høre om.
- Dengang Four Jacks kørte rundt på landevejene fra det ene job til det andet, ville John
om natten sidde og brumme brudstykker af
tekster og melodier, han havde gang i inde i sit
hoved. Da jeg kom hjem fra Amerika og hørte
hans sange, kunne jeg genkende dem fra køreturene.
Hjemme igen sker der i første omgang el-


James bor i dag
sammen med
Jannie, som var
hans elev på et
guitarkursus.
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Nej til to hunde i skæve boliger
Københavns Kommune sætter skarpe regler
- Jeg kan ikke se, at hundene forstyrrer det pædagogiske arbejde. Folk i skæve
boliger er netop opgivet af
samfundet, så der finder
ikke meget pædagogisk
arbejde sted.

af Tine Sejbæk
foto: Mette Kramer Kristensen

D

et er urimeligt, at folk med
to hunde skal afgive eller aflive den ene for at komme i
en skæv bolig, mener Gadejuristen.
Boligselskabet 3B's boliger var det
sidste sted i København, hjemløse
måtte have to hunde i skæv bolig,
og det er afskaffet nu.
Skæve boliger er for mennesker
med komplekse og tunge sociale
problemer, og mange af dem har
en hund. Ja, nogle få har endda to
hunde.
Det er Københavns Kommunes
Hjemløseenhed, der har bedt 3B,
der har flere matrikler med skæve
boliger i København, om at ændre
husordenen, så man kun må have
én hund. Begrundelsen er blandt
andet hensynstagen til de øvrige
beboere, medarbejdernes sikkerhed, eksterne hjælpere fra hjemmeplejen og slitage på boliger.

Nutidens James sammen med Hus Forbis Allan. På væggen hænger datidens James sammen med de tre andre Jacks.

lers kun det, at James skifter vodkaen ud med
snaps. Men så møder han en kvinde, som bliver mor til hans søn, Sonny, som i dag er 31 år.
Lille Sonny bliver vendepunktet. James formår
at blive ædru og gennemfører en afvænning
fra Valium.
- Jeg begyndte at undervise i guitar på
AOF. Det var træls, men jeg gjorde det.

Ny trio
En dag tager han sin guitar med på den lokale
bodega for at give en musikalsk omgang. I det
stopfyldte lokale befinder sig også bassisten
Søren Engel fra Delta Blues Band. James, Søren og trommeslager Jimmi Koldenborg udgør i
dag James Rasmussen Trio, som spiller de gamle Four Jacks-numre.
- I starten turde jeg ikke spille Four Jacks.
Det var hellig grund. Men så en dag for 25 år
siden tog jeg mod til mig, da vi havde et job på
Café Heimdal på Nørrebro.
Den kender jeg godt!
- Først spillede vi nogle af de sædvanlige
sange. Folk sad bare og gloede. Så spillede vi
Four Jacks, og alle røg op og dansede og sang
med på 'Mandalay', 'Tom Dooley' og 'Op til
Alaska'. I dag har vi 30-40 job om året.
Jeg kan fortælle dig, at du dengang for 25 år
siden startede en tradition. Der er stadig liveorkester og stopfyldt på Café Heimdal et par gange
om ugen.

Hjælp til en hjemløs mand
Sonnys mor dør af kræft alt for ung. Nogle år
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senere finder James atter lykken sammen med
Jannie, som var en af hans elever på AOF. De
mødes igen til en koncert med James Rasmussen Trio på Bellahøj Kræmmermarked og forelsker sig. I dag hjælper Jannie til, når trioen er
ude at spille:
- Jeg er blevet buzzwoman, siger hun selvironisk.
Sangen 'Kolde tider' fra James' seneste cd,
'En spillemand', ligger nummer et på Dansktop-

pen. I en af sanglinjerne spørger han med sin
smukke, 80-årige stemme: 'Hvem vil yde lidt
hjælp til en hjemløs mand?'
Man kan vel sige, at John Mogensen og Bent
Werther oppe fra Sankt Peters Bodega har holdt
deres løfte om at beskytte dig?
- Jeg har haft mine problemer, men er kommet ud på den anden side, så ja, jeg er last Jack
standing. ❙

Foto fra filmen
'Så Længe Jeg
Lever' med Rasmus Bjerg som
John Mogensen
(nummer to fra
venstre). Det
er den tidlige
udgave af Four
Jacks, så Laus
Høybye, der
spiller James
Rasmussen, er
ikke med.

Principielt set forkert
Det er mildt sagt ikke noget, man
bryder sig om hos Gadejuristen i
København.
- Det er helt sort at bede folk,
der er komplekst udsatte, om at
rette ind efter systemet, før man
vil hjælpe dem! Målgruppen til
skæve boliger er netop mennesker,
der ikke passer ind andre steder,
så her skal vi være utroligt påpasselige med at opstille regler, siger
gadejurist Maja Løvbjerg Hansen.
Hun mener, at når man har vedtaget en generel regel, fraskriver
man sig muligheden for at finde
fleksible løsninger for folk med to
hunde.
- Man siger: Hvis vi skal
hjælpe dig, skal du først leve op til
nogle betingelser: Du skal skille dig
af med noget af det, du har mest
kært. Men hvad bliver så det næste? At de først skal holde op med
ryge, blive stof- og alkoholfri, eller
at de først skal gå til psykolog, før
de kan få en bolig?
Maja Løvbjerg Hansen pointerer,
at for mange er hunden eller hundene livets omdrejningspunkt. Hunden
er den bedste ven, sikkerhedsvagt og
den eneste, der ikke svigter – deres
ét og alt. Hun spørger:

Kim Allan, formand for SAND
Hovedstaden

I Skurbyen i Aalborg har de haft en beboer med tre hunde i de skæve boliger.

- Og hvad hvis et par, der består af to hjemløse, begge har en
hund, og de gerne vil flytte sammen i en skæv bolig, hvem skal så
gå af med sin hund?

Ingen inddragelse
Maja Løvbjerg Hansen mener også,
det er forkert, at man ikke har inddraget Københavns Kommunes
Udsatteråd eller SAND (de hjemløses organisation), før man aktivt prøvede at ændre husordenen.
Eller man kunne have spurgt de
hjemløse selv, hvilke forslag de har
til at løse problemer med hunde.
- Jeg er med på, at nogle kan
have svært ved at styre deres hunde. Men det handler ikke om antallet. Og i øvrigt er det meget få, der
har to hunde. Dem må man kunne
finde løsninger for, siger hun.
Formand for SAND Hovedstaden Kim Allan siger:
- Det lyder som et overgreb,
at man ikke længere kan have to
hunde i skæve boliger i København.
Boligerne er jo netop for skæve eksistenser. Og jeg kan ikke se, at hundene forstyrrer det pædagogiske arbejde. Folk i skæve boliger er netop
opgivet af samfundet, så der finder
ikke meget pædagogisk arbejde sted,
siger han.

Episoder
Hus Forbi har modtaget en skriftlig
begrundelse for forbuddet mod to
hunde fra Hjemløseenheden, som
blandt andet skriver, at 'flere beboere ikke har de personlige ressourcer, der skal til for at holde et
husdyr. Herunder at få dem luftet,
efterset af dyrlæge, kunne kalde
hunden til sig og sørge for at hunden ikke bliver sekundært 'skæv'
af stoffer'.
I svaret står også: 'Konkret har
der i det sidste halve år i de skæve
boliger været flere voldsomme
situationer med beboeres hunde.
Eksempelvis har en hund angrebet
sin egen ejer med et stort bid, en
hund har skamferet sin ejers nabos
ryg, en hund har angrebet en anden hund på matriklen med store
sår til følge.

den. Et par gange i løbet af de
sidste 20 år er det sket, at en beboer ikke har kunnet passe sin
hund, og så har vi overtalt personen til at afgive hunden. I ét
tilfælde på 20 år måtte vi fjerne
hunden. Så for mig lyder det som,
hvis der har været problemer i
København, at man skulle have
taget hunden væk som en del af
det pædagogiske arbejde, siger
Carsten Andersen.
I 'Skurbyen' er der ingen regler
for antallet af hunde, og de har
haft en beboer med tre hunde.
- Problemet ved at lave regler
for alle er, at så går det også udover alle dem, der godt kan passe
deres hunde. Hos os gik det fint
med ham, der havde tre hunde,
siger Carsten Andersen.
En anden begrundelse fra
Hjemløseenhedens side er, at på
boligmarkedet generelt og på botilbud efter servicelovens § 107
og 108 er tilladelse til husdyr ved
at være en undtagelse.
- Ja, men dengang man lavede
de skæve boliger, var ét af argumenterne for at lave dem netop,
at man jo ikke måtte have hunde
andre steder, siger han.

Minoriteter
Ingen regler i Aalborg
Hus Forbi har spurgt personalet i
nogle af Danmarks ældste skæve
boliger, hvordan man forholder sig
til hunde der. Carsten Andersen er
afdelingsleder i Kirkens Korshærs
skæve boliger i 'Skurbyen' i Aalborg. Boligerne har eksisteret i 20
år, og mange mennesker og hunde
har været igennem.
- Man må meget gerne have
hund hos os – hvis man kan passe

Maja Løvbjerg Hansen fra Gadejuristen mener også, det er Københavns Kommunes ansvar at
sikre, at der er plads til minoriteterne i de skæve boliger.
- Hjemløseenheden taler om
tre voldsomme episoder med
hunde. Men det fremgår ikke,
om de tre episoder omhandlede
personer, der havde to hunde? Og
hundeslagsmål er vel også noget,
der sker andre steder, siger hun. ❙
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DER VAR FEST I GADEN, DA KOFOEDS SKOLE
midt i juni indviede de nye lokaler sammen med Realdania, som har bidraget med 30 millioner kroner til
renoveringen. Skolen på Amager har fået en ny hovedindgang fra Holmbladsgade, og der er indrettet butikker
i underetagen, hvorfra eleverne kan sælge de ting, de
laver på skolens værksteder.
    - Vi vil gerne åbne os mod samfundet og vise, at
man kan bidrage med ressourcer og kreativitet, selv om
man er arbejdsløs eller hjemløs. Samtidig ønsker vi med
socialøkonomi at få indtægter, der kan være med til at
gøre hverdagen bedre for de mennesker, der kommer på
skolen, siger Kofoeds Skoles forstander, Robert Olsen.
foto: Mette Kramer Kristensen

NIKOLAJ BRIE PETERSEN er kunstner og digter. Hans værker bærer
blandt andet præg af hans fortid som stofbruger og retspsykiatrisk patient.
Man kan læse flere af Nikolaj Brie Petersens digte og få et indtryk af hans
kunst på Facebook-siden Akineton. Nikolaj Brie Petersen kan følges på to
blogs: 'Psykose og søn' (https://skyttegrav.com/) og Maskine Maskine
(https://maskinemaskine.com/) - tjek her for åbningstider i værkstedet
Maskine Maskine i Kurhuset, Kurhusvænge på Sct. Hans i Roskilde.

foto: Omar Ingerslev

nikolaj brie petersens verden

Der er et fattigt land
Hus Forbis formands tale på Minoriteternes Grundlovsdag på Christiania
af Henrik Søndergaard Pedersen, formand
for Foreningen Hus Forbi

danske demokratiske regeringer har gjort med
deres ghettopakke, zoneforbud og forbud mod
bestemte beklædningsgenstande.

Kære venner
Kristne, hinduer, muslimer, ateister, homoseksuelle, biseksuelle, polygamister, monogamister, arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, fattigrøve, mine damer og herrer. Minoriteter.
Glædelig grundlovsdag.
Vi er samlet for at fejre Danmark og den
danske grundlov. Og der er grund til at juble,
aldrig er det gået bedre her I landet. Aldrig har
vores Danmark taget sig så smukt ud, som den
gør i dag…..
Jeg ville ønske, dette var indledningen til
den tale, jeg er kommet for at give her i dag.
Det er desværre kun en drøm, men den ligger klar hjemme i skuffen, til den dag kommer.
Det er jeg overbevist om, at den gør. Jeg ved
det i mit hjerte. Jeg ved, vi har potentialet. Jeg
kan se det på alle de skønne mennesker, der er
samlet her i dag.
Det er et år siden, vi sidst var samlet her i
denne skønne oase på Christiania midt i København, men på nogen måder virker det næsten som en evighed siden.
Vores 'liberale' regering har indskrænket
den personlige frihed mere, end nogen tidligere

Syndebukke
Syge, arbejdsløse, hjemløse, socialt udsatte og
minoriteter bliver gjort til syndebukke i den
offentlige debat, hvor de bliver talt om og til på
en måde, så der ikke efterlades nogen tvivl om,
at DE er problemet og ikke et symptom på problemet. Det kan vi ikke være bekendt.
De fleste, der har været en tur omkring et
hvilket som helst jobcenter i Danmark, kender følelsen af at være trådt ind i et uvirkeligt
og underligt univers af kafkaske dimensioner, hvor man ved, man er anklaget uden helt
at vide, hvad anklagen er. Det kan for nogen
være så indgribende, at de helt vælger jobcentret fra. Derved vælger de også muligheden for
at få hjælp helt fra, og det er selvfølgeligt ikke
rimeligt i et velfærdssamfund og et land med så
mange ressourcer som det danske. Det kan vi
gøre meget bedre. Det skal vi gøre meget bedre.
Den 28. september sidste år kunne man på
TV2 læse, at danskerne er rigere end nogen sinde før, kun 27 dage tidligere udgav VIVE – Viden om Velfærd, det tidligere Socialforskningsinstituttet – en rapport, der fortalte en anden

Har man været forbi et jobcenter i Danmark, kender
man følelsen af at være trådt ind i et uvirkeligt og
underligt univers af kafkaske dimensioner, sagde
Henrik Søndergaard Petersen.

historie, nemlig den at der var flere hjemløse i
Danmark end nogensinde før: 6.635 er der nu.
Det er tæt på 2.000 mere end i 2009, og vi må
forstå, at dette tal er et minimum, da man kun
har talt de hjemløse, der er i kontakt med organisationer og myndigheder, der opererer på
hjemløseområdet, det virkelige tal må formodes
at være langt højere.
Hvis man måler et land på, hvordan det behandler sine svageste, må konklusionen være,
at vi er blevet et fattigere land. Jeg fristes til
at sige: Der er et fattigt land, det hedder gamle
Danmark. ❙

klip ud og hæng op der hvor du køber dit hus forbi

KÆRE KØBER

TAK FOR DIN STØTTE
HUSK AT FÅ FREMVIST

TILSTAND

Du vidste den ville komme
denne tilstand
du har været her før
du er jo ved at være op i årene
du lille sindssyge mand
og nu må du sidde at vente
vente på at den sorte sky
flytter sig fra dit sind
lad blot tårerne flyde frit fra din kind
der vil komme en opklaring
ja den kommer jo
og du ved det
det siger din erfaring
men uanset hvad du ved
er ventetiden hård
trøst dig med at det kun er
et overfladisk sår
du heler det
du er hård som læder
bliv blot her og lad vær at gå nogen steder
natteluften vil tørre din kind
i morgen er du atter stærk i dit sind
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NYE SKO

Så jeg er sindssyg
Men hvad er du
Udover lønmodtager
Hvad ligger du inde med
Har du overhovedet noget på lager
Eller er dit hjem fyldt op med skrammel
Hule og tomme ting og sager
Nærer du et håb
Har du overhovedet en tro
Eller når du synes det hele er lidt svært
Kan du kun finde trøst
Hvis du køber dig et par nye sko
Sådan er dit gode liv
I mine sindssyge øjne
En stor gang gylle
Dine nye sko vil du aldrig bruge
Dem stiller du bare på en hylde
Du siger til dig selv
De skal bruges
Ved en særlig lejlighed
Men den kommer aldrig
Og når du prøver dem foran spejlet
Så føler du dig fed

SÆLGERKORT INDEN DU
KØBER HUS FORBI
Få en snak med din
Hus Forbi-sælger
En lovlig sælger
kan altid rimelig

HUS FORBI
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| off-line |

Påske og Pinse
på Bornholm
Hus Forbi-sælgere spreder smil på solskinsøen
tekst og foto Poul Struve Nielsen

De to Hus Forbi-sælgere tager selfier
med folk, de møder.

foto: En politibetjent.

De to Hus Forbi-sælgere Påske
og Pinse er på Bornholm, mens der
er Folkemøde. Og de har taget øen
med smil.
I juni forlader de deres sydsjællandske hjemegn og tager færgen
fra Køge til Rønne. Ved ankomsten
køber de en kasse citronmåner,
som de giver til de lokale politifolk.
Og når de kommer frem til Allinge,
køber de også en kasse citronmåner til politiet her. Sådan spreder de
smil og glæde – og et godt forhold
til ordensmagten!
Det fortæller de to toptunede
sælgere om til arrangementet
'Humor som overlevelsesstrategi',
som Altinget og TV2 Regionerne
i samarbejde arrangerer på scenen
foran Grønbechs Hotel i Allinge.
Journalist Nanna Holst fra TV2
Bornholm interviewede.
I er to af de mest populære skikkelser på Folkemødet. Hvordan kan
det være?
- Vi er meget nede på jorden.
Vi opfører os ordentligt og spreder
smil og glæde, svarer Påske.
Hvad gør, at I har sådan et
overskud?
- Vi er så gode venner, og
aviserne sælger ikke sig selv. Det
kræver smil, venlighed og høflig-

hed. Vi er altid positive og har tid
til at snakke med folk, svarer Pinse.
De to Hus Forbi-sælgere tilføjer,
at de også langt hen ad vejen bare
gengælder den venlighed, som
bornholmerne – og andre gode folk
– modtager dem med. Journalisten
spørger, hvordan folk kan hjælpe.
- Det vigtigste er, at folk smiler
igen. Kom endelig og få en sludder. Og køb avisen! Den betyder,
at gadens folk ikke behøver lave
kriminalitet eller ender med bare at
hænge et eller sted, lyder svaret.
De to har også en hobby med
at tage selfies med de kendte på
Folkemødet, så de skal lige have en
med journalisten efter debatten.
Og da tidligere statsminister Poul
Nyrup Rasmussen kommer forbi
– endda på sin 70 års fødselsdag–
skal de også lige have en med ham.

Politiet i Allinge har netop modtaget en kasse citronhalvmåner.

VIL DU VINDE

X ER KREERET AF HANNE REFFELT
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. august
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 har genfundet min eksistensberettigelse
Hus Forbi-sælger Vivi Daastrup fortæller sin historie  
fortalt til Birgitte Ellemann Höegh
foto: Mette Kramer Kristensen
- Jeg voksede op i en kernefamilie i de tre første år af mit liv.
Så fik min far at vide, at han ikke
var min biologiske far, og familien
blev splittet ad. Min storebror rejste til Sverige, og min søster kom
i huset i England. Far og jeg havde
ingen juridisk ret til at se hinanden. Overhovedet. Men jeg stak af
helt fra starten, gik tre kilometer,
for jeg ville ud til min far.
- Vi har fortsat med at se hinanden det meste af mit liv. Der har
været mange problemer i familien,
fordi vi blev splittet ad. Jura, papirer og penge fik en masse at sige.
- Som 15-årig kom jeg i en
ungdomsbolig, min mor blev dømt
maniodepressiv og fik førtidspension. Jeg vil mene, at min mor
ikke var psykisk syg, men at humørsvingningerne var en naturlig
reaktion på det pres, hun måtte
føle.
- Som årene gik, fik jeg forskelligt arbejde og tre dejlige
børn - en søn og datter, som nu er
i 30'erne, og en søn, der er omkring 20 år. Jeg ser de to drenge,
men ikke min datter, som er gift
og har to dejlige piger. Måske ser
jeg hende ikke, fordi systemet har
dømt mig 'dårlig mor', og min datter frygter at få samme dom.
- Men hun er ikke nogen dårlig
mor.
- For et par år siden blev jeg
venner med en Hus Forbi-sælger,
der holdt 60 års fødselsdag hos
vores distributør i Herning. Han
hjalp mig med at få sælgerkort,
og vi kørte rundt til festivaler fra
Skagen til Tønder den første sommer. Så meldte jeg mig ind i jubilæumsudvalget i Hus Forbi, hvor
vi tilrettelagde en masse events,
og jeg kom til at leve på gaden i
København i ni måneder og dele
soveplads med en ven.
- Vi endte med at blive frivillige i fodboldklubben BK Frem med
egen ølbod til hjemmekampene i
Sydhavnen. Ellers stod jeg foran
en Fakta og solgte aviser. Jeg begyndte at blive underlig i hovedet,
og på et tidspunkt faldt jeg om og
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tog hjem til Herning.
- Kort efter fik jeg et
slagtilfælde til, og lægerne
konstaterede, at jeg har tre
ar i hjernen efter blodpropper. Det var heldigt sluppet,
selvom det er gået ud over
mit syn og lidt af min motorik. Efterfølgende mistede
jeg min lejlighed gennem
18 år og boede på herberger
i Herning. 1. februar fandt
jeg en lejlighed på 40 kvadratmeter, men nu er vi alle
sammen blevet opsagt og
skal være ude inden 1. april
2019, fordi bygningen skal
jævnes med jorden.
- Min opvækst har fået
mig til at føle, at jeg ikke
har nogen eksistensberettigelse, og at der findes
to slags mennesker: Dem,
der tænker i jura, papir og
penge, og dem, der tænker
med hjertet. Men efter, jeg
er startet som Hus Forbisælger, har jeg genfundet
min eksistensberettigelse.
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Endelig føler jeg mig ikke
alene i verden. Jeg har fået
en identitet og venner for
livet.
- Men det sammenhold
og den respekt, jeg oplevede
på gaden i København, har
jeg ikke mødt på samme
måde her i Herning hos de
udsatte. Jeg føler virkelig, at der er et hierarki her,
hvor der skal penge på bordet til stoffer og gæld.
- Men for mig er det en
befrielse at gå ud ad døren
og mærke livet. Der er nye
mennesker, nye situationer
og mange smil. Jeg har også
mine dårlige dage, hvor jeg
bare stiller mig op og sælger
aviser for at være synlig
i gadebilledet og tale med
mine kollegaer. ❙
Hver måned spørger vi
en sælger, hvad det
betyder for ham/hende
at sælge Hus Forbi.

3

spørgsmål

hvad fik du at spise i går?
- Svensk pølseret på Blå Kors' varmestue i Herning. I starten, da jeg fik lejlighed, glædede jeg
mig til at lave mad igen. Jeg er vild med stegt
flæsk, men gad ikke lave kartofler til, og så gik det
lidt i vasken. Så nu spiser jeg på varmestuen.

hvad har været din bedste
oplevelse som hus forbi-sælger?
- Jeg har været ude på en skole og fortælle om,
hvordan livet er som hjemløs. De gav mig et
tæppe, som nu er et af mine kæreste ejendele.
Jeg fik også en varm sovepose af André, mens jeg
var i København – den hører også til blandt mine
livliner.

har du en hobby?
- I øjeblikket går jeg op i sten og krystaller. De
giver mig ro, og så kan jeg abstrahere lidt. Hvis det
eskalerer på varmestuen, kan jeg sidde og nulre
med en sten i lommen. Om morgenen vælger jeg
gerne tre sten ud, som jeg kan støtte mig op ad i
løbet af dagen. Da vi havde polarkulde i begyndelsen af i år, lavede jeg en indsamling af soveposer,
tøj, sko, tæpper, undertøj og strømper. Nu har jeg
et helt lager i min lejlighed, som jeg deler ud af.

