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Det er vigtigt,
at udsatte bliver set
Det er ved at være en tradition. Hus Forbis sælgere og andre hjemløse og socialt udsatte er med til at lave alt i denne avis. Vores målsætning er, at sælgerne og andre udsatte skal være aktivt med til lave 20
procent af indholdet, men som i august sidste år lader vi det i denne
måned gælde hele avisen.
Socialt udsatte mennesker sætter sig selv i spil i interviews med
politikere, musikere, socialrådgivere, graffitimalere, krydsordsproducenter med flere. Ikke mindst fortæller de med egne ord og ved hjælp
af ekvilibristiske kunstneriske udfoldelser om deres verden: Sådan er
vi! Og det er vigtigere end nogensinde for socialt udsatte at blive set
og hørt.
I denne måned har vi ændret farven på sidehovedet på forsiden.
Det gør vi for at markere, at dette er en særlig udgave af Hus Forbi,
hvor sælgerne og andre socialt udsatte har bidraget til alt indhold.
Den røde er blevet blå. Vi er ikke partipolitiske, vi er socialpolitiske.
Men vi har et vigtigt budskab på vegne af sælgerne: Se os, hør os og
lad være at gøre det sværere for os, end det allerede er.
Vores 'liberale' regering har indskrænket den personlige frihed
med ghettopakke, zoneforbud og forbud mod bestemte beklædningsgenstande. Syge, arbejdsløse, hjemløse, socialt udsatte og minoriteter
bliver gjort til syndebukke i den offentlige debat og udstillet, som om
de udgør et problem for samfundet, fordi de ikke har fundet en plads
på arbejdsmarkedet eller boligmarkedet. Børnefamilier gøres fattige
med 225-timersregel og kontanthjælpsloft.
Den hårde politik har ført til stigende økonomisk ulighed i Danmark, og på verdensplan indkasserede én procent af verdens befolkning sidste år 82 procent af stigningen i de globale formuer. Den fattigste halvdel af verdens befolkning fik ingenting.
Fire unge hjemløse har været hovedrolleindehavere i Hus Forbis
samarbejde med Roskilde Festival, som i år har haft økonomisk lighed
som tema. De unge har gjort det godt og bidraget med deres oplevelser
af ulighed i debat med eksperter og unge fra udsatte boligområder, i
artikler, i festivalens avis Orange Press og nu i Hus Forbi.
Alle bidragene fra socialt udsatte i denne avis fortjener at blive
læst og set og belønnet med solidaritet, empati og opbakning til forandringer.
God fornøjelse med læsningen.

Henrik Søndergaard Pedersen, Hus Forbi-sælger
og formand for Hus Forbis bestyrelse og Poul Struve Nielsen, redaktør

vil du også støtte?

foto: Caroline
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Ulighed og gadekunst – MaisMenos er en portugisisk graffitikunstner, provokatør og politiker, som i år havde fået til opgave at udsmykke

“

Roskilde Festivals gourmettempel, Food Court. Temaet for årets festival var 'økonomisk lighed', og fire unge hjemløse har været Hus Forbis mund,
øjne og ører og blandt andet lavet interviewet med MaisMenos og hans kenyanske kollega Bankslave.

14 Vildskaben flyder
- I min mørkeste time skinner solen så skarpt,
skriver Hus Forbi-sælger Anita under en indlæggelse på ubestemt tid på retspsykiatrisk. Hun maler
de mest fantastiske billeder. Mød Anita og hendes
kunst.

20 Deltagerrekord på Ferie Camp
1.600 deltagere på Ferie Camp er det største antal,
siden Landsforeningen af VæreSteder i 2013 for
første gang gav brugere af væresteder og deres
børn mulighed for at komme på gratis eller meget
billig ferie. Hus Forbi-sælger Lennert rapporterer.

22 Hjemløse er en del af folket
Kom med Hus Forbi og de hjemløses organisation,
SAND, til folkemøde. Eva Hald fra SAND i Aarhus tog
fotos, Hus Forbi-sælger Simon interviewede forstander Søren Romar fra herbergerne på Frederiksberg.

Jeg går og tænker på at
sælge min sjæl til djævlen,
selv om jeg ved, hvad det 28 Lykken er egen campingvogn
vil sige at være foruden
Hus Forbi-sælger Michael bor i campingvogn. Det
fortæller han om i artiklen, som egentlig er et
følelser.
Anita på Facebook
side 19

interview med Hanne Reffelt, som laver X'en på side
31. I denne måned gør hun det i samarbejde med
Michael.

det koster 9.000 kroner årligt at få sit firmalogo med. send en mail til redaktion@husforbi.dk
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ingen test af
hepatitis c
på ferie camp
KOMMENTAR
af Christina Strauss,
Hus Forbi-sælger og
formand for de hjemløses
organisation, SAND.

foto: Eva Hald

Jeg har været på besøg på
Ferie Camp i Randers med
Landsforeningen af VæreSteder. De beskriver det selv som
Danmarks største værested med
1.600 deltagere. Det var godt
at hilse på alle de dejlige mennesker.
Men jeg er rigtig ked af, at
Brugernes Akademi ikke kunne få
lov til at komme alligevel. Deres
arbejde med at teste for hepatitis
C er så vigtigt.
På sidste års Ferie Camp
opdagede de 16, som havde
hepatitis C, hvoraf fire var så
alvorligt syge, at de røg direkte
i behandling. Jeg ved, at de har
arbejdet på at klargøre sig til
dette års camp.
Det er ærgerligt, men det er
godt at se, hvor meget folk nyder
det pusterum fra hverdagen, de
får af at deltage i campen. ❙

Christina Strauss, som her er fotograferet under årets folkemøde på
Bornholm, ærgrer sig over, at Brugernes Akademi ikke får testet for
hepatitis C på årets Ferie Camp.
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L'ItinÈraire-sælgerne Isabelle Raymond, Jean-Claude Nault and Mostapha Lotfi med Canada’s premierminister Justin
Trudeau på hans kontor.

Nu bliver cannabis lovligt
Canadiske hjemløse interviewer premierministeren
interview: Mostapha Lotfi,  JeanClaude Nault og Isabelle Ratmond
tekst: Laurent Soumis
foto: Mario Alberto Reyes Zamora
Sælgere fra den canadiske hjemløseavis L'Itinéraire har interviewet Canadas
premierminister, Justin Trudeau. Vi
bringer et uddrag, som handler om
legalisering af cannabis. Om få måneder vil cannabis være lovligt i det
nordamerikanske land.
Nogle af vores sælgerkolleger, der
har oplevet hjemløshed, er skiftet fra
bløde stoffer til hård medicin. Cannabis kan have ødelæggende virkninger
på mennesker, der lider af psykose.
Jeg har allerede haft psykose selv.
Hvad vil du gøre for at sikre, at unge
og sårbare mennesker er opmærksomme på de risici, der er forbundet
med en legalisering af cannabis?
- Oplysningsarbejdet venter vi
ikke med til efter legaliseringen,
det begynder her og nu. Vi arbejder på en oplysningskampagne og
lægger vores kræfter i at skabe en
bedre forståelse for, hvordan cannabis påvirker folk og de skadelige
virkninger, det kan få for enkeltpersoner og samfund, siger premierminister Justin Trudeau.
- Vi har konstateret, at den
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nuværende tilgang ikke virker.
Unge mennesker har alt for nem
adgang til cannabis, som det står
nu, og hele fortjenesten går til organiserede kriminelle. Vi ønsker
at kunne regulere og kontrollere
cannabis, så overskuddet fra salg
af cannabis investeres i vores
sundhedssystem og i reklamekampagner, der afskrækker folk
fra at bruge det.
- Der er en anden problemstilling, hvor legaliseringen kan ændre tingene radikalt. Vi ser, at for
en række mennesker er brug af
cannabis et trin, der kan føre til

andre stoffer. Hvorfor? Fordi når
du køber cannabis fra personer,
der i deres anden lomme har hårdere stoffer, som de potentielt vil
forsøge at sælge dig, kan det føre
til andre stoffer.
- Men hvis cannabis sælges i
et kontrolleret og reguleret miljø,
hvor der ikke sælges noget andet,
møder de unge ikke sælgere, som
også tilbyder dem crack eller crystal meth eller noget andet, og det
vil ikke føre dem et trin opad på
en skala, der fører til værre ting. ❙

Fra L'Itinéraire/INSP

sådan blev tegningen til
I denne måned er Hus Forbis sælgere eller
andre hjemløse, tidligere hjemløse eller socialt
udsatte involveret i hele indholdssiden af

avisen. Til Adam O.'s side 5-tegning har Hus
Forbi-sælger Kasper udtænkt handlingen, som
er realiseret af Adam O. Kasper har fundet

inspiration fra Roskilde Festival, hvor han var
med på det Hus Forbi-team, der rapporterer fra
festivalensom i år satte fokus på social lighed.

Nyt stofindtagelsesrum i Aarhus
tekst og foto: Rasmus,
stofbruger og medarbejder i
Foreningen til Oplysning om
Gadeliv.
Så fik Aarhus et nyt stofindtagelsesrum på en ny adresse. Det
er lykkedes – ovenikøbet til absolut topkarakter.
Fremover hedder adressen
Kalkværksvej 15. Det ligger direkte overfor indgangen til Turbinehallen. Det vil sige i Sydhavnen
og tæt på Nåleparken, som på sin
vis må siges at være Danmarks
første stofindtagelsesrum – bare
uden sundhedsfaglige medarbejdere.
Men man åbner jo ikke sådan
nogle faciliteter uden en obligatorisk tale fra den ansvarlige
rådmand, som i dette tilfælde er

Aarhus' første
stofindtagelsesrum åbnede 1. november 2013 i Nørre
Allé. Inden flytningen
var der indskrevet 565
brugere, men det forventes, at antallet af
brugere vil stige, fordi
der er stor tilfredshed
med den nye placering i Sydhavnen og
de store, lyse lokaler.
Dermed forventes det
også, at antallet af
årlige stofindtagelser
vil stige fra de nuværende 4.500.

Kristian Würtz (S). Han blev efterfulgt af et par ord fra Christina
Strauss, formanden for de hjemløses landsorganisation, SAND.
Hun har virkelig en evne til at få
tingene sagt uden dikkedarer.
Derefter var der reception,
som man har set dem mange
gange før. Et lille glas vin eller en
kold vand, som kunne få selskab
af en grillet pølse med brød. Det
foregik alt sammen til tonerne af
Joe Ørum, som med sin velkendte sangstemme og guitarspil forkælede de fremmødte gæster på
bedste spillemandsfacon.
Alt i alt en rigtig god oplevelse, men skulle der sættes en finger på noget: Der var ikke mere
end en håndfuld stofbrugere
blandt de knap hundrede fremmødte gæster. ❙
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roskilde festival
Temaet på årets Roskilde Festival var economic equality – økonomisk lighed. Hus Forbi
blev sammen med de hjemløses landsorganisation, SAND, inviteret til at deltage som
såkaldt equality partner, og vi bad fire unge hjemløse om at være vores mund, øjne
og ører på festivalen: Råbin, Svamp, Dannie og Caroline.
   Vi takker Roskilde Festival for at give os muligheden, og vi takker Mellemfolkeligt
Samvirke, som inviterede os med til åbningsarrangementet på FLOKKR-scenen.
foto: Caroline

Hus Forbi-sælger Råbin har taget en HF-eksamen, mens hun har
været hjemløs. Det fortalte hun om ved åbningen af Roskilde
Festivals debatscene FLOKKR
Jeg hedder Råbin, jeg er 19 år og allerede
hjemløs på tredje år. Jeg fandt ud af, at det ville
være mindre farligt at bo på gaden end hjemme
ved min familie.
Jeg kommer fra Aarhus, hvor over 50 procent af de hjemløse er under 25 år, og over 50
procent af dem har været anbragt som børn. Ligesom jeg har.
Det er vigtigt, at vi kender forskel på hjemløshed og boligløshed. Alle kan komme til at
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mangle en bolig, når de skal flytte til Aarhus og
deres drømmeuddannelse. Men før man ved af
det, kommer der sociale problemer og misbrug,
man mister forbindelsen til uddannelsessystemet og sit netværk, og så bliver det til hjemløshed. De fleste unge er sofasurfere. Det er de,
fordi Danmark er det dyreste EU-land at bo i.
Jeg er medlem af SAND, de hjemløses
landsorganisation, og Hus Forbi. Hus Forbi har
givet mig en indkomst, fordi jeg ikke var gam-

Hus Forbis Råbin valgte det talte ord frem
for musik en eftermiddag, da hacktivisten
Chelsea Manning besøgte festivalens lille
Gloria-scene

tekst: Råbin

Hjemløse kvinder forsvinder
ud af statistikken eller boller sig ud af statistikken. Vi
kalder dem sofaludere i det
miljø, jeg kommer fra.
Råbin, 19 år og hjemløs på tredje år

Råbins festivaltale

hjemløs
har hacket
sig ind
i mit hjerte

mel nok til at få SU endnu. Så Hus Forbi har
virkelig været essentiel for, at jeg fik en fjollet
hue på i sidste uge.
Det er et fuldtidsjob at finde et sted at gå i
bad, få mad og sove – udover at gå i gymnasiet. Men vi må huske, at alle hjemløseoplevelser er forskellige. Måske er du kvinde, måske
er du brun, måske er du grønlænder. Vi har
alle vores ting at kæmpe med.
Som ung kvinde oplever man, at det er farligt at være hjemløs, og at man bliver usynliggjort i miljøet. Jeg har ikke turdet sove på herberg, fordi jeg ikke har lyst til at vågne op med
en fremmed mands hånd på mit lår. Hjemløse
kvinder forsvinder ud af statistikken eller boller sig ud af statistikken. Vi kalder dem sofaludere i det miljø, jeg kommer fra.
På herberget kan man få en hue og et par
strømper, men der er ingen bind og tamponer
at hente. Og så er det hårdt at være ung kvinde og forsøge at passe sit gymnasium.
For et par uger siden sad jeg og pjækkede
fra matematik og røg en joint med en af mine
virkelig gode venner, som sagde 'du minder
mig om mig selv for ti år siden'.
Woooou, så skyndte jeg mig hen til matematikundervisningen. Jeg har ikke lyst til at
sidde der om ti år. ❙

foto: Steffen Jørgensen, Roskilde Festival

tema

Blandt eksperimenterende ravemusik, tomme
cokeposer og tømmermændsramte teenagers fandt jeg køen
til Roskilde Festivals højdepunkt: Festivalens tema om
lighed gav mig muligheden for
at tilbringe en time med heltinden og hackeren Chelsea
Manning.
Roskilde sætter for tredje
år i streg fokus på social retfærdighed. Emner som lægehjælp, rent vand og miljø
fylder i samtaler overalt på
pladsen.
Chelsea Manning fra Chicago i USA fortæller dog:
- En læge når måske at behandle 4.000 mennesker på et
år, men da jeg arbejdede som
dataanalytiker for USA's militær, kunne jeg på et år udvikle
en algoritme, der kunne redde
eller stoppe livet for op til fire
millioner mennesker.
Hvorfor er det relevant?
Fordi Chelsea mener, at ITbranchen har brug for etik – på
samme måde som vi forventer
af læger. Chelsea er foregangskvinde på aktivismens nye
front, internettet. Som ung
hjemløs har jeg oplevet problemer ved ikke at have en telefon, computer og NemID, og
jeg har aldrig forestillet mig,
at disse nymodens apparaturer
kan forvandle lange talkoder
til menneskeskæbner.
Det amerikanske militær
reddede 19-årige Chelsea ud af

hjemløshed og dyrkede hendes
fantastiske evner med matematik for at bruge det i krigene i Irak og Afghanistan. Men
hun så, at der var noget galt
bag tallene.
Chelsea Manning blev verdenskendt for at lække oplysninger om USA's krigsførelse i
Irak og Afghanistan.
- Jeg var ikke bange, da jeg
lækkede oplysningerne. USA
havde ikke fængslet nogle
whistleblowers før, så jeg forventede blot at blive afskediget.
35 års fængsel lød dommen,
indtil Barack Obama valgte at
benåde hende, umiddelbart inden han gik af som præsident i
januar 2017.

Transkønnede diskrimineres
Alle hjemløse er forskellige, men i Danmark fører vi
ikke statistik over, hvor mange hjemløse der bryder normer
for køn og seksualitet. Jeg har
i stedet konsulteret National
Center for Transgender Equality i Chelseas hjemland. Efter at
have læst, at op til 20 procent
af transkønnede i USA har været hjemløse, havde jeg lyst til
at stoppe læsningen.
Chelsea Manning er nemlig
en transkvinde. Jeg forsøger at
lægge fokus på hendes arbejde
i stedet for hendes privatliv,
men hun fastslår, at det ikke
kan adskilles.
Chelsea var hjemløs i den
vestlige del af Chicago, hvor
det anslås at mellem 20 og 40
procent af de unge hjemløse

Chelsea Manning gik ind i den amerikanske hær for at slippe ud af hjemløshed.

har problemer, fordi de ikke passer ind i samfundets idéer om køn og
seksualitet. Chelsea ønsker at glemme
sin tid som hjemløs, men fortæller om
en meget kendt problemstilling for os
hjemløse: Hvordan skaber man egentligt et hjem?
Hun kom direkte fra gaden til militærbaser overalt i verden og derfra til
fængslet. Og hun kan først nu, efter
Obamas benådning, forsøge at skabe
et hjem.
- Min politiske rejse kan ikke adskilles fra min private rejse. I fængslet
sultede jeg mig selv i fem dage, indtil
de tog mig ud af isolation og gav mig
den kønskorrektion, jeg havde brug
for.
Tænk at man kan finde sådan et
scoop på Roskilde! Måske er det en del
af hendes kampagne for at komme i
det amerikanske senat. Det er essentielt, at mennesker som Chelsea er repræsenteret, fordi vi ved, at ti procent

af transkønnede i USA er blevet smidt
ud af deres bolig på grund af deres
køn, og at 20 procent har oplevet diskrimination på boligmarkedet.
Jeg misser med øjnene, da jeg
kommer ud i dagslyset. Møblerne fra
arrangementet bliver solgt til velgørenhed, og Chelsea er på vej med det
første fly hjem. Tilbage har vi kun påbuddet om, at vi alle må og bør kæmpe for en bedre verden. ❙

sagen kort
Chelsea Manning, der dengang hed
Bradley til fornavn og arbejdede i USA's
efterretningstjeneste, lækkede i 2010
750.000 dokumenter om blandt andet
amerikanske krigsforbrydelser i Irak og
tortur på Guantánamo. I 2013 blev hun
idømt 35 års fængsel ved en krigsforbryderdomstol, men benådet fire år
senere.
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gadekunst er uselvisk
Bankslave fra Kenya vil gøre sorte kvinder stolte med sin kunst
interviews: Råbin, Svamp og Dannie
fotos: Caroline
- Oh my God, he's a crazy guy.
Ha, ha, ha…
Vi har lige fortalt Bankslave, at kollegaen MaisMenos, som står og
arbejder 50 meter fra ham, vil starte et politisk
parti. Graffitikunstneren fra Kenyas hovedstad, Nairobi, har let til latter, og det er en latter af den slags, der kommer rullende helt nede
fra mellemgulvet. Men straks efter bliver han
alvorlig igen.

provokatør og politiker
Festivalens gourmettempel Food Court var i år pakket ind i politiske budskaber fra portugisiske MaisMenos
interviews: Råbin, Svamp og
Dannie
fotos: Caroline
MaisMenos fra
Portugal har dekoreret Roskilde Festivals Food Court med kunst imod
kapitalen. Så i år kan skaldyrswrappen, vegetarrisottoen og insektburgeren spises under dobbelttydige, politiske budskaber
som 'Capitaclysm' 'Occupy all streets' og 'Until debt tears us apart'.
Årets festivaltema er økonomisk lighed. Og vi inviterede den
unge portugisiske provokatør, politikerspire og gadekunstner til en
snak om, hvordan vi stopper ulighed én spraydåse ad gangen.
Kunstnere og hjemløse har det
til fælles, at mange vælger deres
egne navne. MaisMenos betyder 'plus-minus' og lægger temaet
for al hans arbejde. Plus-minus er
polerne på batteriet, der holder os
kørende, og vores liv bestemmes
af, om der er plus eller minus på
vores konto.
MaisMenos kommer selv fra
den lavere middelklasse.

8

- Jeg har jo aldrig selv manglet noget. Men jeg har gået på en
ghettoskole og er kommet meget i
punkmiljøet, jeg ved, at samfundet
er unfair overfor fair mennesker.
Derfor går vi på gaden, siger han.
For MaisMenos var Occupy
Wall Street-bevægelsen begyndelsen. Gaderne er vores fælles
ejendom. Derfor er gadekunst hans
medie. Han siger, at gadekunst
ikke er selvisk. Gadekunst handler
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ikke om profit og antallet af museumsgæster.
MaisMenos begyndte at studere grafisk design i 2005, men det
var bare slet ikke ham.
- Jeg vil ikke lyve for at sælge
et produkt. Mine værker skal være
simple, ærlige og helst i sort/hvid.
Det er også grundstenen i mit politiske projekt.
For MaisMenos er det ikke nok
at provokere folk. Han forsøger

- Jeg foretrækker gadekunst, fordi den ikke
er selvisk. På en kunstudstilling skal man betale for at komme ind, men det her kan alle se.
Alle kan nyde farverne, gadekunst er for alle.
Det, alle kan se på Roskilde Festival, er en
afrikansk kvindes ansigt, som med alle regnbuens farver omkring sig siger velkommen til
den lille, lukkede musikscene, Gloria. Bankslave har det godt med, at der skal spilles eksperimenterende musik inde bag ansigtet, og han
håber, en sort kvinde vil passere forbi og føle
sig stolt.
- Jeg vil ikke begrænse mig, jeg eksperimenterer meget. Når jeg kommer ud, taler jeg
meget om miljøet, om at plante træer til den
næste generation. Og om selvstændiggørelsen
af kvinder, især sorte kvinder. I mit samfund
er kvinder til for at blive set og ikke hørt. Jeg
vil give dem styrke med min kunst på væggen,
siger Bankslave.
Tidligere var han rapper med kunstnernavnet Slave, men han har elsket at tegne og male,
siden han var helt lille. Da rappen blev skiftet
ud med graffiti, ledte han efter et funky navn,
og det blev så Bankslave, for 'vi er alle slaver
af bankerne,' som han siger.
Har I mange hjemløse i Kenya?
- Ja, mange. De lever i slumkvarterer, jeg

voksede op nær et stort slumområde i Nairobi.
Men du voksede ikke op i fattigdom selv?
- Nej, men vi havde ikke meget. Min mor
kæmpede for at få mig på kunstskole, og hun
støttede mig hele vejen. Min far ville helst have, at jeg blev læge, ingeniør eller fik arbejde
på et kontor. Nu kan jeg rejse verden rundt
med min kunst og forsørge både min mor og
min far.
Hvad er dit syn på Danmark og danskerne?
- Cool people, måske lidt for cool nogle gange. Men når der er fodboldkamp, ser man følelserne. Jeg så landskamp med nogle af mine
danske venner (VM-kampen mellem Danmark
og Kroatien, red.), og de var meget følelsesladede, de skiftevis drak og røg hele tiden, ha,
ha, ha. Jeg så det som en performance. ❙

20 års graffiti
Graffiti har siden 1998 været en fast bestanddel af Roskilde Festival, og i år var mere end 100
frivillige kunstnere involveret i udsmykningen af
både festivalpladsen og campingområderne. Derudover har festivalen hvert år et kunstprogram,
og herigennem var MaisMenos og Bankslave
inviteret til at udsmykke henholdsvis Food Court
og Gloria og holde et oplæg.

at starte et politisk parti, der også
får folk til at tage handling. Hans
kunstneriske fjollerier, kække
smil, kritik af ulighed og miljøbelastning og kærlighed til EU
minder om Alternativet. Han ønsker en ny politisk dagsorden.
MaisMenos har samlet 3.000 af
de 8.000 nødvendige stemmeerklæringer. Portugiserne stemmer
mindre og mindre, og mistilliden
til de etablerede partier dominerer
landet. Han smiler og siger:
- Jeg håber ikke, systemet korrumperer mig. Jeg har brug for at
kunne sove om natten.
MaisMenos er en finurlig mand
med mange projekter, og nu er
han endt på Roskilde Festival. Han
bruger jobs som dette til at finansiere sit politiske arbejde.
MaisMenos sparker til et system, han mener, sætter penge
over mennesker. Han har tre bud
på at stoppe ulighed.
- Vi må samarbejde internationalt. Vi må fjerne lovgivning, der
sparker nedad – for eksempel ved at
afkriminalisere stoffer, som vi gjort
i Portugal. Og så må vi få alle til at
interessere sig for demokratiet. ❙
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dem med slikkepindene
Dorte Bundgaard Poulsen og Aya Mortag Freund er med i festivalens opsøgende team af socialarbejdere. De tænker ikke på, om de sidder over for en ung hjemløs gut eller en rigmandsdatter

Ekspertråd
fra unge hjemløse

interview: Råbin, Svamp og
Dannie
foto: Caroline

Gennem Roskilde Festivals helt eget posthus kunne
deltagere få gode råd fra Hus Forbis panel af erfarne
udeliggere

Tre år som hjemløs har gjort, at Råbin er lidt angst for
socialrådgivere. Så
hun bliver glad, da hun finder ud
af, at de to mennesker, der sidder overfor hende, ikke er det, hun
troede, men i det daglige arbejder
som henholdsvis sociolog og socialpædagog.
Dorte Bundgaard Poulsen og
Aya Mortag Freund er to af i alt
92 frivillige i det opsøgende team
med de hvide veste, som er en
skøn blanding af blandt andre
skolelærere, misbrugskonsulenter,
psykologer, medicinstuderende
og sygeplejersker. Og hvor samaritterne hjælper festivaldeltagere
med ondt i foden, er det opsøgende
team klar, hvis man pludselig får
ondt i sjælen.
Hvorfor lige Roskilde Festival?
Dorte: Jeg har arbejdet med Tine Roos, som står for initiativet, og
hun fik mig ind i det. Da jeg havde
været her første gang, vidste jeg,
der ikke var nogen vej tilbage.
Aya: Jeg startede som almin-

delig gæst på festivalen, men jeg
fandt ud af, at jeg hellere ville bidrage til den her kæmpeorganisation, som ikke vil tjene penge, men
give dem til nogen, der har brug
for det.
Er det meget forskelligt fra, hvad
du laver til hverdag?
Aya: Ja, for jeg sidder på kontor og er akademiker. Jeg arbejder
med kriminalitetsforebyggelse,
men vi møder jo ikke de mennesker, det i sidste ende handler om.
Så Roskilde Festival giver en uges
indblik i, hvordan ungdomskulturen er.

Ensomhed i mængden
Dorte har også en akademisk baggrund, men arbejder i dag som socialpædagog med flygtninge. Hun
kan sagtens sætte sig ind i, hvordan det er at være ung og måske
på sin første festival:
- Jeg var på Midtfyn, da jeg var
14. Jeg fik aldrig brug for det, men
det ville have været rart at vide,
at der var nogle ædru voksne, jeg
kunne gå til, hvis et eller andet
kørte af sporet.
Aya: Jeg synes tit, jeg har oplevet her på festivalen, at man kan
føle sig ensom. Der er mange men-

nesker og følelser, det er hårdt og
sjovt og fantastisk på samme tid,
og så kan man godt føle sig rigtig
alene. Hvis ens venner bliver ved

- Ondt i livet har
hverken køn, grænser
eller alder. Det kan
være, presset fra
forældre eller
samfundet er for
hårdt, og de tror,
de kan lade det ligge,
når de står af bussen
hernede.
Aya Mortag Freund,
det opsøgende team
med at feste, hvem skal man så gå
til? Der kunne jeg godt have haft
brug for at snakke med nogle fornuftige voksne.
Som har sat tid af til at snakke
med dig.
Aya: Ja, det er også det, vi oplever, når vi er ude og fortælle om,
hvad vi laver. At vi er her, og man
bare kan komme. Så bliver de rig-

tig glade. Det handler ikke kun om
vabler og samaritter, men også om
omsorg.
Dorte: Jeg bliver nogle gange
helt rørt over, hvor sindssygt omsorgsfulde de unge mennesker er
over for hinanden. Og de reagerer
meget ofte, hvis én, de ikke kender, ligger et sted. Så kontakter
de os eller forsøger at gøre et eller
andet.

tekst: Svamp, Råbin og Dannie
foto: Caroline

Ingen løftede pegefingre
Svamp fra Hus Forbi-holdet var
for ni år siden på Roskilde Festival
som frivillig. Da fandt de én, som
havde taget en overdosis.
Vi kontaktede samaritterne, men
jeg hørte aldrig, hvad der skete. Det
har jeg tænkt over siden. Det ville
have været rart at få at vide.
Dorte: Det bruger vi meget
krudt på. Hvis én har taget en
overdosis, er det noget med samaritter og læge. Men vi kan gøre
noget ved den lejr, hvor de andre
sidder tilbage. Vi finder lejren på
kortet og opsøger den enten samme dag eller dagen efter.
Når de enkelte hold går deres runder i campingområderne,
har de slikkepinde og ørepropper
i lommen. Den løftede pegefin-

Dorte, Aya og 90 andre frivillige udgjorde det opsøgende team, som har været
en del af Roskilde Festival i 14 år.

ger, Råbin kender fra Jobcentret,
bliver til gengæld dernede – også
når de møder unge, der har taget
stoffer.
Aya: Det er vi meget modstander af. De, der kommer her, kan
for det meste godt selv, men nogle
gange kan man bare ikke. Det ved
vi også fra livet.
- Vi siger, at de skal huske at
gå op til de orange veste, hvis de
bliver dårlige. Og så sætter vi os
ned og fortæller, at hvis du har taget det her, kan du forvente, at det
roder rundt i din krop i otte timer.
Men bagefter kan du opleve, at
du bliver lidt deprimeret, så sørg
for, at du har nogen omkring dig i
morgen.

Flest sjove oplevelser

Aya og Dorte er dem med de hvide veste – og slikkepinde. Her sidder de sammen med Hus Forbis Svamp og Råbin.
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Hvilke grupper er der hyppigst problemer med?
Aya: Ondt i livet har hverken
køn, grænser eller alder. Det kan
være, presset fra forældre eller
samfundet er for hårdt, og de tror,
de kan lade det ligge, når de står
af bussen hernede.
Har I mødt unge hjemløse, som
kommer med lidt mere komplekse
problemer end normalt?
Dorte: Ja, men jeg har sikkert
mødt flere med den baggrund, end
jeg tror. Jeg sidder ikke og tænker på, hvor du kommer fra, for
du ligner en festivalgæst. Det kan

komme frem i en samtale med mig,
men der er ikke meget forskel på,
om du er hjemløs eller flinkeskolepigen, som har det skidt, fordi forældrene pacer dig. Du har det lige
skidt af den grund.
De sjove oplevelser er klart i
overtal: Lejren, hvor alt er pink,
Find Holger-lejren og at blive inviteret på julefrokost med flæskesteg og brun sovs fra den lokale
slagter.
Aya: Vi møder mennesker, som
har det fedt ud over alle grænser.
Nogle gange har de indtaget noget
kemi og fortæller om former og
farver og firkanter, og så tænker
man 'wow, jeg ville gerne være
bare ti sekunder inde i det hoved'.
Hvad er så de værste oplevelser?
Dorte: De, der bliver siddende
i mig, er dem, hvor jeg af den ene
eller anden grund ikke har fået lov
til at lukke den. Jeg mangler at se
personen i øjnene og spørge, om
du er okay nu. Men sådan er det.
Hvis de har fundet nogle venner,
der kan hjælpe, er det min opgave
at slippe det.
Aya: Jeg synes, det sværeste
er, når mennesker har passet meget lidt godt på hinanden. Det kan
være måden, man taler til hinanden på, og når jeg møder nogen,
hvor man kan se, at det er med
vilje, så bliver jeg træt. Så skal jeg
lige stå og råbe lidt i skoven. ❙

Post Nord er i problemer, men Dream City på Roskilde har
løst det. I Dream Citys posthus tager de nemlig ikke imod
penge – blot sange, kys, øl og alt andet, der kan byttes
til festivalhygge. Og det bliver helt analogt og landsbyagtigt, når postbuddet forsøger at finde Emil Andersen i
Camp L.
    Vi har ikke brugt posthuset til at sende breve.
Til gengæld har vi modtaget breve med spørgsmål fra
søde, men campingmæssigt uerfarne, festivalgængere.
     Kan erfarne, unge hjemløse og gadesovere mon
hjælpe?

MONICA, 22 år:
Jeg er småsyg og har det nederen. Hvad gør jeg?
SVAMP: Drik mere. En flaske brændevin og hop så i soveposen.
CAROLINE: Når det gælder forkølelser, er vi alle lige. Så rådene
er jo ens: Te, søvn og et halstørklæde.

METTE, 22 år:
Hvordan bliver jeg mæt uden at bruge penge?
SVAMP: Jeg plejer at stille mig ved skraldespandene, for
eksempel i Food Court. Her venter jeg, til folk vil smide en halv
tallerken lækker mad ud og stopper dem eller spiser det øverste i
skraldespanden. Det har højst ligget der i fem minutter.
RÅBIN: Få nye venner. Mad samler folk. Der er altid nogen med
en ekstra dåse tun. Hvis alt andet ikke går, kan du bytte med
folk. Måske har du to smøger eller det gaffertape, de lige står og
mangler.

MARIA, 23 år:
Hvad gør jeg, når jeg har brug for alenetid?
CAROLINE: Tag dig en ordentlig tur på lokum.
RÅBIN: Gå nye veje. Tag til en koncert alene, eller forvild dig
ind til Roskilde by. Dit mentale helbred er vigtigere, end om du
misser en enkelt koncert.
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Hus Forbi-sælgere er frivillige og
nyder at gøre et stykke arbejde på lige fod med andre, blive
anerkendt for det og endda få
et sted at bo fast en uges tid, så
man ikke skal skjule sig og flytte
teltet hver dag.
Kollega Simon mødte Socialministeren til Folkemøde på
Bornholm for nyligt. Han spørger:
Bliver du ved med at stille op
for de konservative?
Det bekræfter Socialministeren. Nu er det vores tur til at
spørge videre.

På festival

Svamp, en minister, Råbin og Dannie.

knækbrød med makrel
og minister
Socialminister Mai Mercado mødte unge på Roskilde Festival
af Råbin, Svamp og Dannie
foto: Caroline
Hvad byder man en minister
til et interview på Roskilde Festival? Teamet fra Hus Forbis
og de hjemløses organisation SAND's ungecrew bød på en lejr-klassiker: knækbrød med
makrel i tomat og majo, da Socialminister Mai
Mercado (K) besøgte Roskilde Festival for første gang som minister.
Hun har været med flere gange som almindelig betalende gæst og sovet i det, der hedder
'Silent & Clean' – en af festivalens mange lejre,
som adskiller sig ved, at man skal være stille
efter klokken 22 og rydde op efter sig. Så det
første spørgsmål må være:
Hvor lang tid vil du kunne bo i et telt?
- Længe. Jeg har været vant til at campere,
siden jeg var barn. En måned er nok for meget, men jeg kan fint klare en uge, svarer Mai
Mercado.
Foran Orange Scene møder vi et helt hold
af Hus Forbi-kolleger. Det er ikke kun vores
lille Equality-gruppe, der er på festival. Flere
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Mai Mercado er ikke til curlingforældre: Når jeg læser i Ekstra Bladet om Oscars mor, som kommer ud med
chili con carne, så bliver jeg træt.

Hvordan bliver en minister modtaget på en festival?
- Godt. Men man skal lige
vænne sig til, at når det bliver
lidt hen på dagen, og når folk har
fået noget at drikke, så kommer
de hen til mig. Men jeg har aldrig
haft en dårlig oplevelse.
Har du oplevet, at folk har taget stoffer, når du har været her?
- Jeg er nok den mest blinde
person i verden. Men det har jeg
faktisk ikke.
Hvordan oplever du den måde,
folk lever på her?
- Jeg kan godt lide den rummelighed, der er. Når jeg læser
i Ekstra Bladet om Oscars mor,
som kommer ud med chili con
carne, så bliver jeg træt, men der
er jo mange gode historier, som
ligger gemt i festivalen, og jeg
synes, det er spændende, at I er
her. Jeg glemmer ikke det optog,
I var med til at lave på Folkemødet, hvor I kom en skov af skilte
med fordomme overfor hjemløse.
Folk var forfærdede. Det var lige
i hovedet, siger Mai Mercado.
Vi ser ikke anderledes ud end
festivaldeltagere med bolig. Men
vi kan ikke bare ringe til vores forældre og få flere penge sendt med
MobilePay. Når vores penge bliver
knappe, må vi stå og skralde ved
skraldespandene.
- Hjemløshed kommer af nogle årsager, som ikke har ret meget at gøre med unge mennesker,
som tager til festival. Men vi har
nogle udfordringer. Unge piger
mistrives, og unge i kontakt med
kriminalitet er i voldsom stigning. Vi må prøve at afdække,
hvilke årsager der ligger bag.
- Jeg ved ikke, hvad de sociale medier gør. Men da jeg var
barn, fandt mobning sted i det
fysiske rum. I dag følger det

børn og unge hele døgnet.

Usynlig forskel
Udfordringen blandt hjemløse er
for eksempel, at man ikke har computer, NemID og mobiltelefon.
Hvad tror du, den største udfordring er?
- Når det går fra bare at være
'jeg mangler tag over hovedet'
til, at der er flere problemer.
Det giver nemt meget stress,
at man ikke ved, hvor man
skal være. De unge er under et
enormt pres, siger Mai Mercado.
Hun tilføjer, at 60 procent af
alle hjemløse har været anbragt
som børn og spørger, om nogen af os har. Råbin og Dannie
bekræfter, at det har de været.
Så i vores lille gruppe er det 50
procent.
SAND og Hus Forbi gør, at vi
kan opleve nogle ting, som vi måske kan komme videre på. Men
det er så svært at komme igennem
overfor kommunen. Reglerne er
med til at spærre i den sidste ende.
Det eneste, du får at vide, uanset
hvor mange problemer du har, er,
at du skal bare ud at arbejde.
- I sidste ende handler det
om, at kommunen skal tilvejebringe en bolig. Og hvis man
har brug for mere hjælp med for
eksempel misbrug, så skal man
have det. Men det er jo rigtigt,
at hvis man aldrig har lært, hvad
et hjem er, kan det være rigtig
svært, når der kommer en fra
kommunen og siger: 'Her er en
lejlighed', siger Mai Mercado,
som erkender, at der er stor forskel på, hvilken hjælp man kan
få fra kommune til kommune,
og at der ikke er boliger nok alle
steder.
Roskilde Festival sætter jo
nogle dagsordener med fokus på
lighed. Den vil have deltagerne til
at tage stilling. Hvad synes du om
det?
- Det er rigtig fint. Man forholder sig til nogle vigtige emner, og opfølgningen på Metoobølgen med kampagnen mod
seksuelle krænkelser er rigtig
god. Det er vigtigt at forstå, at et
nej er et nej, slutter socialministeren.
Hun glædede sig i øvrigt til
Eminen, Nick Cave, Gorillaz og
især alt det, hun ikke kendte i
forvejen. ❙

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.

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

flyder
I min mørkeste time skinner solen
så skarpt, skriver Hus Forbi-sælger
Anita, men hun er indlagt uden
udgang på retspsykiatrisk afdeling

på ubestemt tid
Da Anita ikke måtte få pensler, malede hun med fingrene

af Poul Struve Nielsen

A

nita er Hus Forbi-sælger, men hun
har ikke været på gaden med aviser
længe. Hun har en behandlingsdom, og tidshorisonten er 'ube-

stemt.'
    Selv om lægerne har vurderet, at hun er
så syg, at hun skal være spærret inde, vurderer
Jobcentret ikke, at hun kan få pension, så hun
er stadig på kontanthjælp. Lige nu er hun dog
ikke på nogen hjælp. Lige nu ved kun Anita
selv, hvor hun er. I tidsrummet mellem at Hus
Forbi aftalte med hende at bringe hendes
tekster og malerier og produktionen af denne
udgave af Hus Forbi, er hun stukket af fra sin
retspsykiatriske afdeling på Sct. Hans.
    Det har hun gjort før. Hun har været på
flugt i fem en halv måned frem til januar i år.
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Hun synes ikke rigtigt, hun får nogen behandling, hun kan bruge til noget, når hun er der.
    Men hun får noget fra hånden. Bogstaveligt talt. Anita er en fremragende maler. Tidligere på året har hun i en periode ikke fået lov
at have pensler, fordi man på afdelingen har
skønnet, at det var for farligt. Derfor har Anita
i en periode malet med fingrene. Nogle af de
malerier, der er med her i Hus Forbi, er fra
den periode – og er altså malet med fingrene.
Siden har hun fået pensler igen. Nogle af de
sidste værker, der er malet med pensel, før hun
stak af igen, er også medbragt her.
Anita fortæller om sig selv:
    - Jeg har altid tegnet. Da jeg blev fjernet
hjemmefra som 16-årig, begyndte jeg at male.
Jeg har gået kunsthøjskole i Holbæk og i skole
som maler mange andre steder. Jeg har også
lavet mine tatoveringer selv. Jeg er også stof-

bruger. I virkeligheden vil jeg bare gerne have
min kokain og være i fred.
    Nogle vil måske genkende Anita. Hun
har været med i tv-programmet 'Læsegruppen
Sundholm.'
    I år har Anita haft malerier udstillet i det
åbne værksted 'Maskine Maskine' på Sct. Hans
i Kurhuset, Kurhusvænge 2 i Roskilde. Hun har
– uden at kunne møde op selv – haft værker
udstillet i forbindelse med udstillingen 'Rød
Togbus'. Og nogle af hendes værker er stadig
udstillet i 'Maskinen'.
    Ankermanden bag værkstedet er kunstneren Nikolaj Brie Petersen, som Hus Forbis
læsere kender fra de digte og illustrationer, der
er bragt her i avisen.
    Her fortæller Anita selv med egne ord og
i egen streg. ❙

af Anita Xenia Steen Svensson

S

elv i mit mørkeste øjeblik lader jeg mig ikke tæmme, vildskaben flyder i mine årer, mine drømme overbruser i mit
sind…
I tager mine ting. I pryder min verden med lænker. I
smeder en maske og tvinger mig til at bære den.
Dog ser I intet. I er blinde, tabte bag uafprøvede grænser af indsigt, som selv den viseste kvinde eller mand knapt

kan skue.
Jeg er alfa, jeg er omega. Jeg er drøm. Jeg er virkelighed. Jeg er, hvor
intet mennesker kan se, og hvor ingen kan andet end blot at famle sig
forvirret rundt i mørke. Jeg ser dine sølle forsøg på at fange den ånd, du
så desperat selv søger at få del i.
Men du fejler gang på gang. Du er intet i min realitet andet end en
slave; et udskud, en undskyldning, der giver mig mere og mere magt. Dit
forsøg på at erhverve dig blot et glimt af min skinnende aura, som du
ville i det øjeblik vide, at du intet andet ønskede end at bade i lyset af og
måske der have en chance for at blive blot set et spildt sekund.
Men ingen ser dig. Du falder ind i tapetet. Du er en flue fanget i mit
spind; et spind jeg spinder og smukkere spreder, uden du opfatter skønheden i dette perfekte stykke kunst. Du er jo blind, husker du. Hvis jeg
en dag forbarmede mig og gav dig bare et øjeblik af denne indsigt, ville
hele din verden ramle, dit sind ville knække sammen, og din karmas
lange arme puste det lille lys, du uden at vide søger så ihærdigt at gøre til
blot en lille flamme. Af bare chok ville dit lys brænde ud uden aldrig at
nå at fatte chancen, du blev givet.
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Du er malmen under mine fødder, du er håret i kammen;
tabt i et matrix, der holder dig bundet til din trældom uden nåde. Alt, du forsager, skal du bøde for. Alt, du siger, skal du stå
til regnskab for. Alt, du gør i dit sølle liv, skal du betale prisen
for - og stakkels lille dig, du ved det ikke engang!
Når du gør det, er dit sande helvede låst fast i tid for evigt;
låst fast i din manglende åbenbaring. Du ser aldrig lyset, du
valgte mørket, og du vælger det i frygt for resten af verden hvor derimod jeg vælger at leve i komplet balance, men i naturen og ser de tegn, Gud tegner for mig. Jeg er udvalgt for min
renhed. Jeg er komplet, sjæl, sind og krop, jeg er englen, der
kom for at lyse for dig, men du kunne ikke se den gave, der var
dig givet, og du bandt mig fast i troen, at du nu havde magten i
din hånd! Alt, du binder, er dig selv, og det vil du vide en dag.
Men en dag er det alt sammen for sent, når du i et lille
spildt sekund indser, hvad du gjorde. Men det liv, du fik så
dyrebart givet, og den måde du valgte at lyve for dig selv på,
knækker den rest af vilje, der så smukt bedrog dig og gjorde
dig blind. Tak for min skæbne. Tak for jeg ikke er dig.
I min mørkeste time skinner solen så skarpt. Du ville i din
blindhed kunne ane lyset gennem mørket. Du ville vide, men
ikke formå at fastholde, at jeg var din vogter, og at du i stedet
for at åbne dine øjne for gaven, da den blev dig givet, valgte at
følge strømmen og som de fleste blive væk i løgnen og tro helhjertet på, at du var i dit rette element.
Men du kaster dig for løverne helt uden at vide, at vilde
dyr kan ingen tæmme. Og mens du er en tæmmet hund, flyver
jeg frit med vinden. Ingen lænker kan binde min sjæl og mit
sind: kun min krop kan du nage på og torturere, som du vil.
Men jeg smiler blot til dig, du tabte barn af afgrunden, smiler
blidt, ler i hjertet. Hvor jeg er fri, er du træl. Hvor jeg er levende, er du død. Du er tabt i kraft af dit blinde øje din stædige
vilje. Fanget i dit magtsyge twistede liv, du er uren, du er intet
mere. Karma henter dig hjem, og du bør frygte døden!! ❙

- Du er jo blind, husker du.
Hvis jeg en dag forbarmede
mig og gav dig bare et øjeblik af denne indsigt, ville
hele din verden ramle, dit
sind ville knække sammen,
og din karmas lange arme
puste det lille lys, du uden
at vide søger så ihærdigt at
gøre til blot en lille flamme.
Af bare chok ville dit lys
brænde ud uden aldrig at
nå at fatte chancen, du blev
givet.

- Jeg har også lavet mine tatoveringer selv. Jeg er også stofbruger.
I virkeligheden vil jeg bare gerne have min kokain og være i fred.
16

| HUS FORBI | nr. 8 august 2018 | 22. årgang


HUS FORBI

| nr. 8 august 2018 | 22. årgang | 17

Jeg er altid alene
og jeg er desperat for et slippe væk
hvad skabte verden mig for … jeg
er ingenting mere tag mig væk!

Hus Forbi-sælger Anita
havde kun kontakt med
nogle få besøgende og
med personalet
og de andre patienter på retspsykiatrisk.
Hendes kontakt med
omverdenen i øvrigt
var via Facebook.
Med hendes tilladelse
bringer vi her hendes
Facebook-optegnelser,
fra hun blev fanget på
en springtur i januar og
til marts

Fuck
jeg keder mig
igen i dag
Lorte hospital
brænd dog
Neeeeddd

Fuck jeg er for lækker
til at spilde min tid
på Sct. Hans, grrr lol
Better day NOW new hair
THE BITCH IS BACK.... glæder
mig til imorgen !! FÅR BISTAND
med tilbagevirkende kraft fra
1. februar, dvs kan betale
regninger den 1.

når facebook er verden
26/1
føler mig næsten hel igen med mine
lange lange negle wooohooo!!
31/1
Okay - er jo som de fleste ved, lige
kommet retur fra en laaang springtur, hvor de lukkede min bistand
for ca 4,5 mdr siden. Den er lige
sat i gang men kommer først næste
senest onsdag !! min konto er i minus
ca 1300,- pga hævet tlf regninger da
jeg var væk !! abonnement! Anyways
er helt flad for smøger etc etc etc
- kan nogen låne mig 2300 til altså
SENEST næste onsdag ???? plzzzz
hjælp!! jeg har nyt bankkort samt
nemid!! og har mobilpay - alt er ok
!! tak på forhånd ! P.S skriv venligst
PRIVAT  <3

2/2
I dag starter vi så med at genmøblere
mit rum. Alle mine ting var mere eller
mindre pakket sammen, da jeg kom
tilbage, og nu skal det gennemgås,
så jeg får de ting jeg skal bruge for
at kunne føre en ok hverdag tilbage
det er LUKSUS !! Vi starter med en
af mine 3 flyttekasser med MAKEUPPPPP hahhahaha glæder mig til
at lege haha ! God dag til alle mine
homies !! Elsker jer sååå uendeligt
meget i aner det slet ikke!!
7/2
Namaste
10/2
Fuck jeg er for lækker til at spilde
min tid på Sct. Hans, grrr lol

14/2
Better day NOW new hair THE
BITCH IS BACK.... glæder mig til
imorgen
!! FÅR BISTAND med tilbagevirkende
kraft fra 1. februar, dvs kan betale
regninger den 1.

nye dag åbne sig og byde musikken
ind her ind hvor jeg kan finde ro i
mit dyrebare sind uden at de fatter
en pind... nyder en smøg og tænker
i røg... savner et mål savner en nål
er pisse træt af prutter der lugter af
kål!!

22/2
NO fucking FEAR it goes from ear to
ear in a joker smile I sit back and live
on what they see as a lie they know
shit but i am a hit I and $$wil keep
on looking to break the goodbye...
and say hi hi and grow into the sky
to find some pie and turn up the
lowlife coz there i will truthly try to
see my real tie ... and meet whom
am I and never die for anything but
u and I

26/2
RØD TOGBUS
Det her er min del af udstilling i
RØD TOGBUS i kirken på Sankt hans
hospital !! åbenr d 3/3 ... ved Nikolaj
Brie Petersen kom endelig selv om jeg
ikke personeligt vil være til stede ved
denne begivenhed !!

23/2
Væbner mig atter med tålmodighed,
dagen i dag den sved,  gråd håb skub
og tilbage. DE syge nederlag kom
flag i flag alt jeg ønsker at se den

18
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6/3
nogle dage husker jeg mig selv indeni, og det svider som ingen kan se,
jeg spiller så hård og kold og ender
i min egen vold et væld af tårer og
blodet der værker i mine årer ...
kalder i smerte hvor gør du ondt mit
fucking hjerte, når hjernen spiller
mig endnu et pus er du som regel

mit plus men idaG GØR DU ONDT
OG JEG LIGNER LORT NU SÅ DET
VEL EGENTLIG RET TRIST AT DET
SKAL SKRIVES MED STORT
8/3
Not my Best work I am not sure I
even like it.
15/3
Painted primary with my fingers appr
2 hours ...enjoy
15/3
Nye lærreder fra Nikolaj pure luksus
.... r syg neeen skal lige have gjort
rent og forhåbentligt malet lidt...
yir og sugar Baby kommer imorgen
lukkksususus
16/3
Alle kvinder, der stadigvæk bløder,
gør jeg selv en kæmpe tjeneste at
investere i et par stykker af disse
her. Jeg har personligt brugt dem og
intet andet i over 3 år+. De er lavet

af silicone, så du kan ikke give dig
nogen sygdomme. De r super billige
og meget langtidsholdbare dvs super
økonomiske korrekte. De kan sidde
i op til 12 timer.  At bløde igennem
er næsten umuligt. De er lugtfri og
holder dig lugtfri. De er nemme at
bruge og nemme at holde rene. Der
er igen ting ved dette produkt jeg
ikke elsker. Har giver mange væk og
alle elsker dem. Kære kvinde elsk dig
selv. Enjoy
18/3
SUPER BORRED AND PAINE IN
TUMMY AND ARGHHHH THIS
FUCKING ROOM
20/3
Fuck jeg keder mig igen i dag
Lorte hospital brænd dog
Neeeeddd
21/3
går frem og tilbage grædende op og
ned ad gangen

der er 6 stk. personale på gangen, og
de ser det alle, men ingen reaktion
lader mig vade frem og tilbage de ser
jeg er sønderknust
inden i skriger min sjæl, men jeg går
og tænker på at sælge min sjæl til
djævlen
selv om jeg ved, hvad det vil sige at
være foruden følelser
jeg er bange men kan ikke klare
denne tortur mod hele mit væsen
længere
jeg er ensom, jeg er alene og jeg er
i smerte
hvor meget skal et menneske kunne
klare
mit liv har været fyldt af eventyr
mareridt og længsler
jeg lever ikke i øjeblikket jeg står i
stampe jeg høre mig selv ånde men
tiden står stille
der er ingen kære mor her, ingen
spørger mig hvordan jeg har det
ingen ænser mig
og jeg er i smerte min hjerte skærer
en rusten kniv over min sjæls skrig

hele tiden døgnet rundt
overvejer at tage mit liv men er
bange for det ikke ændrer noget…
bange for at vågne op i næste
dimension på selv samme seng i
samme cyklus af ensomhed
jeg ser min sjæl falme min krop forfalde og jeg er begyndt at tage piller
bare for at sove tiden væk
hjælp mig tigger jeg, beder jeg, råber
jeg men ingen svarer .
jeg er altid alene og jeg er desperat
for et slippe væk
hvad skabte verden mig for … jeg er
ingenting mere tag mig væk!
22/3 18
Væbner mig igen med gå på mod
tro på fremtiden på at dette helvede
vil jeg overkomme og slå og komme
stærkere af ud på en mere lys side
og til en tilværelse som igen vil smile
til min sjæl og hele den smerte der er
oplevet levet og overlevet... ❙
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deltagerrekord på ferie camp
1.600 deltagere på Ferie Camp er det største antal, siden Landsforeningen af VæreSteder i 2013
for første gang gav brugere af væresteder og deres børn mulighed for at komme på gratis
eller meget billig ferie

- Jeg kan se dem få
det bedre år for år,
fordi de har mødt nye
og interessante mennesker, som de holder
fast i uden for ferierne.
Nico Hansen arbejder på
Landsforeningen af VæreSteder

- Når folk kommer her, får de noget andet at snakke om, og det kan skubbe dem
i en mere positiv retning, siger Nico Hansen, der for sjette gang har fået LVS'
Ferie Camp op at stå.

interview: Lennert Windelboe
tekst: Benny Lauridsen
foto: Lars Aarø

H

vor er Ungeteltet? Hvor
skal vi spise? Børneteltet? Hvor er Hundebørnehaven? Hvornår
åbner Wellness-teltet? Hvor er Infoteltet?
Spørgsmålene flyver en om
ørerne denne mandag middag i
uge 28, hvor Hus Forbi er med på
åbningsdagen af årets Ferie Camp
ved idrætshallen Langvang i Randers. 1.600 voksne og børn i alle
aldre skal have tjekket transportmidler ind på parkeringspladserne, have meldt deres ankomst og
fordeles ud på det rigtige campingområde med deres telte og andet
udstyr – og måske lige have en
omgang middagsmad midt i det
hele.
I mylderet lykkes det os at
finde frem til Infoteltet og den
ærkekøbenhavnske Hus Forbisælger Lennert Windelboe. Kort
efter dukker Nico Hansen også op.
Han arbejder til daglig på Landsforeningen af VæreSteders kontor
i Fredericia. En del af hans arbejde
har siden 2013 været at få den årlige Ferie Camp afviklet på bedst
mulig vis.
Inden vi sætter os ned til det
interview, Lennert Windelboe har

20

ønsket med Nico Hansen, fortæller
den travle arrangør, at man aldrig
har haft flere deltagere på Ferie
Camp end i år:
- Vi melder tilbuddet om Ferie
Camp ud i april og lover, at de,
der melder sig til inden 1. juni, er
sikre på at komme med. Men da vi
nåede 1. juni, var vi allerede for
mange til det oprindeligt planlagte. Så vi måtte ud at bearbejde
nogle sponsorer, og det lykkedes.
Så vi er blevet 1.600 i år i stedet
for de planlagte 1.400 deltagere.
Nico Hansen når også at nævne, at man i år har en Hundebørnehave. Den er dog mest til, når de
tobenede skal spise i det kæmpestore spisetelt, for der må de firbenede ikke komme med. Men imens
bliver der så kræset om menneskets bedste ven i Hundebørnehaven, hvor den også kan få et dyrlægetjek eller en dyreambulance,
hvis det går helt galt.

Folk får det bedre
Kan du fortælle, hvad Ferie Camp er?
- Det er et tilbud til folk fra
landets væresteder, der ikke har
mulighed for en anden ferie. Her
kan de sammen med deres børn
komme en lille uge væk fra deres
dagligdag.
Hvad har Ferie Camp, som andre
ikke har?
- Muligheden for at møde folk
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med erfaringer som én selv. Og jeg
ser jo, hvordan folk finder sammen på Ferie Camp og bliver gengangere på den næste – og ind i
mellem også holder kontakt med
hinanden. Jeg kan se dem få det
bedre år for år, fordi de har mødt
nye og interessante mennesker,
som de holder fast i uden for ferierne.
Hvordan kommer man i betragtning til tilbuddet om Ferie Camp?
- VæreStederne over hele Danmark er med i Landsforeningen
for Væresteder (LVS) – og et af de
tilbud, man møder som bruger, er
vores Ferie Camp.
Der er mange idrætstilbud.
Hvorfor?
- LVS har mange idrætstilbud
året rundt. For vi tror på det som
et middel til ikke blot at møde
andre, men også til at rykke sig
selv et bedre sted hen, end man
startede. Det gælder også på Ferie
Camp.

Folk holder styr på sig selv

- Vi har fået økonomiske tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond, Randers Kommune plus en
række mindre sponsorer. Og det
har gjort det muligt at tilbyde gratis ferie til de økonomisk dårligst
stillede, mens andre, for eksempel
førtidspensionister, har en mindre
egenbetaling. Transport hertil,
sovepose og telt skal man selv stå
for.
Hvordan holder I skik på så mange mennesker?
- LVS har mange års erfaring
med denne slags offentlige tilbud,
der jo også skal vise, at brugere af
væresteder kan andet og mere end
drikke kaffe og ryge smøger. Her
kommer folk for at møde andre,
holde ferie, deltage i Udstødtelegene og vores 21 idrætstilbud af
alverdens slags, og måske nå så
langt i konkurrencerne, at de vinder adgang til det senere X-games
i Holland mellem 15 nationer. Folk
er her for at hygge sig sammen, så
de holder nærmest styr på sig selv.
De fire første år med Ferie Camp
var i Bøgeskov ved Fredericia. Nu
er det for andet år her i Randers.
Hvorfor?
- Der var ikke plads nok længere i Bøgeskov, og da vi kiggede
os om efter et andet sted, kontaktede Randers Kommune os.
De har hjulpet os med alt, vi har
brug for, og vi er blevet behandlet langt bedre, end vi var vant
til. Så da Randers Kommune tilbød sig igen i år, tog vi imod med
kyshånd. ❙

Hvordan får I økonomien til Ferie
Camp?

- Jeg er med på
Ferie Camp for tredje
år i træk, og jeg
regner med at være
med næste år også.
Ellers skal der da
ske noget helt vildt
mærkeligt.
Lennert Windelboe

masser
af gamle venner
52-årige Janne Pedersen fra Randers har
været med på alle de hidtidige Ferie Camps.
- Og selvfølgelig skal jeg også være
med næste år, for jeg kan lide det. Her sker
noget med masser af idræt og så selvfølgelig masser af gamle venner fra de forrige års
ferielejre plus masser af nye mennesker at
lære at kende.
Janne Pedersen bruger Varmestuen i
Randers, hvor hun også bor i egen lejlighed
efter et omtumlet liv, hvor hun blandt andet
har sejlet og også prøvet at være hjemløs.
- I dag får jeg pension, har hund og have
og nok at lave derhjemme. Det er mange år
siden, jeg har været hjemløs. Det kunne jeg
ikke tænke mig at være i dag, for det er blevet meget hårdere – og nutidens hjemløse
har ikke en chance for noget som helst hos
de politikere, der bestemmer. De skulle selv
prøve det, politikerne – at bede fremmede
om penge til mad og vende skraldespande
efter tomme flasker.
Janne Pedersen er ikke blot med på Ferie Camp for at holde ferie. Hun giver også
en hånd med som frivillig.
- Vi er en flok, der hjælper med alt muligt
fra at lede nye frem til teltpladserne til at
forklare, hvor Hundebørnehaven er. Det er
dejligt at kunne give en hånd med, og det
gør jeg nok også næste år. ❙
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hjemløse er også en del af folket
Hus Forbi og de hjemløses organisation, SAND, deltog i Folkemødet på
Bornholm med aktioner og debatter. Her har Eva Hald fra SAND Østjylland
fanget nogle af de mindeværdige øjeblkke.

DEBAT PÅ FOLKEMØDET

herberg eller ikke herberg

Hus Forbi-sælgerne Pinse og Påske
er ved at være blandt de mest
kendte deltagere i det årligt tilbagevendende møde mellem folket og
politikerne i Allinge på Bornholm.

De hjemløses optog skulle gøre opmærksomme på, hvordan det er at opleve andre
menneskers fordomme og blive betragtet som
en paria.

Hus Forbi-sælger Simon bor på gaden. Det vil han hellere end søge en plads på et forsorgshjem
interview: Simon Nielsen
foto: Eva Hald

beboeren har. Men vi kan ikke
skaffe folk en bolig eller give dem
de penge, de mangler i at have råd
til en lejlighed. Det er et problem
i København og på Frederiksberg:
Hvordan skaffer vi boliger?

P

å Folkemødet på Bornholm var Simon ordstyrer
i en debat arrangeret af
de hjemløses organisation, SAND,
Hus Forbi og SBH, som er forsorgshjemmenes organisation.
Debatten handlede om at udveksle fordomme. Efter debatten
mødtes Simon med Søren Romar,
som er forstander på herbergerne
Lindevangen og Lærkehøj i Frederiksberg Kommune. For Simon har
fordomme om herberger.
Jeg bor på gaden i København.
Hvad kan du hjælpe mig med?
- Hvis du bor på gaden, tror jeg,
du godt kan lide at være der. Det,
vi tilbyder, tager udgangspunkt
i ønskerne fra de beboere, vi har
haft gennem tiden.
Den ene gang, jeg boede på forsorgshjem, var der egenbetaling på
mad. Vi skulle betale 115 kroner i
døgnet for mad. Der manglede så
heller ikke noget.
- Vi har små værelser med bad
og toilet, og du betaler kun for de
måltider, du indtager.
Kan en hjemløs, der får kontanthjælp i København, bo hos jer – i en
anden kommune?
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Oplevede forsorgshjem som
virksomhed

Søren Romar og Hus Forbi-sælger Simon, som styrede debatten på Folkemødet
om at udveksle fordomme.

- Vi har også beboere fra andre
kommuner. Hvis du kommer på
mandag, vil du ikke kunne komme
ind. Vi har totalt overfyldt. Men
hvis du holder en dialog, vil du
også komme ind på et tidspunkt.
- Vi har få regler. Folk skal vise
respekt for hinanden, og vi accepterer ingen vold. Men vi accepterer
folks misbrug og særheder. Man
må godt drikke, bare ikke på fællesarealerne.
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- Vi har natvarmestuen med
14 senge, og man kan også bare
komme og få noget mad. Vi har
også udslusningslejligheder, herunder nogle særlige til unge under
24. Vi forsøger at undgå unge på
herberget. Det kan godt være lidt
hardcore.
- Når folk har været hos os,
og hvis de kommer videre i bolig,
sætter vi bostøtte på. En kontaktperson vil tale med den kommune,

Simon har boet på forsorgshjemmet Dalhoffsminde i Haderslev.
Det var flot. Men du skal spise
alle deres måltider og rette ind efter
nogle regler. Jeg har for eksempel et
misbrug. Jeg drikker og ryger hash.
- Får du noget medicin?
Nej, og jeg skal ikke have noget.
Jeg har været ude for en ulykke, og
jeg har vedvarende smerter i ryggen.
Men det eneste, der virker, er morfin,
og det skal jeg ikke have. Jeg drikker
nogle øl, hvis det er.
- Du har ikke rigtig erfaring
med herberger og forsorgshjem.
Hvad er din fordom?
Da jeg var tre måneder på Dalhoffsminde, kom jeg fra et normalt
familieliv. Jeg havde aldrig været på
institution før. Det var mærkeligt at
skulle til møder med pædagoger. Det
var en virksomhed, og jeg var varen.
- Dine kammerater kender alle
til forsorgshjem. Du har et netværk,
som er vidende på det her område.

Jeg tager ikke de der stoffer, og der
er mange stoffer. Det vil jeg ikke ind i,
og jeg er også somme tider langt nede.
Når man bor på gaden, er man psykisk
sårbar på en eller anden måde. Hvis
der sidder en ved siden af, som har en
masse heroin, er det måske ikke dér,
man skal være.
- Men hvad er det, vi skal gøre.
Du spørger, hvad vi kan tilbyde, men
hvad har du brug for?
Jeg har ikke så meget negativt at
sige om Lærkehøj. Alle, jeg kender, som
har været der, er faktisk rigtig positive over det. Men jeg har hørt mange
skræmmehistorier. Der er forskel på de
botilbud, der er.
- Jeg er både forstander på Lindevangen og Lærkehøj. Der er fire
meter mellem de to huse. Det er totalt
forskellige mennesker, der bor der.
På Lindevangen må man ikke have
misbrug. Der bor blandt andet familier med børn. Og så bor der masser af hjemløse, som selvfølgelig har
problemer med det ene og med det
andet. Men de er ikke hardcore gadehjemløse men udsatte personer, som
har krigstraumer og andre problemer.
Folk bor der heller ikke så længe.

1.700 kroner i døgnet
Er det ikke også unikt? Er der nogle andre steder, der kan tilbyde det?

- Jo, det er helt unikt. Det er ikke
så differentieret andre steder. Men
det er da en skam, at vi skal have
herberger. Ved du, hvad det koster
beboernes kommuner?
45.000 kroner om måneden?
- Jeg kan sige det helt nøjagtigt.
På Lindevangen koster det 1.000
kroner i døgnet, og på Lærkehøj koster det 1.700 kroner i døgnet. Dertil
kommer der brugerbetaling. Men det
her er faktisk, hvad kommunen betaler. Det er rigtig mange penge, og
da har vi jo også et ansvar for, at de
penge bliver forvaltet ordentligt.
Men jeg synes også, kommunerne
skal være bedre til at lytte efter, hvad
deres borgere efterspørger.
- Det er vigtigt at høre, hvad du/I
tænker. Der er folk, som bor hos os
alt for længe – ingen har godt af det.
Vi kan måske skabe nogle rammer,
hvor man kunne være i længere tid.
Måske skulle de så have et større værelse og selv have lov at vælge deres
møbler for at skabe nogle rammer,
hvor man kan være i længere tid. Jeg
vil også tro, at på Lærkehøj ville ti af
de 26, der bor der, godt kunne flytte,
hvis der var en bolig til rådighed.
Men det vil kræve penge til indskud
og efterværn. ❙

debatten
Prik på en hjemløs og vend en fordom, var overskriften på debatten,
Simon var ordstyrer for. Arrangørerne skrev i programmet: 'Sammen
kaster vi fordomme om hinanden i luften og skyder gerne et par stykker til hjørne. Vi ønsker at belyse mennesket bag og komme frem til
gode råd og løsninger til at komme den stigende hjemløshed til livs. Vi
ønsker med debatten at skabe forståelse for hjemløses livsvilkår samt
at belyse, hvordan systemet og kommunerne kan blive bedre til at
se individet frem for kassetænkning. Da vi ønsker at blive klogere på
gode løsninger, som bliver drøftet gennem debatten, vil der være personer til stede, der skriver de gode råd ned, som SAND og Hus Forbi
vil bringe videre i vores politiske arbejde.'

herbergerne
Lindevangen og Lærkehøj administreres af en selvejende institution.
Lindevangen har 26 værelser i forskellige størrelser. Her er både mænd
og kvinder, enlige og par med og uden børn, og en række tilbud til
unge mellem 18 og 25 år. Lærkehøj har i alt 32 pladser fordelt på 26
værelser og seks etværelses lejligheder. Desuden er der en natvarmestue med 14 senge.
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Dancehall
-rapperen
Klumben er
blevet
dansktopsanger
med vennerne i
Humørekspressen.
Det er ærlig
og smuk musik,
fortæller han
til Hus Forbis
Lennert.
interview: Lennert Windelboe
foto: Mette Kramer Kristensen
tekst: Kristian Bang Larsen
Lennert og Klumben var med til at indvie det nye Hus Forbi i Vanløse.

en hyldest til
dansktoppens
storhedstid

D

et er en skæv og glad og
kærlig fest, da Klumben
og hans kammesjukker
fra Humørekspressen spiller op
til dansktopbal ved åbningsfesten
for Hus Forbis nye hovedkvarter
i Vanløse.
'Der er godter på vej, ja der
er godter på vej, der er godter til
mig,' lyder det kækt fra de fire
herrer med rødder i hiphop og
dancehall. Sidstnævnte er en musikgenre med udspring i jamaicansk reggae, men nu spiller de
brun værtshus-dansktop i traditionen fra John Mogensen. Og
der er da også ladvognsstemning
over festen, hvor majsolen danser
med Hus Forbi-sælgere og celebre
gæster i den trange, tætpakkede
baggård.
Blandt tilhørerne er sælgeren Lennert Windelboe, der inden
koncerten fik en snak med Klumben om blandt andet hash, humør
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Klumben, Pharfar, Chapper og Peber er lig med Humørekspressen.
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og hjemløshed:
Hvorfor kalder du dig egentlig
Klumben?
- Det er fordi, at en gang røg
jeg rigtig meget hash, og 'klumben' er slang for en klump hash.
Jeg prøvede at finde det mest
åndssvage navn, jeg kunne, og
derfor hedder jeg det.
Ryger du stadigvæk hash?
- Nej, det gør jeg ikke.
Hvorfor ikke?
- Fordi jeg fik det rigtig underligt oven i hovedet på et
tidspunkt. Jeg tror, det var en
blanding af at drikke og ryge for
meget, og jeg blev rigtig bange. Så
har jeg ikke røget siden. Det er to
år siden snart.
Hvad er så din holdning til legalisering af hash?
- Jeg synes da helt klart, at
det skulle legaliseres, så det ikke
er bander, der tjener på det. Det
er åndssvagt, at det skal være
ulovligt. Mest fordi det skaber en
masse dårlige ting.
Fordi det bliver et kriminelt marked?
- Ja, simpelthen. Og at man gør
folk til kriminelle, fordi de ryger
hash. Det bliver sådan en hemmelighedssting, og det er ikke godt.

Klikker med Raske Penge
Hvordan startede din karriere?
- Jeg mødte ham, der hedder
TopGunn, og han lavede musik,
og så hang vi rigtig meget ud, og
jeg sad i studiet, og vi sad bare
og fjollede, og så lige pludselig en
dag prøvede jeg selv at rappe, og
sådan startede det.
Fantastisk. Men hvordan blev
det så til en karriere?
- Så havde vi siddet der og
fjollet, og så satte vi os for at lave
en plade, og så gjorde vi det, og så
fik vi lagt den ud på internettet,
og så…. på en eller anden mirakuløs måde skete det af sig selv,
og numrene kom i radioen, uden
at vi nogensinde havde sendt dem
ind. Det var meget heldigt.
- Du har lavet en del musik sammen med Raske Penge. Var det med
til at skyde karrieren i gang?
- Nej, for vi startede faktisk
samtidig, og hans første nummer 'Rundt' var også et de første
numre, jeg lavede. Men vi har
helt sikkert været rigtig gode for
hinanden og har hjulpet hinanden
meget.
Hvorfor klikker I så godt sammen?

- For det første elsker vi begge
to den samme musik, især reggae
og dancehall. Og så er han et meget ordentligt menneske, tingene
skal virkelig være perfekte. Og
jeg er det modsatte og synes ikke,
at det er så vigtigt, at det er knivskarpt og perfekt, vi skal bare

- Det kan bare være
ærligt og smukt uden
at være selvhøjtideligt.
Det er 'sådan er jeg,
og tag mig, som jeg er,
og sådan er det'.
have lavet noget og have det sjovt.
Så jeg tror, vi komplementerer
hinanden rigtig godt, så det ikke
bliver alt for seriøst det hele, men
det heller ikke bliver alt for fjollet.
Der er vi rigtig gode for hinanden.

Brun stue og ulykkelig
kærlighed
Du laver musik med mange forskellige. Med Raske Penge og her med
Humørekspressen. Hvorfor det?
- Det er fedt at lave alt det,
man synes er sjovt, og ikke sætte
sig selv i en kasse. Jeg vil bare
gerne lave alt det, jeg kan.
Hvad er Humørekspressen?
- Hvordan fanden skal jeg forklare det?... Vi er mig, Pharfar og
Chapper og Peber, og vi er bare
fire unge mænd, der godt kan lide

dansktop – men sådan 70'eragtig,
John Mogensen-dansktop. Brun
stue og drikke lidt for meget og
ulykkelig kærlighed. Så det er Humørekspressen. Vi siger også, at
humør både kan være godt humør
og dårligt humør.
Er Humørekspressen en parodi,
eller mere et stilskifte?
- Det er helt sikkert ikke en
parodi. Det er en hyldest. Der findes en masse musik fra 60'erne og
70'erne, hvor det ikke handlede om
at være på toppen eller være den
sejeste, som det gør nu. Dér var det
fint nok at have følelser og være
nede og skrabe bunden og tale om
det. Og det er en hyldest til det.
Hvad er det, den musik kan?
- Det kan bare være ærligt og
smukt uden at være selvhøjtideligt. Det er 'sådan er jeg, og tag
mig, som jeg er, og sådan er det'.

Sofasurfer i studiet
Hvad synes du om idéen med Hus
Forbi?
- Den er jeg da helt vild med.
Det er da megafedt. Hvor meget
får I egentlig for at sælge en avis?
Vi giver 12 kroner for avisen, og
sælger den for 20 kroner. Så vi tjener
8 kroner per avis.
- Okay. Skal man betale skat af
det?
Jeg tror, at officielt skal man betale skat af det, men jeg ved ikke,
hvor mange der gør det.
- Ha ha, okay.
Har du nogensinde været hjem-

løs?
- Jeg har ikke været registreret hjemløs, men jeg har prøvet at
være uden noget hjem.
Så du har været sofasurfer?
- Ja, det har jeg prøvet mange
gange. Jeg har været heldig, at jeg
altid har haft mit musikstudie,
hvor jeg kan sove på en sofa. Men
jeg har aldrig været helt ude på
gaden, alene.
Hvad får jer til at sig ja til at spille her i dag?
- Jamen, hvorfor ikke? Det
er totalt en god sags tjeneste, og
man ved, at folk, der kommer her,
bliver pisseglade. Det er fedt. Det
hele skal ikke handle om at tjene
penge, vi skal også gøre nogle andre mennesker glade. Det synes
jeg er vigtigt.
God stil. Hvad er jeres planer for
sommeren?
- Vi skal rigtig meget ud og
spille - på Skanderborg, Samsø og
Langelandsfestival, alle mulige
festivaler. Det er skide sjovt. Og
så holde fri, når sommeren er slut,
ha ha.
Drømmer du om at komme på
Roskilde med Humørekspressen?
- Det kunne da være megafedt.
Men i mit hoved passer vi bedst
til små steder, tæt på mennesker.
Så jeg ved ikke, om det ville være
fedt på en kæmpestor scene.
Det var jo også sådan, det var
med John Mogensen.
- Det er sgu også mere personligt og tæt. ❙

Klumben og
Humørekspressen
Den 30-årige dancehall-rapper Klumben hedder i det virkelige liv Christian
Andersen. Han er især kendt for sit
samarbejde med Raske Penge og deres
monsterhit 'Faxe Kondi', men også for
sange som 'Kriminel', 'Mit Hjerte' og
'Rundt' – den sidste også sammen med
Raske Penge.  
Senest har han dannet supergruppen Humørekspressen sammen med
producer og sanger Pharfar (Bikstok
Røgsystem), børne-tv-vært Chapper
og guitarist Peter Lützen (Panamah).
Humørekspressen spiller dansktop af
den gamle skole, og sidste år hittede de
med sex-slageren 'Godter på vej'. Senest
har de sammen med Kandis givet deres
bud på en fodbold-sang op til VM: 'Så
er der mål'.
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hus forbi

foto: Mette Kramer Kristensen

indkaldelse til generalforsamling
i foreningen hus forbi
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Foreningen Hus Forbi
torsdag den 27. september 2018 klokken 12.00-15.00
STED:

Rosenbæk Huset, Rosenbæk Torv 30, 5000 Odense C

DAGSORDEN IFØLGE HUS FORBIS VEDTÆGTER:
❙ Valg af dirigent og referent
❙ Godkendelse af bestyrelsens beretning
❙ Godkendelse af budget og regnskab for foreningen
❙ Fastsættelse af kontingent
❙ Godkendelse af årsplan for det kommende år
❙ Behandling af indkomne forslag
❙ Valg af bestyrelse og suppleanter
❙ Valg af revisor
Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til:
Foreningen Hus Forbi, Jernbane Allé 68, 2720 Vanløse,
eller mailes til formanden på formand@husforbi.dk,
så de er formanden i hænde senest den 6. september 2018.

Richardt med hund, kæreste og tuk-tuk. Han sælger stadig Hus Forbi, for det er vigtigt for ham at have noget at stå op til, og han vil gerne bidrage til at udbrede
kendskabet til sin verden, for han har selv prøvet hele turen som hjemløs, landevejsridder og en masse skidt.

At rejse sig er at leve
Hus Forbi-sælger Richardt var nede og vende. Han var syg og fik et ben sat af.
Vi kan alle lære af hans historie
af Richardt Åmand

L

ivet er et stort valg, det er
fyldt med udfordringer, store som små. På et tidspunkt
må man tage beslutningen, om
man vil sætte sig ned og dø eller
rejse sig og leve.
Jeg valgte livet, da døden kaldte.
Livet forandrer sig og skifter konstant retning. Da jeg fik et
handicap i februar, troede jeg ikke,
at jeg ville komme op at gå igen og ej heller finde en kvinde, der
ville kunne leve med mine fejl og
mangler.
Det, som bekymrede mig mest,
var, at min bolig var for lille til, at
jeg kunne manøvrere rundt i kørestol, ligeledes havde jeg en ophob-
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- Da jeg fik et handicap i
februar, troede jeg ikke,
at jeg ville komme op
at gå igen - og ej heller
finde en kvinde, der ville
kunne leve med mine fejl
og mangler.
ning af dialysevæske som følge af
min sygdom. Væsken kommer hver
mandag. Den må jeg have på lager,
og den fylder tre til fire kvadratmeter. Det var som at bo i et Ikealager, så jeg søgte en større handicapbolig i København og i Tårnby,
jeg håbede mest på Tårnby, da jeg
er vokset op der.
Efter behandlingen blev jeg
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udskrevet fra Bystævneparken i
Brønshøj. Det glædede mig at komme hjem fra det frygtelige sted. Nu
stod jeg igen i Sydhavnen, og min
hund kom hjem. Hun hævede mit
humør og gav mig livsgnist tilbage.
Men jeg havde ikke god samvittighed, da hun jo skulle luftes
flere gange dagligt. Jeg fik fat på
en el-scooter, og så var det løst.
Jeg startede på genoptræningscenteret i Vanløse og fik i løbet af en
måneds tid en prøveprotese, som
jeg hurtigt lærte at gå på. Nu kunne jeg gå, og jeg kunne lufte Daisy
forsvarligt med min scooter.
Jeg kom i kontakt med en
kvinde fra genoptræningen, og vi
blev i løbet af en uges tid til et par.
Jeg havde sparet op, og min søster
kunne låne mig resten af pengene

- Jeg havde sparet op,
og min søster kunne låne
mig resten af pengene
til en brugt, gul tuk-tuk,
som gav mig en kæmpe
frihed.
til en brugt, gul tuk-tuk, som gav
mig en kæmpe frihed.
I dag har jeg været i Tårnbyparken og hentet nøglen til min
nye 73 kvadratmeter stuelejlighed
med egen lukket have. Jeg har sikkert glemt nogle vigtige ting men
skidt med det, livet spiller lige nu,
fyldt med kærlighed og en masse held, så meget at jeg får dårlig
samvittighed over, at jeg ikke kan
dele mit held. ❙

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

KÆRE KØBER

TAK FOR DIN STØTTE
HUSK AT FÅ FREMVIST

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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I haven

Vi får en snak om folk i lokalområdet.

lykken er egen campingvogn
Hus Forbi-sælger Michael er med til at lave månedens X
af Michael Christensen

N

år jeg har tid, kan
jeg godt lide at lave
krydsord. Så det er
spændende at besøge
Hanne Reffelt, som laver krydsord
til Hus Forbi.
Hun bor endda ikke langt fra
mig.
Jeg har boet i lejlighed, og det
gik slet ikke. Jeg har også boet
mange år på forsorgshjem – ti måneder i Hillerødgade på Nørrebro,
tre år på Dalhoffsminde i Haderslev og seks år på Møltrup i Vildbjerg ved Herning. Senest var jeg
på Skansegården i Hillerød.
Mit problem hænger sammen
med alkohol. Men nu har jeg været tørlagt i to år og fem måneder.
Løsningen på mit boligproblem
fandt jeg dog noget tid før. Jeg har
boet på campingplads i seks år.
Det nyder jeg virkelig. Jeg har
mit eget sted, og her er der ikke
noget med at skulle op om morgenen og synge morgensang.
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I haven hos Hanne taler vi lidt lokalsnak
om dem, der arbejder i Brugsen og Fakta, hvor jeg sælger Hus Forbi. Det skranter
med helbredet, så jeg er ikke ude at sælge
så meget længere.
Det er også blevet sværere at sælge
krydsord, fortæller Hanne.
- Der er ikke så mange, der køber aviser mere, og jeg tjener ikke meget på det,
men vi har lavet en app, Krydsord.dk,
hvor man kan få nye krydsord hver dag.
Annoncerne er måske lidt trælse, men det
er dem, vi tjener pengene på, siger hun.
Hun laver dog stadig krydsord til næsten alle de steder, hvor jeg selv løser
krydsord, selv om hun ikke synes, der er
så mange trykte medier at lave dem til
længere. Jeg spørger:
Hvordan kommer man i gang med at lave
sådan noget?
- Min far var reklametegner og begyndte at lave krydsord. Da jeg var på
barsel, havde jeg ikke noget at lave. Så
begyndte jeg, og jeg fik at vide, at den, der
lavede krydsordet i Information, var holdt
op.
- Så fik jeg den opgave for 25 år siden,
og siden har jeg levet af det. Min mand
Gert lavede også krydsord, indtil han gik
på pension. Vi har haft Ekstra Bladet og
BT, Jyllands-Posten og andre. Nu har vi
mest app'en og fagblade, 3F og alle mulige.

Der er forskel på Ekstra Bladet og Jyllands-Posten – et krydsord skal målrettes.

At lave krydsord
Hvordan starter man på at lave et krydsord?
- Du starter med et ternet papir. Så
laver du løsningen og et langt ord, for eksempel landgangsbrød. Så pusler man en
tid med det på papiret. I gamle dage brugte
vi meget viskelæder. Nu har vi nogle
programmer i computeren, som kommer
med ordlister, som vi kan vælge fra. Efter
løsningerne kommer så svaret, fortæller
Hanne.
Hun er glad for at være frivillig krydsordproducent for Hus Forbi, men hun
savner også krydsordene fra forgængeren
Anne Jensen, som hun er stor fan af.
- Hun laver fantastiske tegninger og
finder på vidunderlige ord, for eksempel
'lallebanan', som hun skrev engang.
Hvor lang tid tager det at lave et krydsord?
- Det er forskelligt, men det tager en
to-tre timer med Hus Forbis. Så skal der laves grafik og læses korrektur, så vi får den
læst igennem for fejl, siger Hanne.

På kontoret
Jeg kommer med hende ind på kontoret,
hvor vi sidder ved hver vores computer, og
jeg får lov at lave krydsord. Løsningen må
du selv finde frem til på side 31. Men jeg
får nogle gode tips undervejs.
- Utak er et godt ord! Så kan du altid
fortsætte med 'er verdens løn.' Skal det
være Olof eller Oluf? spørger hun.
Jeg svarer med et modspørgsmål: Kan
vi ikke tage en Olaf? Det har vi en anden
sælger, der hedder. ❙

- Du starter med et ternet papir. Så laver du løsningen og
et langt ord, for eksempel landgangsbrød. Så pusler man en
tid med det på papiret.
Hanne Reffelt, som laver krydsord til Hus Forbi

Så prøver jeg at lave X sammen med Hanne!
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Se hele krydsordet side 31

nikolaj brie
petersens verden
foto: Omar Ingerslev

foto: Poul Struve Nielsen

Men der bliver drukket øl på campingpladsen, og jeg faldt i for nogle år siden.
Men jeg fik betændelse i bugspytkirtlen og
kom på sygehuset, hvor jeg blev undersøgt
og opereret.
Så holdt jeg op med at drikke.

NIKOLAJ BRIE PETERSEN er kunstner og
digter. Hans værker bærer blandt andet præg
af hans fortid som stofbruger og retspsykiatrisk
patient.
Man kan læse flere af Nikolaj Brie Petersens digte
og få et indtryk af hans kunst på Facebook-siderne
Akineton og 'Maskine Maskine'

BEDSTE EVNE

altid på vagt
tør dårligt at nævne
jeg gør hvad jeg kan
og gud ved
at jeg lever efter bedste evne
hvis det skulle undre dig
hvorfor jeg det pludseligt nævner
er det blot fordi
mit vanvid et tæt forbundet
med mine evner
jeg er slidt ind til benet
jeg er en simpel mand
sygdommen ligger i blodet
og er flettet ind i min forstand
de fleste af min følelser
er ofte blevet sygeligt g jort
men der er flere hvor de kommer fra
husk på mit følelses register er jo "sygt"
og er derfor meget stort
Du vejer for lidt
er ofte blevet sagt
når jeg er blevet vejet
og højtuddannede mennesker har tit sagt
Nikolaj du føler for meget
men jeg er Guds våbensmed
og jeg er let som en fjer
mine følelser skærper mit syn
og selv en afstumpet voldsmand
ville fælde en tåre
hvis han så hvad jeg ser
men en tåre fra en voldsmand
har hverken i himlen eller helvede
nogen nævneværdig værdi
og det gør ondt at være følsom
når man går i krig
med mig på slagmarken
der bærer jeg min smerte
og håbet har jeg gemt
dybt inde i mit hjerte
og håbet det lever
med hvert et slag
mens vinden den hvisker
DER VIL KOMME EN DAG
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Tonny
Rimsmeds
hjørne

| off-line |

Udenrigsministeren udtaler.
Ja, der er Anders Samuelsen,
der galer.

FOLKEMØDET FORTSÆTTER PÅ SJÆLLAND
Påske og Pinse er tilbage på Sjælland.
Under Folkemødet på Bornholm tog de selfier
med alle de politikere, de mødte. Det var ikke så
få. De har ikke sluppet deres hobby. Her er selfien
med Vordingborgs borgmester, Mikael Smed (S).

De offentligt ansatte
skal knokle sig ihjel
Uden at tænke på hverken
familie eller sig selv
For jeg er Messias,
der vil redde verden
Så længe det er de
offentligt ansatte,
Der bærer smerten
© Hus Forbi-sælger Tonny, nummer 0081   
E-mail: tonny.rimsmed@gmail.com www.tonnyrimsmed.dk

I denne måned er Hus Forbis sælgere eller andre hjemløse, tidligere hjemløse
eller socialt udsatte involveret i hele indholdssiden af avisen.
Til vores månedlige stribe 'En dag ad gangen' har Hus Forbi-sælger Daniel fra Aarhus (t.v.)
udtænkt handlingen, som tegner Peter Pedersen, som han plejer, har lagt streg til.

X ER KREERET AF HANNE REFFELT OG MICHAEL CHRISTENSEN

VIL DU VINDE

foto: Værestedet, Aarhus

en sælger hjælper med
en dag ad gangen

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. sept
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? |

For mig er Hus Forbi-sælgerne hverdagens helte
Hus Forbi-sælger Hwilmand interviewer sekretariatsleder Rasmus Wexøe Kristensen
Hvad har Hus Forbi betydet for dig?
- Jeg har mødt de utroligste mennesker,
der kæmper en fantastisk kamp. På Kronborg står en skulptur af sagnhelten Holger
Danske. Sagnet fortæller, at når Danmark
stander i våde, så vil Holger Danske vågne
op og hjælpe. Og Danmark har aldrig været
mere i nød. De socialt udsatte hænger på
med det yderste af neglene. Flere og flere
mennesker bliver drevet ud i økonomisk og
åndelig fattigdom. Hus Forbi-sælgerne er
MINE helte.
- De er alle sammen Holger Danske, der
ér vågnet op til at bringe Danmark på fode
igen. Du, Hwilmand, og alle de andre rødder
råber op på den bedst tænkelige måde. I står
ude på gaden med jeres egne historier uden
på tøjet, helt uden filter, og sælger en avis,
der kæmper for jer selv og de udsatte.
Hvorfor bruger du så mange af dine timer på
Hus Forbi?
- Jeg har min kone, mine børn og mit
arbejde, meget andet er der ikke tid til. Heldigvis er Hus Forbi tæt på at være min hobby. Og så ligger det dybt i mig, at jeg gerne
vil bruge min fritid på at gøre noget for socialt udsatte og hjemløse. ❙
Hwilmand har solgt Hus Forbi i de sidste syv år,
han bor i Odsherred og har gået på landevejen i
kortere og længere perioder, siden han var 17 år.

interview: Bjarne Hwilman
foto: Mette Kramer Kristensen
tekst: Birgitte Ellemann Höegh
- Det er muligheden for at få lov til at gøre en
forskel for nogle mennesker, jeg holder utroligt
meget af, og som jeg synes fortjener det. Jeg
kan møde udsatte på en ligeværdig måde og er
overbevist om, at det afgørende for, om et individ får tillid til og tro på, at verden vil én
noget godt, er, at der findes mennesker, man
kan tale med og blive forstået af. Samtidig kan
jeg være en del af en avis, der kommer ud og
er i dialog med samfundet.
Hvad lavede du, før du startede her?
- Efter folkeskolen endte jeg i et projekt
sammen med nogle drenge, der lige som mig
ikke vidste, hvad de ville. Det fik mig ind hos
en slagter, hvor jeg kom i lære i fire år. Da jeg
blev træt af koldt kød og hårde gulve, fik jeg
job i en børnehave, der inspirerede mig til at
starte på pædagogseminariet. Her fik jeg et
kendskab til arbejdet med socialt udsatte.
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- Bagefter fik jeg job på en retspsykiatrisk afdeling og kom derfra videre til Karlsvognen (boform for hjemløse i Holbæk, red.), hvor jeg blev
i 11 år. Karlsvognen var distributør af Hus Forbi
på Vestsjælland. En af sælgerne var næstformand i Hus Forbis bestyrelse og opfordrede mig
til søge en stilling som daglig leder i Hus Forbi.
- Til ansættelsessamtalen fortalte jeg, at jeg
mod min daværende leders beslutning i min fritid

- Jeg har mødt de utroligste mennesker,
der kæmper en fantastisk kamp.
Rasmus Wexøe Kristensen, sekretariatsleder Hus Forbi

havde taget med en af beboerne op på socialforvaltningen for at bistå ham et vigtigt møde. Det
har jeg aldrig fortrudt, og heldigvis passede det
rigtig godt ind i den tilgang til at hjælpe hjemløse,
som ansættelsesudvalget havde. Jeg fik i al fald
jobbet uden nogen ledererfaring og følte, at appelsinen var faldet ned i min turban, og så har jeg
været i Hus Forbi lige siden maj 2011.

3

spørgsmål

hvad fik du at spise i går?
– Lørdagskylling (den gode gamle i foliebakken,
red.) og stegte ris, som min kone havde lavet,
fordi vi begge to havde travlt. Vi spiste alene,
for børnene gad ikke komme ind. De var ude og
lege i det fantastiske vejr.

hvad bruger du dine penge til?
- Faste kedelige udgifter og mine børn. Derudover forsvinder de bare – til alt for meget slik
og så lidt tøj en gang i mellem. Jeg har ry for at
passe godt på Hus Forbi og sælgernes penge,
men mine egne kan jeg ikke passe på.

hvad går du og tænker på i den
her tid?
- Jeg er meget bekymret over og meget optaget
af det faldende salg af Hus Forbi. Vi har alle
sammen forskellige teser og iagttagelser, men
vi arbejder med at få noget mere konkret og
dokumenteret viden om, hvad der sker, og hvad
vi skal gøre ved det.

