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Side 2

LEDER

Af Klaus Hansen, formand for Lejernes LO

URET SÆTTES TILBAGE
Der var engang en statsminister, som sagde, at
ideologi er noget bras. Han var konservativ. Med en
Venstre- Konservativ regering ved roret har vi nu
inden for en kort periode modtaget to klart ideologiske oplæg. Ét oplæg om en ny lejelov, som de private udlejere har bestilt og betalt to professorer for,
og lidt senere et oplæg, som regeringen har bestilt
af en velfærdskommission, den selv har udpeget.
De to oplæg har meget tilfældes. Det er udgangspunktet for professorerne og kommissionen, at
markedet og fri aftaleret er selve oraklet, der løser
alle problemer. Væk med bestemmelser, der beskytter den enkelte mod bondefangeri og smart spekulation i andres uvidenhed. Væk med de bestemmelser, der sikrer beboerdemokrati og lejerindflydelse i dagligdagen
Professorerne fjerner vigtige paragraffer, der
beskytter lejerne. De vil for eksempel overlade
meget mere til fri aftale mellem lejer og udlejer ved
lejemålets indgåelse. Velfærdskommissionen går
endnu mere liberalt til værks. Den fjerner simpelt
hen de demokratiske boligformer, nemlig den private andelsboligform og den almene boligform.
Velfærdskommissionen skruer uret tilbage til det
tidspunkt, hvor den private husvært var eneste
alternativ til ejerboligen, og markedslejen var det
eneste rigtige.
Det er ikke underligt. Eksperterne er omhyggeligt
udvalgt. Det spændende er, om regeringen tør følge

Kommissionen vil simpelthen fjerne den almene boligform
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de meget liberale og ideologiske anbefalinger.
Noget tyder på, at regeringen her vil gå med listesko. Ser vi på efterlønssagen, så har vi en regering, som venter med at fremlægge sin løsning, indtil alle andre af pressen eller på anden vis er blevet
aftvunget deres holdning. Og vi har en regering,
som forstår, at skal den også vinde næste valg, må
den undgå ”en ny efterlønssag”. Regeringen må
holde sig på måtten. Ligesom regeringen gjorde, da
den efter pres fra Lejernes LO gav lejerne en garanti
mod at røre ved huslejereguleringen. Så må det
liberale bagland til regeringen finde sig i, at det
liberale projekt med at lave Danmark om, tager lidt
længere tid.
Jeg tror ikke, at regeringen tør følge velfærdskommissionen. Hverken når det gælder boligejerne
eller lejerne. Jeg tror heller ikke, at regeringen tør
følge professoroplægget. Hvis vore igangværende
lejelovsforhandlinger med de private udlejere kikser, ja, så kunne nogen ønske, at regeringen ville
udnytte sit flertal med Dansk Folkeparti til at gennemføre professorernes forslag. Måske vil man sige
”Vi forsøgte at lade parterne forhandle sagen, det
gik ikke, noget skal der ske, så nu tager vi professorernes oplæg”.
Men heldigvis har Dansk Folkeparti set, at professoroplægget ikke sådan er helt upartisk. Det fjerner
megen lejerbeskyttelse. Mere end partiet umiddelbart kan gå ind for. Og det er vigtigt. For lugter de
private udlejere, at man kan få professoroplægget
igennem med regeringen og DF, hvorfor så gi’ sig i
forhandlingerne med lejerne. Vi vil meget gerne gå
forhandlingsvejen mellem parterne. Vi har gjort det
før. Parterne ved bedre, hvor skoen trykker. Men så
skal begge parter være indstillet på at give sig.
Ellers bliver der ikke noget resultat.
Velfærdskommissionens kommissorium angiver,
at kommissionens endelige betænkning skal fremlægges for og diskuteres med en række udvalgte
organisationer. Desværre er lejerne, trods et markant boligafsnit i den endelige rapport, ikke blevet
opfordret til at komme med tilkendegivelser. Derfor
har vi fremsendt et uopfordret høringssvar. Vi har
også sendt en kopi af dette høringssvar til
Folketingets boligudvalg og til socialministeriet
med henblik på at indgå i overvejelserne i det tværministerielle udvalg, som i juni 2006 skal fremlægge forslag til en mere selvbærende almen sektor, jf.
Boligaftalen, november 2005 og dens udmøntning i
L70. Et arbejde, vi naturligvis forventer, at vi indbydes til.
Se artiklen side 6-9
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Side 3

LEJERNES LO HJALP

Af Kjeld Hammer

GODMORGEN
ANNA
I dag slutter Anna Panums E-mailadresse på ordet paradis. Men
inden hun fandt sin nye bolig og fik
et nyt liv, måtte hun kæmpe en
hård kamp mod en udlejer i Henne
Kirkeby.
En kamp hun vandt lige før jul.

Anna Panum med hunden Tootsie i herregårdens moderniserede forvalterbolig, hvor hun nu
har fået et nyt liv. I de svære stunder har Tootsie været hendes redning, siger hun.
Det var denne udsigt, få centimeter udenfor sit soveværelsesvindue, Anna Panum
vågnede op til en morgen sidste år i
Henne Kirkeby. En kran, et stillads og en
container var kulminationen på et tilspidset forhold mellem Anna Panum og hendes udlejer, Kurt Pedersen, Høng.
Hendes lejede hus skulle pludselig
total-renoveres med ny 1. sal og nyt tag.
En situation, der gjorde fortsat beboelse
umuligt. Derfor ophævede Anna Panum
lejemålet.
Forlig på 10.000 kr.
I dag er ejeren ved et forlig i boligretten i
Varde blevet tvunget til at betale 10.000
kr. til Anna Panum. På vegne af Anna
havde Lejernes LO krævet 13.200 kr. Det
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var hendes depositum i to måneder plus
udgifter til aldrig udførte mangler ved
indflytningen. Udlejerens svar var et tilbud om 5.000 kr. Lejernes LO afslog,
endnu et tilbud kom på bordet og til sidst
gik han med til de 10.000 kr.
Forliget blev indgået lige før jul og Anna
Panum siger:
”Jeg orkede næsten ikke at skulle igennem et retsmøde. Så det er en lettelse, at
det nu er overstået. Anne Marie Nissen og
Lejernes LO i Vejen har været en stor
hjælp”.
Den lykkelige udgang
Midt i den ulige kamp mod sin udlejer og
en depression smilede lykken til Anna
Panum. Hun tog mod til sig, løftede røret

og ringede til den nye ejer af herregården
Lønborggård ved Tarm, som hun havde
mødt i et professionelt ærinde. Om Eigil
Lynge stadig havde en del af herregårdens
gamle forvalterbolig til leje. Og om han
kunne tænke sig at have ”sådan én som
mig” boende som lejer? På ingen tid var
aftalen på plads og kontrakten underskrevet. Først da anede Anna Panum lyset i
den mørke ”tunnel”, hun havde været lukket nede i. Her midt i Skjern Ådals smukke
natur har hun nu fået nyt liv med ro, med
skribent- og foredragsvirksomhed. Og ind
imellem en turist-omvisning på herregården med tilhørende fortælling om stedets
drabelige historie om mord og kærlighed.
Og hendes E-mail-adresse er intet mindre
end panum@paradis.dk.
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LAN DET RU N DT

HORSENS:

JULEGAVER VARER
TIL PÅSKE

(Foto: Thomas Stubkjær Laursen)

KØBENHAVN:

FARVEL OG PÅ GENSYN
De politiske uoverensstemmelser var
gemt bort og humøret i top hos både formanden for Lejernes LO, Klaus Hansen (tv)
og Venstre-borgmester Søren Pind, da
borgmesteren tog afsked med københavnsk politik ved en reception på
Københavns Rådhus. Her har Klaus
Hansen og Pind i 8 år været kolleger og
politiske modstandere. Søren Pind blev
kommunalvalgets store taber og vil nu
hellige sig sit politiske arbejde i
Folketinget, bl.a. som medlem af Folketingets boligudvalg. Klaus Hansen opnåede ikke genvalg på den socialdemokratis-

ke liste. Til gengæld er det helt sikkert, at
de begge mødes til nye diskussioner om
landets boligpolitik. Dennegang på
Christiansborg.
Et kendt og respekteret ansigt i den
københavnske lejerbevægelse sagde også
farvel til Københavns Rådhus. Det var den
socialdemokratiske overborgmester Lars
Engberg, der ikke stillede op til genvalg,
men til gengæld fik et flot valg til den nye
regionsledelse. Engberg blev som bekendt
afløst af Ritt Bjerregaard og forlod rådhuset med mange roser for sin indsats for
byen og dens borgere.
KjH

HORSENS:

HUSLEJEN NEDSAT
Horsens Boligudlejning har måttet nedsætte huslejen med mellem 8 og 5 pct. for
at kunne leje en række lejligheder ud. Der
er tale om lejligheder, som på flere måneder er umoderne og som f.eks. har fælles
bad i kælderen, fælles toilet på trappen og
umoderne køkkener.

Horsens Boligudlejning har gennem de
sidste to år investeret omkring 50 mio. kr
på at modernisere gamle lejligheder.Til
sommer vil 100 lejligheder være moderniseret. Dem er der til gengæld ingen problemer med at leje ud.
KjH

VEJLE:

"Gad vide om lejerne i Horsens kommune
i år vil have en ekstra julegave fra udlejeren!" Sådan skrev formanden for Lejernes
LO i Horsens, James Arbøl, i en provokerende pressemeddelelse før jul.
Hvad han mente var, at mange lejere i
en privat eller almennyttig bolig uden
selvstændig vandmåler har betalt for
meget i husleje og uden at vide det
kunne få penge tilbage, hvis de selv ville
gøre noget for det.
Horsens Kommune nedsatte nemlig
vandudgiften pr. 1. januar 2005, men huslejen er ikke nedsat tilsvarende, selvom
den er en stor post på ejendommens
drift. Sagsbehandlingen i Lejernes LO
overbeviste Arbøl om, at mange lejere
har penge tilgode for hele året - uden at
vide det.
"Beløbet afhænger naturligvis at det
faktiske vandforbrug gennem året i den
enkelte ejendom, men der kan være tale
om store beløb", siger han.
Henvendelsen til lejerne i Horsens gav
en del reaktioner. Derfor besluttede man i
Lejernes LO, at julen varer lige til påske.
Altså at forlænge den periode, hvor focus
er rettet mod lige præcis dette problem
til midten af april. Men uanset hvornår
sagen startes op, så slipper udlejeren ikke
for at tilbagebetale, siger Arbøl.
I ét tilfælde har en lejer fået 1.000 kr. tilbage. I denne sag fik man dokumentation for, at udlejerens administrator bare
havde opkrævet det beløb, man plejer.
"Hvis ikke lejerne reagerer, så løber
vandregningen blot videre uden at udlejeren gør noget. Hvorfor ikke få den ekstra
gevinst, man som lejere allerede har
betalt", spør` James Arbøl.
KjH

ULOVLIGE KÆLDERLEJLIGHEDER I VEJLE
Lejernes LO i Horsens har gennem en længere periode fået
kendskab til, at der lejes ulovlige kælderlejligheder ud i Vejle.
Der er tale om boliger, som ikke er registeret hos Vejle
Kommune. Nogle af sagerne er under behandling i huslejenævn eller boligret. I flere tilfælde har lejerne ikke kunnet få
kvittering for betaling af huslejen.
"Som situationen er lige nu, er der ingen kontrol", siger
James Arbøl. "Lejerne kommer i klemme og lejerne skal betale
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for de ulovligheder, der har hersket gennem flere år. Nu må
der ske noget. Den ulighed, der finder sted i Vejle kan ikke forsætte. Noget må der ske", siger James Arbøl, der efterlyser et
initiativ fra Vejle Kommune.
"Kan udlejerne forsætte med at leje ud uden at der ligger
en tilladelse fra kommunen?", spør`han og tilføjer: "Jeg er
bange for, at dette kun er toppen af isbjerget."
KjH
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LAN DET RU N DT

Af Kjeld Hammer

HELE LANDET:

PILRÅDDENT

”Det er pilråddent”, siger formanden for Lejernes LO i Horsens,
James Arbøl, om en afvisning, han har fået fra Folketingets
Ombudsmand.
Han klagede over, at Statsadvokaten i Viborg ikke vil forholde
sig til en klage, han indsendte over politiet i Horsens. Politiet
afviste at behandle anmeldelser af, at flere ejere af tomme lejligheder i Horsens ikke oplyser kommunen om, at lejlighederne står
tomme, som de ellers har pligt til i henhold til boligreguleringsloven. I ét tilfælde har en ejendom i Horsens stået tom i 10 år.
Det gør James Arbøl vred. Han henviser til loven, til det ekstra
varmeforbrug, andre lejere i ejendomme skal betale, fordi nogle
lejligheder ikke er opvarmet og til behovet for lejligheder i
almindelighed.
Ombudsmanden afviser
Men Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen afviser. Han hævder - ligesom statsadvokaten - at Lejernes LO ikke er part i sagen
og henviser Arbøl til evt. at indbringe Horsens Kommune for tilsynsrådet for på denne måde at få kommunen til at leve op til
sin anmeldelsespligt overfor udlejerne. Kommunen er nemlig
part i sagen,

Smedegade 57 i Horsens, der har stået tom i 10 år.
10 dage gik i socialministeriet. Så meddelte ministeriet, at det
havde sendt sagen over til justitsministeriet til belysning af de
juridiske aspekter. ”Helt uacceptabelt lang tid”, siger Lissa
Mathiasen. Svaret fra ministeriet forelå ikke, da dette blad gik i
trykken.
"James har ret"
Om selve sagen siger Lissa Mathiasen:
”James har ret. Hvad er egentlig regelsættet? Vi har to modsatrettede svar. Et svar fra Ombudsmanden og et andet fra Karnov 2004,
hvor det fastslås, at alle har ret til at rejse en sådan sag. Med andre
ord har vi en retstilstand, som er tvivlsom. Det hele bliver ikke mere
klart af, at Karnov er ændret fra 2004 til 2005-udgaven. Men der
burde ikke være nogen tvivl. Det er en uholdbar situation, hvis en
udlejer af helt andre årsager, f.eks. skattemæssige, har fordele ved
ikke at leje sin bolig ud, når der vitterligt
er mangel på boliger. Det håber jeg,
ministeren vil give os ret i.”

I Folketinget
James Arbøl bad derpå om et møde med formanden for
Folketingets boligudvalg, socialdemokraten Lissa Mathiasen.
Mødet foregik den 4. januar 2006 og
samtalen samtalen fandt sted på en
sofa i Folketingets vandrehal. Arbøl
havde helt bevidst udset sig den sofa,
hvorover det kendte udsagn: ”Lov er lov
og lov skal holdes” er malet på væggen.
Lissa Mathiasen gav James Arbøl fuld
opbakning til hans forundring. Hun gik
straks til socialministeren, venstrekvinden, Eva Kjer Hansen, med følgende spørgsmål:
"Hvorledes er retstilstanden i forhold
til hvem (enkeltpersoner, organisationer m.v.) der har mulighed for at indgive en politianmeldelse iht. de nævnte
bestemmelser, er der begrænsninger
heri og i givet fald hvilke?".
Derudover bad Lissa Mathiasen
ministeren redegøre for hvem, der har
mulighed for at klage over en given
afgørelse - med andre ord hvem der har
partstatus. Hun bad også Eva Kjer
James Arbøl udsøgte sig nøje denne sofa i
Hansen redegøre for, om øvrige lejere i
Folketingets vandrehal, da han drøftede
en ejendom med tomme lejligheder
Ombudsmandens afvisning med formanden for
har mulighed for at klage og hvem, der
Folketingets boligudvalg, Lissa Mathiasen. På vægkan klage, såfremt den pågældende
gen står ”Lov er lov og lov skal holdes”. Ovenover
ejendom er helt tom.
en buste af venstre-politikeren Viggo Hørup.
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På Herrens mark
James Arbøl:
"Lejerne er på Herrens mark, hvis kommunen ikke vil anmelde, tilsynsrådet
ikke kan sanktionere mod udlejerne
eller kommunen og Lejernes LO ikke
må være part i sagen. Hvor er vi så
henne? Så har vi en lov som bare er en
ballon med luft. Varmen i tomme lejligheder er der kun de øvrige lejere til at
betale. Og de må ikke foretage sig
noget! Og hvad med forsikringsskader?
Hvem skal betale dem? Det kan vel ikke
være andre lejere i forsikringsselskabet!"
Arbøl får juridisk støtte hos en af landets førende eksperter i lejeret, advokat
dr. jur. Halfdan Krag Jespersen. Han
synes, siger han, at "det er mærkeligt, at
anklagemyndigheden afviser sagen,
når der vitterligt foreligger domme, der
dømmer andre udlejere i en tilsvarende
situation."
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POLITIK

Af Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO

VELFÆRDSKOMMISSIONEN
DROPPER
BOLIGVELFÆRDEN
Regeringens velfærdskommission rykker dansk boligpolitik
tilbage til dengang den private husvært regerede over
lejerne og pengepungen styrede det hele.
Kort sagt: Lejerne får jernhandsken.

Velfærdskommissionens offentliggjorde den 7. december 2005 sin
slutrapport ”Fremtidens velfærd - vores valg”. Hvis regeringen tøver
med at bruge jernhandsken over for lejerne, gør velfærdskommissionen det bestemt ikke.
Velfærdskommission afskaffer den almene udlejningsbolig og
andelsboligen. Kommissionen anbefaler kun to boligformer i
Danmark: ejerboligen og den privatejede udlejningsbolig.
Statsminister Anders Fogh Rasmussen gjorde sig i sin tid umage
med at udpege de rigtige kompetente personer til kommissionen.
Det har så afgjort givet bonus, hvis man gerne vil se en gruppe
eksperter pege på en superliberal model for boligmarkedet.
Væk med boligtilskud og
huslejeregulering
Velfærdskommissionen må mene, at danskerne bor for godt.
Kommissionen konstaterer, at det gældende system har givet danskerne den bedste boligvelfærd i verden (fx målt efter antal kvm.
pr. person). Det skyldes, siger kommissionen, at samfundet giver
både boligejere, andelshavere og lejere enten store tilskud eller har
(for lejerne) fastsat en reguleret leje, som betyder, at lejerne ikke
betaler markedsprisen.
Det duer ikke, siger kommissionen. Alle tilskud og reguleringer
skal væk. (dog ikke boligydelse og boligsikring). I stedet skal
befolkningen have lettelser i mellemskat og topskatten.
Kommissionen skriver også lidt om, at støtten skal omlægges fra
”murstenstilskud til ”tilskud til mennesker”. ”Murstenstilskud”er
for eksempel boligejernes skatterabat, fordi de ikke betaler den
ejendomsværdiskat, de burde, hvis de skulle betale samme skat af
deres opsparing som lejerne, og det er for eksempel reglerne om
huslejeregulering, der betyder, at lejerne ikke betaler en markedsleje, men en leje beregnet på baggrund af den privat udlejers eller
den almene afdelings omkostninger. Lejerne får dermed en ubeskattet reguleringsgevinst eller lejerfordel, som kommissionen
pædagogisk har valgt at kalde det. Det samme gælder andelshaverne. De betaler slet ikke skat af deres opsparing i boligen, og
deres boligafgift er reguleret i og med, at den skal styres af omkostningerne og ikke af markedsprisen. Så derudover får andelshaverne
en ubeskattet reguleringsgevinst.
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Lejernes LO har afleveret et høringssvar til velfærdskommissionen, hvor vi kraftigt tager afstand fra kommissionens forslag.
Boligen er en central velfærdskomponent, som det har god
mening at støtte med offentlige subsidier. Samtidigt vil det ramme
lejerne énsidigt og meget voldsomt, hvis den gældende måde at
støtte boligforbruget på blev erstattet med velfærdskommissionens forslag.
Store lejestigninger
Velfærdskommissionen foreslår, at huslejefastsættelsen både i den
almene og private udlejningssektor skal liberaliseres over 20-30 år.
Lejernes LO har påpeget, at det vil føre til meget store huslejestigninger, hvis huslejekontrollen fjernes. Hvor meget har vismændene
(forårsrapport, 2001) og også lejelovskommissionen (1997) beregnet. I gennemsnit vil hus¬lejerne stige omkring 40 pct. og i
København og på Frederiksberg vil huslejeniveauet løftes med
knap 70 pct.
Velfærdkommissionens forslag om at godtgøre befolkningen
med nedsættelse af marginalskatten vil ikke gavne lejerne, da
disse typisk ikke betaler mellem - eller topskat. Det samme kan
anføres, hvis man kompenserer med en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget. Det gavner heller ikke den typiske lejer, fordi over
halvdelen af lejerne er ude af erhverv. Og så har velfærdkommissionen det problem, at den for at skabe et større arbejdsudbud ønsker
mere ”pisk”overfor lavindkomster ude af erhverv. Så denne gruppe
bliver af denne grund ikke kompenseret med øget offentlig støtte.
Så er der endelig den store gruppe af pensionister i lejergruppen.
For dem forslår velfærdskommissionen forringelser i boligydelsen,
så heller ikke der kan lejerne hente kompensation.
Lejerne bliver tabere
Dertil kommer, at det ikke lige er så nemt at ophæve huslejeregulering og skattesubsidier. Den politiske situation viser, at lejerne bliver tabere. For regeringen skal nok sørge for at beskytte boligejerne. Og ophæves huslejereguleringen énsidigt, fjernes som nævnt
den reguleringsgevinst for lejerne, som skal sikre en privatøkonomisk balance til boligejernes skatterabat. Det vil være en urimelig
favorisering af boligejerne.
Dernæst indføres der markedsleje for lejerne, og dertil kommer,
at en evt. social kompensation med en forbedret individuel boligstøtte som erstatning vil give så store samspilsproblemer for lejerne, at det vil forhindre et øget arbejdsudbud. Dermed vil det modvirke fleksibiliteten på arbejdsmarkedet.
Samtidig vil et system, hvor lejernes nettoleje (dvs. lejen efter at
der er fratrukket individuel boligstøtte) er dybt afhængig af de årli-
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Velfærdskommissionen foreslår, at huslejen både i den almene - som på dette foto - og i den private udlejningssektor skal liberaliseres over 20-30 år.
Lejernes LO har påpeget, at det vil føre til meget store huslejestigninger, hvis huslejekontrollen fjernes.
ge finanslovsforhandlinger om den individuelle boligstøtte, sætte
lejerne i en meget uholdbar og politisk sårbar situation.Vi har historisk haft mange og endda også aktuelt et finanslovsforslag
(endda med et markant overskud på de offentlige finanser), hvor
der var nedskæringer i boligstøtten for lejerne. Lejernes LO ønsker
ikke, at denne politiske ad hoc afhængighed skal forværres.
Forkert
Velfærdskommissionen anser det for et problem, at billige lejligheder forsvinder ved modernisering ved genudlejning. Men det er
forkert, når velfærdskommissionen på denne måde anser ikkemoderniserede lejelejligheder for specielt billige. Det kan simpelt
hen ikke dokumenteres med beregninger. Hvis man laver en beregning over boligomkostningerne, hvor der inddrages de reale kapitalgevinster (og selvfølgelig undlader de aktuelle enorme prisstigninger, men anvender en almindelig gennemsnit størrelse over 20
– 30 år) så er ejerboligen faktisk mere fordelagtig (billig) end lejerboligen. Dette til trods for, at en lejebolig i gennemsnit kan lejes
for 500 kr. pr. kvm. om året.
En bombe
Hvorfor er den ”billige”lejebolig så ekstremt efterspurgt? Fordi den
ikke kræver kreditværdighed, og fordi prisen for andre boliger er
steget voldsomt. Ejerboligens pris stiger pga. skattelettelser og
lånefavorisering. Andelsboligerne stiger fordi regeringen med sine
ændringer i reglerne for belåning af andelsboliger har igangsat en
prisstigningsskrue, idet flere og flere andelsboligforeninger går
over til at anvende et markedsprincip for vurderingen. Og lejelejlighederne stiger, fordi udlejer moderniserer lejligheden ved genudlejning og dermed træder ud af den omkostningsbestemte lejeregulering.
Det er korrekt konstateret af velfærdskommissionens, at lejelejligheder efter gennemgribende moderniseringer efter boligreguleringslovens § 5. stk. 2 får en leje efter det lejedes værdi, og ”dermed
opnås en leje, der svarer til markedslejen”. Både analyser fra socialministeriet og Ejendomsforeningen Danmark viser, at lejen her
næsten er lig med frimarkedslejen. Lejernes LO er enig med velfærdskommissionen, når den påpeger, at det betyder et spild, fordi
disse regler ”kan skabe en situation, hvor der samfundsmæssigt
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anvendes for mange ressourcer på forbedringsinvesteringen.”Kort
og mere direkte sagt: de eksisterende regler fremmer uhensigtsmæssige og rent spekulative forbedringer. De er samtidigt en
bombe under ejendommes fremtidige vedligeholdelsesaktivitet.
De moderniserede boliger bliver meget dyre, og det er vigtigt for
Lejernes LO igen og igen at pointere, at de dermed ikke længere er
et reelt boligtilbud til lav - og mellemindkomsterne.
Boligsociale problemer
Velfærdskommissionen burde have gravet dybere i denne problemstilling. Hvis velfærdskommissionen skulle være konsekvent
og ærlig overfor sin egen overordnede model for lejeboligmarkedet, burde kommissionen have forslået en særlig individuel boligstøtteordning for lejerne i disse dyre boliger. Det samme burde
kommissionen have foreslået for den gruppe af nyopførte udlejningsboliger, som har fri leje (lejemål i ejendomme ibrugtaget efter
1991).
Hverken politikerne eller velfærdskommissionen har haft øje for
løsning af de boligsociale problemer, som på denne måde allerede i
dag er en følge af frimarkedet. Dette lover ikke godt for troværdigheden i velfærdskommissionens frimarkedsmodel. Vismændene
og mindretallet i lejelovskommissionen lovede lejerne, at de nok
skal blive kompenseret for frimarkedet med en forbedret individuel
boligstøtte. Men det sker bare ikke. Det viser historien.
En myte på forsiden
Velfærdskommissionen gentager, trods det at den må være vidende om de mange protester over vismændenes beregningsmetode
dengang i 2001. at det er de velstillede, der har størst gavn af huslejereguleringen.Vismændene har ganske vist beregnet, at de højeste indkomster får langt den største reguleringsgevinst. Og det
satte de på forsiden af alle landets aviser. Men senere tal, udarbejdet som opfølgning af kritik fra LLO viste, at det er den store gruppe af lavindkomster, der får mest ud af huslejereguleringen. Både
som samlet andel og også som procentandel i forhold til indkomst.
Så det er ikke som mange tror ”i høj grad andre (end lavindkomsterne, red.), der stryger gevinsten”. Citat: Politikens leder 28/12
2005.
For at undgå at maksimalpriserne fører til penge under bordet
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Lejere er afhængige af offentlige transportmidler. Hvis forslaget gennemføres, vil det hæmme fleksibiliteten på arbejdsmarkedet.

Lejernes LO ønsker en beskatning af boligejernes kapitalgevinster. Disse
ubeskattede og arbejdsfri gevinster investeres bl.a. i store lystbåde.

eller anden sort økonomi, mener Lejernes LO, at der bør indføres
obligatoriske offentligt tilgængelige ventelister. Særreglerne om
beboernes fortrinsret skal harmoniseres efter en ny model, der
også omfatter de øvrige udlejningsformer og det offentlige skal,
som for eksempel foreslået af velfærdskommissionen, have forbedrede muligheder for at kunne købe anvisningsret i de private
udlejningsejendomme. Det har ikke overrasket Lejernes LO, at den
gældende honorering ikke var tilstrækkelig nok til at kompensere
for de private udlejeres økonomiske og ikke-monetære gevinster
ved anvisningsretten.

Hvad betyder dette for ejerboligerne?
Lejernes LO har meddelt, vi ikke kan støtte kommissionens anbefaling, hvorefter ejendomsværdiskatten hæves langsomt over 20 år
fra 1 pct. til 1,5 pct. Hermed vil boligejernes subsidier i form af skatterabat formindskes og dermed er vejen åben for at kræve markedsleje af lejerne. LLO er dog enig i, at skattestoppet for boligejerne bør ophæves.
Derudover ønsker vi, at velfærdskommissionen forbedrer og
udbygger sin analyse af mulighederne for en beskatning af boligejernes reale kapitalgevinster. En kapitalgevinst opstår, når huspriser
i gennemsnit løber hurtigere end priser i øvrigt, dvs. fx forbrugerpriserne. Så får boligejeren en ekstra gevinst, som er arbejsdsfri og
ubeskattet.Vi har anbefalet den svenske model for beskatning af
de reale kapitalgevinster, samt en kompensationsordning for boligejerne ved et realiseret tab på en investering i ejerbolig. Provenuet
for en konjunkturbeskatning kunne opspares i en ”Boligejernes
Konjunkturfond”.
Kommissionens forslag er dumt. Kommissionen ved udmærket,
at den er ude i et politisk urealistisk forslag, fordi stærke interessegrupper (boligejerne, kreditforeningerne og bankerne) ikke ønsker
sådanne indgreb overfor ejerboligmarkedet. For det andet er ejendomsværdiskatten svær at forklare boligejerne. Stigende huspriser
fører til højere ejendomsværdiskat, og da boligejeren ikke har realiseret gevinsten, og er særdeles usikker overfor, hvorledes den kan
og bør belånes, er det vanskeligt at vinde forståelse for en udvidelse af denne form for beskatning af boligen.

Betingelser og krav til de almene boliger
Velfærdskommissionen forslår videre, at den almene bolig på sigt
afskaffes og erstattes af den private udlejningsbolig.
Kommissionen har ikke på nogen måde vurderet fordele og ulemper knyttet til denne danske model for en demokratiseret udlejningsform. Politiske ønsker om lokalt demokrati, indflydelse og
engagement har været ligegyldige for velfærdskommissionen.
Den skriver: ”Kommissionens langsigtede mål for den almene
sektor er, at beboerne i de attraktive almene boligafdelinger enten
betaler markedsprisen – eller alternativt løfter en større del af den
boligsociale opgave”. Hermed binder velfærdskommissionen den
boligsociale opgave sammen med lejernes huslejefordel. Lejerne
kan få lov til at få en reguleringsgevinst, hvis de vil påtage sig den
boligsociale opgave.
På én måde, er det fint, at velfærdskommissionen ser, at der skal
betales for den boligsociale opgave. Det sker nemlig ikke i dag. Og
her springer kæden igen af for velfærdskommissionen.
På den ene side pointerer den, at alle boligformer i dag får det
ene eller det andet tilskud. På den anden side godkender man, at
det offentlige i dag har en speciel rettighed i den almene sektor,
fordi den subsidieres. Man må gerne råde over sektorens opsparing
(stjæle den) og man må selvfølgelig tiltage sig en gratis anvisningsret i de almene boligafdelinger. Det kunne være interessant,
om velfærdskommissionen ville forklare, hvorfor den så ikke kræver
gratis anvisningsret i andelsboligsektoren eller ejerlejlighedsbebyggelser. Disse boligformer er jo ifølge velfærdskommissionen selv
fuldstændig lige så offentligt subsidieret. Lejernes LO kræver, at
samfundet betaler for den boligsociale anvisning. Det er over 1 mia.
kr., som samfundet på denne måde skylder lejerne i den almene
sektor.
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Hvad med andelsboligerne?
Velfærdskommissionen forslår, at andelsboligen pålignes ejendomsværdiskat på linie med ejerboligen og at maksimalprisbestemmelserne for andelsboliger ophæves.
Lejernes LO har støttet, at andelsboligen pålignes ejendomsværdiskat. Det vil medføre, at andelsboligerne privatøkonomisk ligestilles med leje - og ejerboligen. Andelsboligen er i dag den mest
begunstigede boligform.Til gengæld kan vi ikke støtte, at maksimalprisbestemmelserne for andelsboliger ophæves. Det vil medføre, at andelsboligen bliver omdannet til en ejerlejlighed. For at
undgå, at maksimalpriserne fører til penge under bordet eller
anden sort økonomi, bør der indføre samme regler om anvisning
og ventelister, som skal gælde for de private udlejningsboliger.
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DET DE VIL
Oversigt over velfærdskommissionen politik
anbefalinger på boligområdet:

EJERBOLIGEN:
Forslag 12.1. Ejendomsværdiskatten hæves langsomt
over 20 år til 1,5 pct. Det bringer beskatningen af boliger
på niveau med beskatningen af andre former for kapital. Dog bevares den nuværende progression i ejendomsværdiskatten for de ca. 5 pct. dyreste ejendomme.
Forslag 12.2. 98-særreglerne, der giver skatterabat til
ejendomme erhvervet før 1.7. 1998, ophæves.
Forslag 12.3. Den nuværende indefrysningsordning af
grundskyld for pensionister udbredes til også at gælde
ejendomsværdiskatten.

PRIVAT UDLEJNINGSEJENDOM:
Forslag 12.4. Huslejefastsættelsen liberaliseres over 2030 år. Den derved skabte kapitalgevinst for udlejer
beskattes delvist. Lejeboligens særlige karakteristika
nødvendiggør en fortsat regulering, herunder beskyttelse af lejer mod usaglig opsigelser.
Forslag 12.5. Den skatte- og tilskudsmæssige favorisering af visse dele af sektoren ophæves. Herunder skattefritagelsen for visse af pensions-sektorens ejendomme.

ANDELSBOLIGEN:
Forslag 12.6. Andelsboligen pålignes ejendomsværdiskat
på linie med ejerboligen.
Forslag 12.7. Maksimalprisbestemmelserne for andelsboliger ophæves.

ALMEN BOLIG:
Forslag 12.8. De offentlige tilskud til løsning af boligsociale problemer søges givet mere målrettet uden, at der
nødvendigvis skal bruges færre midler.
Forslag 12.9. Huslejefordelen i den almene boligsektor
skal beskattes.
Forslag 12.10. Huslejen i den almene boligsektor skal i
højere grad afspejle markedsvilkår. I den forbindelse
ophæves skattefritagelsen.
Forslag 12.11. Den del af huslejebetalingen i den almene
boligsektor, der modsvarer den offentlige sektors afdrag
på anskaffelsessummen, tilbagebetales til det offentlige.

STOP SÆRSKATTEN!
Den 16. december 2005 vedtog regeringen, Dansk Folkeparti og De
Radikale en lov, der tager en stor del af lejernes penge, og flytter
dem over i statskassen. Fra og med boligforligets vedtagelse vil
danske lejere betale en særskat til statskassen. Det betyder, at landets svageste – og kun dem - skal betale for regeringens valgløfter.
Sænk huslejen
Det kan bedst beskrives som tyveri ved højlys dag, når regeringen
tager et milliardbeløb af lejerens penge til at dække huller i statens budget. Det er helt urimeligt, at lejerne, som ikke har haft
glæde af den lave rente og de nye lånemuligheder, sådan som
boligejerne har haft, nu skal straffes yderligere ved at få konfiskeret et milliardbeløb. Hvorfor er det lejerne, der skal betale for regeringens løfter? Socialdemokratiet vil ikke være med til at flytte
penge fra Landsbyggefonden til statskassen. Pengene er indbetalt
af landets lejere i den almene sektor, og bør derfor gå til huslejenedsættelser, renovering og øvrige tiltag, der kan styrke den almene sektor.
Tusinder af mennesker lever i dag under ghettolignende forhold, hvor hverdagen præges af arbejdsløshed, modløshed og triste fremtidsudsigter. I disse boligområder skabes små lukkede
parallelsamfund, hvor børnenes forbilleder er halvkriminelle unge
drenge. Skal vi sikre en bedre og mere blandet beboersammensætning, kræver det en solid indsats. Derfor ønskede
Socialdemokratiet en markant styrkelse af ghettoindsatsen med
renoveringer og sociale tiltag. Skal vi undgå en yderligere social
opdeling og opsplitning af vores samfund, skal vi bremse ghettoudviklingen.
Med vores forslag kan lejen i de dyreste boliger sænkes med op til
25 procent - noget der bestemt kan mærkes i de fleste familier. En
lavere husleje, vil gøre det muligt for beboerne i ghettomiljøer at
flytte til andre lejligheder, der før var for dyre. Denne fraflytning
vil give mulighed for, at ressourcestærke familier kan flytte ind,
fordi disse lejligheder nu bliver mere konkurrencedygtige, og på
den måde sikres en blandet og mere harmonisk beboersammensætning. Skal vi sikre en ordentlig integration, skal vi stoppe ghettodannelsen.
Øget lighed
Siden VK regeringen tog over er uligheden vokset - også på boligmarkedet. Vi oplever i disse år, at boligejerne bliver rigere og rigere. Samtidig sættes flere og flere boliglejere på gaden, fordi de
ikke kan betale den stigende husleje. Der er i det nye boligforlig
ingen seriøse tiltag til at bekæmpe denne ulighed. Dertil kommer
den forringelse på boligsikringen, regeringen har vedtaget.
Fremover vil der ikke være boligsikring til hjemmeboende børn
mellem 18 og 23. Dette forslag betyder, at fattige familier med et
ønske om at uddanne deres børn bliver ramt. Regeringen ønsker
åbenbart, at sparke til dem, der ligger ned. I Socialdemokratiet går
vi andre veje. Socialdemokratiet ønsker øget lighed på boligmarkedet.
Rasmus Prehn, medlem af Folketingets boligudvalg (S)

VI LEJERE · NR. 1 · 2006

9

vi lejere 1-06

06/02/06

7:28

Side 10

LEJERNES LO HJALP

Af Kjeld Hammer

UEGNET TIL
MENNESKEBOLIG
Selv embedslægen chokeret.
Bag Ribes domkirkeidyl gemmer sig
en kommune med en utrolig
langsommelig sagsbehandling og en
socialforvaltning, der ikke kender
de mest enkle love og regler.

En udlejer, der går op i mursten, men er
ligeglad med tre børns sundhed og sikkerhed. En udlejer, der end ikke vil stå ved sine
løfter til huslejenævnet.
En familie, hvis lejede bolig blev bedømt
”uegnet som menneskebolig”
Samme families kamp mod mopsede
medarbejdere i Ribe Kommunes sociale
forvaltning.
En utrolig langsommelig sagsbehandling i kommunen.
Det er det mareridt,Tonni Damsgaards
og Irene Nannbergs og deres tre børn på
3,7 og 9 har gennemlevet det sidste år.
Opsigelsen
Irene Nannberg og Tonni Damsgaard
havde boet 6 år uden lejekontrakt i den
nedlagte landbrugsejendom på
Hedegårdsvej 23 udenfor Ribe, da de blev
opsagt. Det var den 14. marts 2005. Den
formelle begrundelse var, at de havde ned-

brudt en væg mellem stuehus og et badeværelse i stalden for at kunne inddrage
dette rum til beboelse. Den rigtige begrundelse var – efter parrets opfattelse – en
helt anden. De havde nemlig fået lov til at
nedbryde muren af udlejeren, Flemming
Høi. Blot skulle de selv betale udgiften. På
trods heraf havde parret kort forinden
opsigelsen modtaget et brev fra udlejerens
advokat, der krævede hullet i muren
opmuret. Advokaten og udlejeren brokkede sig også over andre småting. F.eks. at
der stod en gammel bil og nogle tagplader
på gårdspladsen.
At parret måtte leve med 18 mangler i
deres bolig og flere gange mundtligt
havde fået tilsagn om, at de blev lavet, forholdt udlejer og hans advokat sig ikke til.
Hjælp i Lejernes LO
Irene og Tonni gik til Lejernes LO i Vejen og
bad om hjælp. Den fik de omgående. LLO
indbragte nemlig lejemålet for huslejenævnet i Ribe og Bramming kommuner og
protesterede mod opsigelsens gyldighed.
De 18 mangler i boligen blev trukket frem
og Lejernes LO bad huslejenævnet besigtige lejemålet og ved pålæg til udlejeren få
forholdene bragt i orden. Indtil da ønskede
Lejernes LO huslejen nedsat. Huslejen var
3.650 kr. pr. md. incl. strøm og vand.

De rådne vinduer kan ikke åbnes, fordi de så vil falde ud. I nogle af dem er der hul direkte
ud til det fri.
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Historien bag
Formanden for Lejernes LO i Vejen, Anna
Marie Nissen, er helt overbevist om, at
opsigelsen skyldes, at huslejenævnet blev
inddraget i sagen. ”Vi har en udlejer, som
går op i, om et lille hjørne af stalden i stedet bliver beboelse - hvilket de fleste vil
betragte som en forbedring af boligen - og
bruger det som opsigelsesgrund. At han
ejer en bolig, som nu er bedømt som sundhedsfarlig og uegnet til menneskebolig
med alle sine mangler, og som han lejer ud
til en familie med tre børn, har han åbenbart ikke spekuleret et øjeblik på. Det
hænger selvfølgelig ikke sammen. Nej,
Flemming Høi, der har en stor gård i nærheden, vidste, at han ville tabe sin sag ved
huslejenævnet, da vi indbragte den. Det
prestigetab ville den store kvæg-avler med
advokat i ryggen ikke lide. Derfor ville han
komme sine lejere i forkøbet og sige dem
op”, siger Anna Marie Nissen.
Resolut huslejenævn
Og tabte – det gjorde Flemming Høi og
hans advokat, Jesper Gad. Også i den grad.
Huslejenævnet besigtigede ejendommen
14. juni. Flemming Høi deltog med sin
advokat. Huslejenævnet var ikke et øjeblik
i tvivl. Kun 9 dage efter besøget meddelte
nævnets formand, Hans Würtz Jensen,

I ”kontoret” er dele af gulvbrædderne
rådne.
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Dagen før flytningen. Postbudet har lige afleveret et brev. Sagen er vundet ved huslejenævnet. Irene og Tonny med børnene Magnus på 3,
Matthias på 7 og Anne Mette på 9 år.
skriftligt Ribe Kommune, at lejemålet var i
så dårlig stand, at de kommunale bygningsmyndigheder måtte vurdere, hvorvidt det lejede overhovedet er egnet til
helårsbeboelse. Formentlig med røde øren
måtte udlejeren på stedet give huslejenævnet tilsagn om snarest at få et dæksel
på en åben og fyldt kloakbrønd i haven
bragt i lovmæssig stand. Endvidere af få
lavet en trapperepos på 1.sal, så den er lovlig. 8 dage før mødet havde Flemming
Høis advokat forsikret huslejenævnet om,
at ”der ikke foreligger nogen forhold i lejemålet, som min klient er forpligtet til at
istandsætte”.
Den langsommelige
bygningsmyndigheds dom
Flemming Høi blæste højt og flot på det
tilsagn om lovliggørelse, han ansigt til
ansigt havde givet huslejenævnet. Mere
end 5 uger efter var der intet sket. Det fik
huslejenævnets formand til at rykke Ribe
Kommunes bygningsmyndigheder for en
afgørelse af sagen om en lovliggørelse af
forholdene. ”De udgør en væsentlig sikkerhedsrisiko for lejemålets beboere, herunder i særdeleshed for deres små børn”,
skrev han.
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To måneder efter huslejenævnets
anmodning om en byggeteknisk vurdering
af forholdene, besigtiger kommunens bygningsmyndighed ejendommen.
Embedslægen Carl Hugod var også tilstede. Derimod ikke udlejeren, som ellers var
blevet anmodet om at deltage. Yderligere
2 1/2 måned går. Så kommer den skriftlige
afgørelse omsider fra Ribe Kommunes
teknik- og miljøudvalg – 4 1/2 måned efter
at kommunens eget huslejenævn havde
bedt om det. Her er der til gengæld ingen
slinger i valsen. Den nedlagte landbrugsejendom ”er ikke egnet som menneskebolig
i den nuværende tilstand”, konstaterer
kommunen uden omsvøb. De hæfter sig
især ved fire forhold:
1) At husets vinduer var rådne. ”I flere tilfælde med manglende vindues-bundstykker, således at der er frit indkig udefra til
nogle af lejemålets beboelsesrum”.
2) Den åbne, ikke-afdækkede sivebrønd for
toiletspildevand.
3) Det manglende rækværk ved trapperepos, herunder et løstsiddende gelænder
ved trappe til 1.sal.
4) Manglende mulighed for friskluftsforsyning i flere opholdsrum, fordi det i praksis

ikke er muligt at åbne vinduerne p.g.a. fare
for, at ruderne vil falde ud.
En chokeret embedslæge
Vi Lejere erfarer fra andre kilder i kommunen, at embedslægen var meget chokeret
over, hvad han så, og ikke var i tvivl om sin
endelige vurdering.
Samtidig med brevet får lejerne besked
på, at de skal være fraflyttet inden 8. januar 2006 og at de vil få tilbudt en erstatningsbolig. Forbudet bliver tinglyst på
ejendommen. Det indebærer, at den ikke
lovligt kan genudlejes, prioriteres eller
omprioriteres (sælges), medmindre låneoptagelsen er til forbedring.
Blev gerne
Desværre tabte også Flemming Høis lejere,
for de ville gerne være blevet boende, hvis
manglerne var blevet udbedret.Tonni
Damsgaard er født på landet og har boet
der hele sit liv. Han har svært ved at trives
som bybo. ”Vi kan jo ikke alle sammen bo
inde på Domkirkepladsen”, som han siger.
Dernæst er det børnenes barndomshjem.
Men han rejser også et andet, vigtigt problem: ”Hvorfor sikrer Ribe kommune sig
ikke, at de ejendomme, som lejes ud
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familien blev midlertidigt genhuset i Ribe
Ferieby. En god bolig, men ikke på landet.
Efter tre uger her lykkedes det parret selv
at finde et hus på landet, 5 km fra den
gamle bolig med plads og i frie omgivelser.
Lejeaftalen kom i stand ved kommunens
mellemkomst. Nu var der pludselig god
hjælp at hente. Men sagen var også nået
op på chefniveau i en anden afdeling,
nemlig til teknisk forvaltnings afdelingschef Erling Sonne.

Den nedlagte landbrugsejendom tæt ved Ribe blev i sin tid bygget i god kvalitet, men er
blevet stærkt forsømt lige siden.
indenfor kommunegrænsen opfylder
lovens krav? I stedet lukker de øjnene for,
hvad kommunens gode skatteydere finder
på i rollen som udlejere. Nu nedrives gården sikkert, men alle kommuner græder
jo over, at folk flytter fra de tynde landområder og ind til byen. Så går de til regering
og Folketing og vil have dem til at gøre
noget for de trængte landsbyer. Allerhelst
med gode tilskud. Det hænger jo ikke
sammen”.
Tonni, der selv er murerarbejdsmand,
mener at husets kunne være blevet sat i
stand for 50.000 kr.
Irene, der til daglig er ansat i et privat
hjemmeplejefirma, siger: ”Hvis det var det,
der var planen, kunne Høi jo bare være
kommet og sagt ligeud, at han ville nedlægge gården. I stedet lader han den forfalde, selvom kommunens bygningsmyndighed siger, den oprindeligt er bygget af
en ”god kvalitet”. Og til syvende og sidst
hjælper kommunen ham så ud af kniben
ved at erklære den uegnet som menneskebolig. Hans undladelsessynder bliver præmieret, han slipper for at forbedre og
bekoste og får det, som han havde planlagt fra starten”.
Næstekærlighed i domkirkebyen
Et helt særligt kapitel i historien er Ribe
Kommunes håndtering af sagen. Den
idylliske turistby har sandt at sige ikke
megen idyl at byde på i den sociale forvaltnings familierådgivning. Heller ikke
megen næstekærlighed, selvom byen
både har domkirke og en sagsbehandler
med det gudfrygtige navn Gotlieb.
Forvaltningen kender ikke reglerne for
permanent genhusning i.h.t. lov om
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byfornyelse, selvom kommunen nu havde
kørt med sagen i et halvt år.
Medarbejdere i socialforvaltningen ville i
stedet anvende ”tilbud til husvilde” i en
helt anden lov, som er langt mindre forpligtende for kommunen selv.
Telefon fra København
Tonni og Irene bliver tilbudt en lejlighed i
Ribe, som de afslår. De vil ikke have deres
tre børn ind i et kvarter, som de betragter
som belastet og mener i øvrigt, at lejligheden på 85 kvm. er for lille til fem personer.
Det gør to sagsbehandlere i familierådgivningen mopsede.Telefonisk forsøgte
Lejernes LOs formand i Vejen at informere
kommunens sagsbehandler (Lise Gotlieb)
om, hvad lov om byfornyelse siger om permanent genhusning. Heri står udtrykkeligt
(paragraf 62), at en familie ”har én gang
ret til at afvise den tilbudte erstatningsbolig og få tilbudt en anden erstatningsbolig
i stedet”.
”Da jeg havde forklaret hende reglerne,
får jeg det svar, at vi vist ikke har mere at
snakke om og røret bliver smidt på”, fortæller Anna Marie Nissen.
Nu bliver landsformanden for Lejernes
LO, Klaus Hansen, involveret. Fra sit kontor i
København får han overbevist Ribe
Kommune om, at den ikke kan komme
udenom loven og de rettigheder, lejere har
som følge af kommunens egen kondemnering. I loven står der også, at en familie
har fortrinsret til en bolig i samme boligkvarter eller et tilstødende.
Genhuset i byen og tilbage på landet
Det lykkedes ikke i første omgang at skaffe
en anden nedlagt landbrugsejendom, så

26.500 kr. tilbage
Èt stort lyspunkt har der været for familien. Da Vi Lejere var på besøg den 7. januar
kom postbudet med et brev fra huslejenævnet. Det havde nu besluttet at nedsætte huslejen til 1.000 kr. pr. md. incl. el og
vand med tilbagevende kraft fra 1. marts
2005, da sagen blev rejst. Med andre ord
skal udlejeren tilbagebetale 2.650 kr. pr.
md. fra marts til 8. januar, helt præcist
26.500 kr.

HVAD KAN MAN LÆRE?
Hvad kan man lære af denne sag?
Anna Marie Nissen:
”Det er jo utroligt, at en sag som
denne her kommer helt bag på kommunen. Den fik det første brev fra
huslejenævnet i juni og 5-6 måneder
efter sidder man i socialforvaltningen og kender ikke forskel på de mest
enkle love og regler.Tilmed optræder
et par medarbejdere ualmindeligt
mopsede. Så kommunen kan lære, at
den skal blive bedre i sin sagsbehandling. Heldigvis har et par gode
og samvittighedsfulde mennesker i
kommunen været inde over denne
sag.Tonni Damsgaard og hans familie blev jo helt uforskyldt bragt i den
situation, de stod i. De har jo haft retten på deres side og det er ikke dem,
der er noget galt med! De har tværtimod betalt deres husleje og overholdt deres forpligtelser til punkt og
prikke. Men det, politikerne kan gøre,
er at pålægge udlejere af lejligheder
og huse et kontrolbesøg f.eks. én
gang om året af en kommunal
instans, der godkender lejemålet. I
dette tilfælde må man sige, at et
sådant besøg fra Ribe Kommune ville
have været nyttigt.”
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X-ORD

VIND TRE FLASKER VIN
Navn:
Adresse:
Postnr.

By:

Indsend krydsen senest den 20. april 2006 til:
“Vi lejere” · Lejernes LO · Reventlowsgade 14 · 4. sal · 1651 København V
Mærk kuverten “Kryds og tværs”.
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Er du nervøs for en stor flytteregning nu
- eller når du flytter ud igen?
- Så få hjælp fra LLO
Skal du til at flytte - ind eller ud?
Vi kan hjælpe dig både ved indflytning og udflytning
I dag betaler mange lejere alt for store fraflytningsregninger, fordi de ikke kender reglerne og fordi de ikke ved, i hvilken stand lejligheden skal afleveres. Ofte er der også sket
det, at man ved overtagelsen ikke fik gjort udlejeren
opmærksom på, hvad der var galt i lejligheden - og det kan
bliver dyrt, når man flytter ud.
Er du medlem af Lejernes LO i Hovedstaden, kan du altid gratis - få rådgivning ved at ringe til os eller besøge os, men
nu kan du også - mod betaling - få en konsulent ud, som
grundigt gennemgår din lejlighed. Du kan også få en konsulent ud, den dag du og din udlejer besigtiger lejligheden
og du kan få en konsulent ud, når du har fået en ny lejlighed, sådan at du ikke hænger på fejl, som du har overtaget.
Husk at bestille vores hjælp i god tid! - Her kan du se, hvad
vores tilbud omfatter og hvad de koster:
VEJLEDENDE FLYTTESYN
• Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed
• Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation
ved en eventuel nævnssag
• Vi vurderer, hvor meget du skal sætte i stand - set i
forhold til din lejekontrakt.
• Vi rådgiver dig om, hvordan arbejderne skal udføres,
hvis du selv vil sætte i stand
• Vi rådgiver dig om, hvilke krav du kan stille til
håndværkere
• Vi laver en skriftlig rapport på, hvad vi mener, der skal
til for at undgå en stor flytteregning
• Du får billeder og rapport udleveret på CD-ROM
Det vejledende flyttesyn koster 2.500 kr. inkl. moms, hvis
du er medlem og 3.000 kr. hvis du ikke er medlem.
INDFLYTNINGSSYN
(skal ske højst en uge efter, at du har overtaget lejligheden)
• Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed
• Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation
til den dag, du flytter ud igen
• Vi gennemgår lejligheden grundigt for fejl og mangler
• Vi skriver til din udlejer, hvad vi mener, der skal sættes
i stand, og hvad du ikke hæfter for ved fraflytning
• Du får billeder og rapport udleveret på CD-ROM, som
du kan gemme til den dag flytter igen
Indflytningssynet koster 2.500 kr. inkl. moms, hvis du er
medlem og 3.000 kr., hvis du ikke er medlem
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FLYTTESYN MED UDLEJER
Du kan også få en konsulent med ved det officielle flyttesyn med udlejer. Vores konsulent er din bisidder og sørger
for, at synet forløber efter bogen. Konsulenten vil også være
i stand til at forhandle med udlejer om istandsættelse.
Konsulenten sørger efterfølgende for at alle aftaler foreligger på skrift.
Vores deltagelse i flyttesyn med udlejer koster 1.900 kr.
inkl. moms, hvis du er medlem og 2.500 kr., hvis du ikke er
medlem.
Alle priser gælder i Lejernes LO i Hovedstadens område,
som er Københavns, Frederiksberg, Dragør, Tårnby,
Gladsaxe og Gentofte kommuner. Uden for dette område
beregnes der også kørselstid.
ANDRE BEHOV
Du kan også få vores konsulenter med ud i andre sammenhænge. Timeprisen er 950 kr. inkl. moms for medlemmer
og 1250 kr. inkl. moms for ikke-medlemmer. Der betales
også for kørselstid, uanset hvor du bor.
Du kan altid ringe til os og få en snak med en af vores konsulenter eller sende os en mail, før du beslutter dig. Ring
på 33 11 30 75 eller mail på info@llo.dk
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KU RSER /KON FER ENC ER /MEDDELELSER

KURSER OG KONFERENCER 2006
Beboerrepræsentationskursus, København Lørdag den 4. februar og 7. oktober 2006

Påskelukket i
Hovedstaden

Konference om lejelovsforhandlinger Lørdag den 11. marts 2006

Lejernes LO i
Hovedstaden holder
påskelukket den 10.,
11.og 12. april.

Nævnskonference (HHE), husleje – og beboerklagenævn Lørdag den 25. marts 2006
Organisationskursus Lørdag den 1. april og 6. maj 2006, Odense
Lejelov, lejers rettigheder m.v. Lørdag den 22. april 2006, Odense

Påskeferie i
sekretariatet

Lejelov for øvede, lejers rettigheder m.v. Lørdag den 26. august 2006, Odense

Sekretariatet holder
påskeferie fra mandag
den 10 april 2006 til
mandag den 17. april
2006, begge dage inkl.

Advokatkonference (LH) fredag den 8. september 2006, Odense
Konference for lægdommere, huslejenævnsmedlemmer og sagsbehandlere (LH), dissenser
og strategi, Odense Lørdag den 23. september 2006, Odense
Lejeretskonference (HKJ), nye domme Lørdag den 4. november 2006, Odense
Almene budgetter/regnskaber Lørdag den 18. november 2006, Odense
For at undgå store afbestillingsudgifter beder vi jer allerede nu kontakte den lokale afdeling
af Lejernes LO for at tilmelde jer de enkelte kurser hurtigst muligt.
Kursusprogram for hele året kan rekvireres hos lokalafdelingerne og i sekretariatet.

LÆS MERE NÆSTE SIDE

FUGT OG SVAMP GIVER LEJERE DOBBELT-STRAF
Lejernes LO er dybt bekymret for retstilstanden hos de tusindvis af lejere, der
uforskyldt er ramt af fugt og skimmelsvamp. Foruden sygdom, tabt arbejdsfortjeneste og dårlig trivsel ser det ud til, at
de derudover bliver pålagt en tillægsstraf fra samfundets side, hvis de vil gøre
noget ved deres sag.
”Vi har desværre erfaret, at huslejenævnene ikke vil afgøre sagerne, selvom
der foreligger prøver af svamp fra
Teknologisk Institut”, siger Lejernes LOs
formand i Horsens, James Arbøl. ”Det
betyder, at lejerne må gå til boligretten
og betale hvad det koster eller søge fri
proces. Får de ikke fri proces - altså gratis
advokatbistand - kan advokatomkostningerne let løbe op i 5.000-10.000 kr.
med risiko for ekstra 15.000 kr. til syn og
skøn. Det er helt piv-ravende-galt, at
mennesker, som uforskyldt bliver ramt af
sygdom, skal sætte sig i stor gæld, hvis de
vil rette op på deres helbred”, siger Arbøl.
Menigmand og eksperter
For at sætte facts på formodningen har
Lejernes LO arrangeret en landsdækken-
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allerbedst funderede folketingspolitikere,
når det drejer sig om boliglovgivningen.
Men hun har også selv haft problemet
tæt inde på kroppen og fik for år tilbage
sit hus revet ned efter et skimmelsvampe-angreb. Derudover er inviteret eksperter med lægefaglig og juridisk baggrund,
kommunale embedsmænd og huslejenævnsmedlemmer.

Lejernes LO har udgivet dette hæfte, som
uddeles på konferencen. Det kan også fås
ved henvendelse til den nærmeste afdeling
af Lejernes LO.
de konference i Horsens lørdag den 18.
marts. I konferencen deltager en række
”vidner”, som har mærket problemet på
egen krop. Endvidere formanden for
Folketingets boligudvalg, Lissa Mathiasen
(S), landsformanden for Lejernes LO, Klaus
Hansen, og biolog Anne Pia Koch fra
Teknologisk Institut. Sidstnævnte giver
gode råd om, hvordan man undgår skimmelsvamp. Lissa Mathiasen er en af de

Tilmeldingsfrist: 13. marts
Konferencen er en opfølgning på en lignende konference i November 2004 og
skal altså gøre status og belyse udviklingen siden sidst.
Interesserede kan tilmelde sig konferencen, der holdes i Ceres Centeret på
Nørretorv i Horsens, ved henvendelse til
Lejernes LO i Horsens, Smedegade 32,
8700 Horsens, tlf. 7561 8770 eller på Email: info@llo-horsens.dk. Prisen er 150 kr.
og inkluderer frokost. Et detaljeret program for konferencen kan fås samme
sted. Konferencen begynder kl. 10 og
varer til ud på eftermiddagen. Sidste frist
for tilmelding er mandag den 13. marts.
KjH
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MEDDELELSER

GENERALFORSAMLINGER
Generalforsamling i LLO Skanderborg.
Ordinær generalforsamling afholdes
tirsdag d. 14. marts 2006 kl. 17.00
på Restaurant Søsporten, Skanderborg.
Tilmelding til spisning nødvendig.
Formand Klaus Hansen deltager i generalforsamlingen, og vil bl.a. orientere om
den aktuelle boligpolitiske situation.
Generalforsamling Fredericia
Lejernes LO Fredericia By & Oplands
afdeling afholder generalforsamling
tirsdag den 14 marts 2006 klokken 19.00.
Sted: Erritsø Hallen, Krogsagervej
Erritssø. Buslinie fra banegården.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Vi håber på stort fremmøde.
Bestyrelsen.
Generalforsamling Ribe Amt
Lejernes LO, Ribe Amt, holder ordinær
generalforsamling torsdag den 30.
marts 2006 kl. 19,30 i Metals lokaler,
Fynsgade 3, 1., 6600 Vejen.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet, bedes tilsendt Lejernes LO, Postbox 183, 6600
Vejen, senest den 16. marts 2006.
Afdelingen er vært ved en kop kaffe/te
med brød.
Bestyrelsen
Generalforsamling LLO-Birkerød
Lejernes LO-Birkerød afholder ordinær
generalforsamling tirsdag den 14. marts
2006 kl. 19,30 i mødelokale 1
(Mødelokale 1 ligger i forbindelse med
Birkerød Rådhus, lige over for Birkerød
Station)
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Regnskab for 2005 kan rekvireres eller
afhentes på kontoret i kontortiden efter
1. marts 2006.
Evt. forslag skal være bestyrelsen i
hænde senest 1. marts 2006.01.06.
Generalforsamling i Aalborg
Lejernes LO i Aalborg Afd. afholder
generalforsamling: Onsdag d. 15. marts
2006 kl. 19.00 i AOFs kursusejendom i
Aalborg, Kayerødsgade 37, 1. sal (kantinen). Dagsorden ifølge vedtægterne.
Tilmelding skal ske til kontoret på tel.:
98166688, eller via vores mail på
senest mandag d. 13. marts 2006 af
hensyn til traktementet.
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GOD OG BILLIG MAD

STOR MAD I ET
LILLE KØKKEN
Kolde dage egner sig godt til varme supper, men gerne nogle, der ikke er
så tunge og mørke som om efteråret. Denne porre-kartoffelsuppe er nem
og kan varieres på flere måder.
Indbydende mad til en overkommelig
pris og med en overkommelig indsats?
Hmm.
En opgave med indbygget udfordring, for det er noget nemmere at
tage flottenheimerpungen med i lommen og købe dyre sager i specialbutikker - eller købe et færdigpakket måltid i
den nærmeste burgerbar eller få bragt
en pizza ud fra det lokale pizzeria. Men
her skal det handle om at få rodet op i
madhukommelsen og gamle lapper
med tip og opskrifter og finde nogle
gode bud på, hvad man selv kan frembringe uden kæmpedyre råvarer og
uden at have et køkken i supersamtalemodel eller hele og halve dage til forberedelserne.
Sæsonen synes jeg godt må præge den
mad, vi spiser. Også selv om det efterhånden er muligt at få de fleste varer næsten
hele året. Alligevel er der nogle råvarer,
der er særlige for en bestemt tid på året.
Her i februar er det dog ret begrænset
med det nye og friske.
En dag du har tid
En af de første bebudere af det forår, vi
kan begynde at ane, er dog en rigtig
sæsonvare: Stenbiderrognen. Som jeg
prøver at få mest muligt af i den tid,
den er her.

Især har jeg en svaghed for klassikeren blinis med stenbiderrogn - små
boghvedepandekager, der serveres med
en klat cremefraiche, hakkede rødløg og
en skefuld frisk stenbiderrogn. Mums især når man selv bager blinis. De kan
serveres som en frokostret eller som en
forret, men det tager noget tid at bage
dem, så det er nok ikke lige det, man
skal vælge en onsdag eftermiddag, hvor
man ræser i butikker ved 17-tiden og
skal fodre de skrigende horder af før en
fornuftig sengetid. Men prøv det på et
tidspunkt, hvor du har tid.
Både hovedret og forret
Ellers er porrerne noget af det, der står
sig godt i februar. Derfor har jeg valgt at
lave en porre-kartoffelsuppe, som både er
nem, kan serveres i forskellige variationer,
og som er fyldig nok til at gå som hovedret med noget godt brød til - gerne hjemmebagt - eller som forret, så rækker den
bare til flere.
Grundsuppen er den samme, men for
variationens skyld har jeg lavet den både
som en ren grøn version, hvis man vil
holde kødfri dag, en model med hvid fisk
i og en mere krydret udgave med ristede
pølsestykkeri.
Velbekomme!

GOD MAD FOR 40 KR.
Dyre råvarer og masser af tid øger chancen for succes i køkkenet, men hvad gør man, hvis køkkenet er lille og måske
blot udstyret med to blus og en lille ovn, og hvis hverken tid
eller penge rækker til de store udskejelser i det daglige?
Den kommende tid giver ´Vi lejere´ nogle bud på retter, der
både smager og mætter, er nemme at lave, og som maksimalt koster 40 kr. pr.person.
Forfatteren er journalist og madskribent Pernille Mac Dalland
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Af Pernille Mac Dalland

DEN GRØNNE VARIANT:
1 lille bæger (1,5 dl) cremefraiche (helst økologisk)
ca. 75 g saltede peanuts
1 lille bundt persille eller kørvel, hakket
Mens suppen koger røres cremefraichen ud i en lille skål
og blandes med de saltede peanuts.
Krydderurten hakkes og kommes i en anden lille skål.
Ved bordet kan den enkelte selv komme en klat nødde-cremefraiche i sin suppe og drysse med det grønne.

SUPPE MED KRYDRET PØLSE:

PORRE-KARTOFFELSUPPE
Grundsuppe til 2 personer som bliver godt mætte, eller til 4
som forret - og så bliver der en rest til dagen efter
4 porrer
3-4 fed hvidløg
4 kartofler
1/2 tsk. madagaskar-peberkorn (grønne peberkorn i lage)
0,5 l suppefond eller grøntsags-bouillon
0,5-1 l vand
salt og peber
lidt olie til at stege grøntsagerne i
Hvis du ikke er typen, der bruger aftener eller fridage til at
koge supper, så fryseren er fuld af fond, går det fint an at
bruge en bouillonterning. Begynd bare med at sætte vand
over til at opløse, hvad der giver en halv liter bouillon.
Porrerne renses og skæres i grove ringe.
Hvidløgsfeddene pilles og skæres i mindre stykker.
Kartoflerne skrælles og skæres i terninger.
Sæt en rummelig gryde på blusset, og hæld lidt olie i bunden, jeg bruger gerne jordnøddeolie eller vindruekerneolie.
Når olien er varm, kommes porrer og hvidløg i og steges, til
de bliver klare, men uden at brune.
Tilsæt nu kartoffeltern, kom den halve liter bouillon og
Madagaskar-peberkorn med og hæld godt en halv liter vand
mere over grøntsagerne skal være dækket - og lad det hele
koge i 10 minutter.
Tag gryden af varmen, for nu skal hele indholdet blendes,
til det bliver en cremet suppe - enten med en stavblender
eller i en ´rigtig´ blender (der bare er mere besværlig at gøre
ren). Bagefter sættes gryden tilbage på varmen, og suppen
smages til med salt og peber. Spæd op med mere vand, hvis
du synes, den er for tyk i konsistensen.
Hvis du kan lide, at din suppe kradser lidt, kan du koge
noget chili med i gryden, bruge flere madagaskar-peberkorn
eller dryppe sin suppe med tabasco eller lignende direkte ved
bordet.
Dette gøres til alle tre versioner. Herefter kan der varieres i
serveringen:
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3-4 pølser (ca. 300 g), krydret efter smag - der findes nogle
gode økologiske grillpølser, men du sætter dit eget præg på
suppen ved at vælge dem så stærke og krydrede, som du nu
kan lide det.
1 lille bundt persille eller kørvel, hakket
Mens grøntsagerne koger, skæres pølserne i mundrette bidder, der ristes på en pande - jeg foretrækker at stege i en blanding af et par skefulde olie og en klat smør. Når de er blevet
let sprøde, lægges de til afdrypning på noget fedtsugende
køkkenrulle på en tallerken.
Mens pølserne steges, hakkes krydderurten.
Pølsestykkerne kommes i suppen, når den er blendet og
skal varmes igennem og smages til.
Krydderurten serveres i en skål ved bordet, så den enkelte
selv kan dosere.

SUPPE MED HVID FISK:
1 pakke bacon (150 g) eller 100 g god lufttørret skinke i
skiver ca. 350 g hvid fisk - sej, torsk, rødfisk eller hvad
fiskehandleren nu har, og du har lyst og råd til
1/2 potte basilikum
1/2 dl jomfruolivenolie
lidt salt og peber
en smule citronsaft
Før du går i gang, tændes ovnen på 180 grader eller bacon
sættes over på en tør pande. Fisken renses, hvis den ikke allerede er det.
Basilikumblade, olivenolie, lidt salt, et drys peber og et skvæt
citronsaft kommes i samme beholder og blendes grundigt til
en grøn dressing.
Mens grøntsagerne koges, skæres fisken i klodser, der lige
passer til en mundfuld, og skinken lægges i skiver på bagepapir på risten i ovnen, hvor de ristes nogle få minutter, til skiverne bliver lidt sprøde, men ikke helt hårde. Bruger du
bacon, tages skiverne af panden, når de er sprøde, og lægges
til afdrypning på køkkenrulle på en tallerken. Bacon og/eller
skinke brækkes op/hakkes til mindre pyntestykker.
Når suppen er blendet, sættes den over varmen igen. Læg
fiskestykkerne i, og smag lidt forsigtigt til med salt og peber.
Fiskestykkerne skal ikke have ret længe, blot nogle få minutter. De er klar, når de bliver hvide og uigennemsigtige. Tag
evt. et stykke op, og kig ind ved at dele det forsigtige med en
lille skarp kniv.
Suppen med fiskestykker i serveres med dryp af basilikumolien og små ristede skinkestykker/baconbidder på som pynt.
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H ISTOR I E

Af Bente Rødsgaard

H.C. Andersen
- DEN EVIGE LEJER
Den store digters liv blev belyst i alle dets facetter i H.C. Andersen-året.
Næsten da. Her er historien, som ikke blev fortalt. Hele livet boede digteren til

herre, der dog ikke har nogen anelse om
at være genkendt fra sine natlige eskapader i Ulkegade.

leje på værelser rundt omkring i København. Men selv som en kendt person
som han måtte kæmpe med grådige udlejere – de fleste kvinder.
H.C. Andersen kendte København som
sin egen bukselomme. Han havde sin
daglige færden i gader og stræder i
København. Han besøgte ofte venner og
bekendte, og han boede mange forskellige steder.
Odense har patent på at være hans fødeby, men fra han var 14 år boede han i
København, når han da ikke lige var ude
at rejse.
Odense havde han forladt en gang for
alle, og han kaldte sin ankomst til
København for sin anden fødselsdag.
Den ludfattige skomagerdreng fra
Odense brød med sin socialklasse og
endte sine dage som højt besunget forfatter og feteret millionær.
Men lejer var han – lige som hans forældre havde været det.
Og de private udlejere dengang var
heller ikke altid noget at råbe hurra for.
Tvivlsom udlejer
Aftaler, der blev indgået om lejen, var
sommetider uklare. Der skete stigninger i
lejebeløbet, og hvem der havde ret til
hvad, var også dengang årsag til undren.
H.C. Andersens første bolig København
var i Ulkegade. Den kunne han betale for,
da han fik et fast månedligt bidrag af
sine mæcener. Udlejere var dengang ofte
enker, som lejede værelser ud for at tjene
penge. Den første udlejer havde fået fært
af, at H.C. Andersen var en usædvanlig
dreng, som fik penge forærede. Hun forklarer ham, at København er en by med
mange slette mennesker, men at han
hos hende kan få det godt. Værelset, hun
tilbyder, er ret beset et spisekammer
uden vindue og lys, det kan han kun få
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ved at åbne døren til køkkenet. Til gengæld må han sidde i hendes egne stuer.
Prisen med kost og logi er 20 rigsdaler
om måneden. Men han har kun 16 rigsdaler, hvilket hun så går ind på. Alt hvad
han ejer, går til udlejeren. Sommetider
løber han ærinder for hende, og så får
han 8 skilling. Dem synes hun, han ærligt
havde fortjent!
Mystisk mand i mørket
Der bor også en anden lejer, en ung
kvinde, der sommetider græder. Hun har
en gammel fader, der besøger hende, når
det er mørkt. Han kommer i en tarvelig
frakke og med hatten trukket godt ned
over øjnene. H.C. Andersen lukker ham
ind. Når han er på besøg måtte hun og
faderen ikke forstyrres, da han er meget
menneskesky.
Mange år efter ser H.C. Andersen ham
igen til en fest. Den gamle fader viser sig
at være en fornem og højt dekoreret

Pludselig opsigelse
Senere i livet er H.C. Andersen knapt så
naiv og også mere prisbevidst. Et sted
bor han i atten år, men bliver opsagt, da
udlejeren skal bruge værelserne.
”Brev fra Fru Anholm at hendes Søn
var blevet Student, den unge Bardenfleth
skulde i Huset hun maatte have mine to
Værelser. Længere end Maaneden ud
kunde jeg saaledes ikke blive, jeg blev
overrasket og ærgerlig fordi det ikke var
sagt mig før jeg tog paa Landet, da jeg
saa ikke havde behøvet betale for disse...
Gik til Fru Kock, der vil modtage alle
mine Sager til Opbevaring. Begyndte at
pakke Nipsener og de bedste
Bøger ind, var misfornøiet med denne
pludselige Opsigelse. Hun talte med
megen Beklemthed om at vi skulde skilles, det var nok 18 Aar jeg havde boet her.
Hun vilde ikke have Betaling for de to
Maaneder jeg havde været paa
Landet,det vilde jeg ikke gaae ind paa og
tilsidst endte det med at jeg betalte for
August Maaned ud; jeg kunde gjerne
blive noget ind i September om jeg vilde,

HER HAR H. C. ANDERSEN BOET I KØBENHAVN
I de første år 1819- 1826 Ulkegade, samt Slagelse og Helsingør
Vingaardsstræde 6, Kvisten (1827-28). (I dag indgang fra Magasin.)
Store Kongensgade 33, 3. sal (1828-34)
Nyhavn 20, 2. sal (1834-38)
Kongens Nytorv, Hotel du Nord (1838-47)
Store Kongensgade 49, 2.sal (1847-48)
Nyhavn 67, 2. sal (1848-66)
Lille Kongensgade 1, 1. sal (1866-69)
Tordenskjoldsgade 17, 1. sal (1870)
Nyhavn 18, 1. sal (1870-75)
Gl. Kalkbrænderivej, hos familien Melchior i villaen Rolighed
(12. juni- 4. august 1875)
I flere perioder er han på lange udenlandsrejser. I Danmark er han sommetider
på ophold på danske herregårde eller er gæst hos venner og bekendte.
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Melchior og Fru Collin blevne enige om at
skjule Sygdommen, som nu afficerer mig”
(H.C. Andersens dagbøger januar 1873).
Når udlejeren viser værelser ud til
kommende lejere, så viser de også hans
værelse frem.
” Den amerikanske Attaché ledsaget af
en Præst Carrø, var at see paa Værelser,
Frøkenen førte dem ogsaa ind at see
mine”. (H.C. Andersens dagbøger april
1871)

H.C. Andersen boede tre steder i Nyhavn. Bl.a. i de to markante huse i midten.
de unge Mennesker maa indrette sig
derefter. Hun var meget hjertelig og
deeltagende og jeg kom igjen i
Ligevægts Humeur. (H.C. Andersens dagbøger august 1865)
Andre ”lejerglæder”
H.C Andersen er flere gang ude at se på
værelser. I november 1865 overvejer han
nogle værelser; men betingelserne har
ændret sig. Han havde fået oplyst, at prisen var 200 rigsdaler, men da han ser
værelserne, er prisen sat op til 250 rigsdaler, samt at han skal bo til gårdsiden.
Det vil han dog ikke.
Som lejer har han også sommetider
den tvivlsomme fornøjelse, at hans ting
forsvinder.
”Min gamle sorte Læder-Kuffert hvori
ligge Breve af Værd, er ikke at finde paa
Pulterkammeret, Frøkenen søgte iaftes,
har nu søgt i Dag, forgjæves jeg er
meget ilde derved; Frøken Hallager troer
at Pigen Lodovika har taget den med da
hun reis[t]e eftersom hun selv ingen
Kuffert havde, jeg troer det ikke; men
flere af mine Træ-Æsker og Kasser har
Pigen Ludovika hugget op til at gjøre Ild
med” (H.C.Andersens dagbøger marts
1873)
Betalte værelser lånes ud
Andre rykker også ind i nogle rum, han
betaler for, selvom udlejeren har en god
forklaring.
” Da jeg før Sengetid talte med Frøken
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Hallager om at faae en Kuffert ned fra
Pulterkammeret for at ordne forskjellige
Ting i den svarede hun at jeg havde givet
Frøken Bang Lov at sove der og at alt
hendes Tøi var fløttet derind, det forekom
mig besynderlig at Værelset var saaledes
optaget da det var mit. Og da jeg kom tilsengs var det mig ideligt i Tanken, mener
Frøken Hallager at jeg hver Maaned skal
betale Værelset og dog at en Anden
benytter det. Jeg sov ikke før mod 4 a 5
og havde det ikke godt. Saa snart jeg
kom op fik jeg fat i Frøken Hallager og da
jeg bad om Forklaring paa dette
Anrangement med Værelset, bekjendte
hun at lille Thora havde ligget af
»Meslinger« og var derfor kommet paa
Frøken Bangs Værelse; man var, med Fru

H.C. Andersens arbejdsværelse i Nyhavn 18

Trælse situationer
Som lejer kan man også klage, når der er
noget der ikke passer en., det gør han fx i
december 1868. ”Den raadne Stank i min
Stue tiltager, jeg kan ikke nære mig; ganske ilde derved. En Rottefænger blev hentet, han foreslog at sætte en Ventil i
Gulvet, Frøkenen lod Snedkeren raade og
borede kun to Huller, de hjalp ikke.” (H.C.
Andersens dagbøger december 1868).
H.C Andersen bor i flere perioder på
Hotel d’ Angleterre, fx i april 1871, efter at
have boet i otte måneder i
Tordenskjoldsgade - et sted han ikke rigtigt brød sig om.
“Jeg tog over i Hotel d’ Angleterre og
fik Nummer 65, (først paa Tirsdag faaer
jeg de to Værelser 66.) Hvor var det som
et Mareridt var endt. Jeg følte mig forynget, følte mig paa Reise, følte mig tilbage i den yngere Tid. Der var saa deilig,
vid udstrakt Udsigt over Torvet, ind i
Nyhavn og gjennem store Kongensgade.
(H.C. Andersens dagbøger april 1871)
Lejer på trods af alt
Men et eller andet sted har han kunnet
lide at være lejer. Det har givet ham frihed til at sige sine værelser op, rejse og
finde noget nyt, når han kom hjem. Da
han på sine ældre dage var velhavende,
har det været et frit valg. Han har ikke
orket at eje en villa og have personale
ansat. Først i 1866 køber han en seng.
Mange af hans ting, fx malerier og pyntegenstande, som han pakker ned og op
mange gange, er gaver fra venner i indog udland. Hans stue er rekonstrueret på
Odense Museum. Du kan se den på
www.odmus.dk/andersen/nyhavn/nyhav
n.html
Meget er ændret i dag med lejernes vilkår, men nogle udlejere opfører sig stadig besynderligt, det er ganske vist!
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H ISTOR I E

Af Kjeld Hammer

BREVET DER DØDSDØMTE
11 MIO. MENNESKER
Det er et af verdens mest uhyggelige breve
og det indledes med nazi-hilsen: ”Kære partikammerat”. Det er dateret 8. januar 1942
og afsenderen er den højtplacerede
nazistiske partileder Reinhard Heydrich –
manden, der satte den nazistiske
terror i system.
”Vi skålede i cognac – fransk cognac”
Brevet er invitationen til en på papiret uskyldigt udseende konference ved den smukke
Wannsee i Berlin. Men dagsordenen var det
20.århundredes mest uhyggelige: udryddelsen af 11 mill. jøder. I brevet bliver det
kaldt ”Den endelige løsning af det europæiske jødespørgsmål”. Efter konferencen den 20.
januar 1942 var der middag for de 14 inviterede, højtstående embedsmænd fra ministerier, fra SS og fra SD.
Og hvis de valgte at overnatte, så var der
morgenmad den følgende morgen. Brevet er
underskrevet ”Heil Hitler!, jeres Heydrich”.
Han havde fået befalingen til jøde-udryddelsen fra Göring (Hitlers næstkommanderende) og måske også fra føreren selv.
Mange år efter bekræftede Adolf
Eichmann under krigsforbryderprocessen
imod ham i Jerusalem (1961), at der blev
holdt en middag efter det skelsættende
møde. ”Og så skålede vi i cognac – fransk
cognac!”, sagde han.
Det systematiske folkemord på Europas
jøder var sat på skinner.
Brevet er ét af mange
uhyggelige genstande
på det nyåbnede
Holocaust-museum i
Jerusalem. Museet har
taget 10 år at bygge
op og blev indviet af
statsledere fra 40
lande.
Andre folkemord
Fredag den 27.
januar var det FNs
årlige mindedag
for nazisternes
udryddelse af
jøderne. I år fik
dagen ny betydning i lyset af
nye Holocaust-

benægtere. Senest Irans nyvalgte præsident,
Mahmoud Ahmadinejad, der mener, at
Holocaust er ”en myte”, som ikke har hold i
virkeligheden.
Det er afskrækkende og tankevækkende,
at andre folkemord i verdenshistorien på det
nærmeste er glemt. Det gælder f.eks. folkedrabet på millioner af congolesere underlagt
den belgiske kong Leopold for 100 år siden
og det osmanniske (tyrkiske) folkemord på
armeniere i 1915. Omvendt - og i frisk erindring - står serbernes mord på og tvangsforflyttelse af titusindvis af Kosovo-albanere i
slutningen af 1990-erne og folkemordet i
Rwanda i 1994, hvor hutu-befolkningen myrdede 800.000 tutsier.
FNs budskab er, at vi skal huske og lære af
historien. Det kræver bevisførelse. For der er
mange, som ønsker at begivenhederne skal
”glemmes”. Kong Leopold sørgede for at
udrydde beviserne, inden han døde i 1908 og
den dag i dag er folkemordet på armenierne
tæt på at være tabu for den tyrkiske regering. Derfor beretter overlevende fra KZ-lejrene om deres oplevelser, så kommende generationer forstår og bliver klogere og ser
dokumentation for, hvad der foregik dengang. Og hver uge – også i denne – træder
såkaldte græsrodsdomstole sammen i hver
eneste landsby og hver eneste bydel i
Rwanda træder de såkaldte ”græsrodsdomstole” sammen for at dømme i hundredtusindvis af sager om gerningsmænd til massakrerne. Folkedomstolenes funktion er nok en
slags retfærdighed. Men lige så
vigtigt et forsøg
på forsoning.
Hutuer og tutsier
skal lære at leve
sammen og genopbygge landet.
Imens kan man
håbe, at verden har
set det sidste folkemord?
Brevet, der indkaldte til
det møde, som dødsdømte 11 mio. jøder. I mødet
deltog 14 personer plus
Heydrich selv.
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