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Interviewperson: Kalle Birck-Madsen ~ KBM. 

D: Kalle du hcevder at brugerne af Gaderummet ikke kan bruge det ojjicielle behandlingssystem, 
Hvordan kan det vcere? 
KBM: Fordi man inden for store del af det officielle behandlingssystem, maske alle dele, skallade 
sig umyndiggl<lre. Man skal faktisk underlregge sig eksperteme, om det sa er psykologen eller 
sagsbehandleren eller psykiateren. Sa er der faktisk sadan et herre knregt forhold hvis man skal have 
hjrelp, som er meget tydeligt inden for psykiatrien, og som ogsa er temmelig tydeligt inden for 
psykologien. Man skal si\dan set lidt underlregge sig, man skal derhen hvor man accepterer at ta 
hreftet en diagnose pa sig for at ta hjrelp. Der er siidan en faseinddeling, sa skal man observeres, sa 
stiller "nogen" en diagnose. De stiller den hen over hovedet pi\ en, og sa er det behandlingsplanen. 
Der er mange der ikke kan med den umyndigg0relse af mange forskellige grunde, og et eller andet 
sted sa er det nogle me get sun de grunde de fleste har til ikke at ville lade sig umyndiggl<lre for at ta 
hjrelp. Hvis man er fattig f.eks. s:l. harman de samme sociale behov som alle andre for at bo 
sammen med nogle andre, men skal man sa umyndigg0res, klientg0res for at komme til at bo i et 
f:cllesskab, deter der mange der ikke kan med deres selvrespekt i behold. Dem der ik.ke kan bruge 
det officielle behandlingssystem, deter lidt en aktiv handling, den grad at de siger fra til det. 
D: I det o}jicielle etablerede behandlingssystem. Du ncevnte selv diagnosen som en ret central del. 
KBM:Ja. 
D: Hvordan opfatter du diagnosen i den sammenhceng? 
KBM: Hovedparten af psykologer og psykiatere kan ikke g0re no get uden de har en diagnose. De 
bruger diagnosen til at, diagnosen er siidan set Jig med en behandlingsplan, ogden stilles alene af 
det kliniske og det behandlende kollektiv. 
D: Men diagnosen er vel ogsti til for at afdcekke nog/e prob/emer? 
KBM: Bestemt, men den hmer hjemme pi\ det somatiske ornri\de og ikke s:l. meget p:l. det psykiske 
omriide. Min erfaring med diagnose pa det psykiske omr:l.de det er at den !<ldelregger sjrelen. Den 
giver en ridse, og ridse pa ridse pa ridse, pi\ et tidspunkt sa er man p:l. det sjrelelige plan helt 
smadret. Fordi- atnar man s0ger hjrelp sa er det fordi man star i en kritisk livssituation, e\ler man har 
det skidt, og der harman brug for en st~tte sa at sige fra nu af. Fra det 0jeblik hvor man henvender 
sig. Deter sadan at hvis man ikke far den stl<llte, at det bliver svrerere at ll<lse problemet siden hen. 
Og deter ogsa det man forventer nar man er i krise, og man henvender sig, at man far den stl<ltte fra 
det ojeblik man trreder ind af daren. Det er faktisk de frerreste der ved, far bagefter, at man bliver 
ml<ldt med observationer og sa lidt indgriben at det ikke pavirker ens livssituation. Deter for at 
psykologen skal kunne handle. Der burde man maske vende det om, og sa sige at 
psykologen!psykiateren skal kunne handle, s:l. at sige pi\ de givne prremisser, for den anden har 
underlagt sig. Og at man sa hen afvejen finder ud afhvad problemet er. Deter ogsa de erfaringer 
der er herfra at det faktisk forst er nar man har ll<lst problemet, den anden har st:l.et med, at man ved 
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hvad det handlede om, og sa kan man stille en diagnose. Det bliver en anden fonn for diagnose det 
bliver en social diagnose, givet de og de livsvilki\r, ogden ogden made at have det pa, sa kan dum 
lose problemet pi\ den made. Det bliver en belt anden fonn for diagnose, som ogsi\ er mere 
forebyggende kan man sige. 

D: .Men er det prim{l!rt psykologiske problemstillinger, eller er det sociale problemstillinger i 
arbejder med her? ·.. . · 
KBM: Deter begge dele. Den sociale side af sagen er meget tydelig. Der er et boligproblcm for 
mange unge, og specie It for de fattige, hvis ikke de har et bagiand hvad man ikke har nar man er 
fattig, sa er det mesten umuligt at etablere sig under nogle vilkiir der er ti\lelige, sa lever man hos de 
andre. Sa lever man i sine grupper, sa bor man hos dem man er venner med eller k:ereste med, og 
hvis man sa bliver uvenner med dem, sa s111ger man at v:ere heldig at finde en ny k:ereste sa ikke 
man skai bo pi\ gaden. Man hutler sig igennem som en slags nomade, og specielt pa Indre N111rrebro 
har der vreret en gruppe af unge der i swrrelsesorden, maske 30 - 50 i antal de sidste 4 - 7 ar. Sa har 
de sa besat det huse der pi't N111rrebrogade, sa har de besat hus i Ahomsgade. Der er en gruppe som, 
fordi der er for fa boliger, og de boliger der er, ikke taler til at man kan bo sammen med hinanden. 
Det er den sociale side af det, og nar man ikke har et sted at v:ere i en bolig , et sted hvor man har 
ret til at v:ere og kan iukke doren, sa far man meget hurtigt ogsa problemer pa andre fronter, ogsa 
med sin skole, sit arbejde og sine venner og sin k:ereste. Deter me get hiirdt at bo pll gaden. 
K Er det den samme gruppe der hele tiden er flyttet videre? 
KBM: Det kan man godt sige, der er nogie fa nogen der er gengangere fra ar til ilr. Men som 

gruppe, ogsa st111rrelsesmressigt sa er det sil.dan en gruppe der hutler sig igennem, og som ogsa i dag 
bruger det her sted. Sa nar man har vreret her et stykke tid, nogle mimeder, sa finder man mllske en 
lcjlighcd man kan fremleje med en anden, sa flytter man derud og sa gar det maske meget godt, men 
s1• kan det v:ere at man ikke kan finde no get efter den fremleje, og sa havner man her igen. Eller 
ogsa sa finder man no get der er en permanent bolig, og sa bruger man det her som sit bagland indtil 
man er etableret i en eller anden udstr:ekning . 
D. Du na:vnte fer at de lejligheder og boformer der eksisterer for det meste, at de ikke er attraktive 
for de mennesker der bruger Gaderummet. Mender er sa en del af dem der kommer i BZ-miljeet. 
KBM: Ja, der er sll en del der er tvunget til at bes:ene for overhovedet at fa tag over hovedet, og det 
gor man sa om foraret, sommeren og efteraret, der kan man godt bo et sted uden vanne og vand og 
sadan noget. Mender bliver frerre huse pft Norrebro, eller i Kobenhavn i det hele taget, og politiet er 
mere cmsigc med at rykke ud med det sarnme. Plus at naboeme har en meget stor rolle deter dem 
der siadrer og klager over hvad som heist. 
D.· Del er jo ogsa, som jeg herer det et spergsmal om rummelighed. 

KBM: Ja i allerhojeste grad. Selvf111lgelig skete der mange flere ting i den her haggard da der !ige 
pludselig kom en gruppe fra det sidste besatte bus, men det var ikke fordi tingene de var ude af 
kontrol, men det var fordi at dem iler bor her har en underlig forestilling om at der kan v:ere stille pft 
Indre NJJrrebro, at der ikke skal vrere !ann om natten osv. Jeg tror at der er meget mer elann ide 
andre gi\rde en der er her, men fordi folk ser underlige ud, med hanekam og en rotte pi\ skulderen, 
store hunde og kreder og nitter sii biiver man bange, fremmedfjendsk i stor udstr:ekning. 
D: Del er vel ogsa et sporgsmal om kultur? 
KBM: Deter et kuitursammenstod hvor det viser sig at man gerne vii hj..::lpe sadan nogen som de 
her mdder, bare ikke i sin egen haggard. Og det er ogsll derfor man far gruppen af ubehandlelige 
unge, nar man ikke vii hj:elpe dem der hvor deer- biide rent fysisk og mentalt- sa far man nogen 
der cr ubehandlelige. Fordi man hele tiden skubber dem videre til naboen, eller over pi\ den anden 
side af kommunegrrensen. Der er Sociaidemokratiet fuktisk dem der er de v:erste. 
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D: Hvordan? 
KBM: I de kommuner hvor Socialdemokratiet har haft magten der harman haft svrerest ved at 
hjrelpe de unge der hvor de var. Jeg tror endda ogsa at der en artikel i arsrapporten om det, hvis i er 
st0dt pa den "lkke i vores baghave", der er nogle eksempler pa socialdemokratiske kommuner. De 
kan ikke rigtig arbejde hvis ikke de.har kontrol. Deter ogsa vores problem med det 
socialdemokratiske styre i K0benhavn, de har brug for kontrol for at kunne handle. Det betyder sa i 
det her tilf<elde, at de stiller de samme krav til det her sted som til aile mulige andre steder, s:idan et 
kommunalt regelsret som folk sa kender fra andre steder hvor de har vreret f0r de kom her, men som 
de ikke kunne bruge. I og med at de holder fast i det, og den kontrol fra kommunens side, sa betyder 
dct at der er en gruppe af borgere- unge mennesker som faktisk ikke falder ind under det normale 
sam fund. 
D: Men del er jo lidt paradoksalt du ncevner socialdemokratiet, niir man taler om sociale 
foranstaltninger kommer man nemt til at associere til velfr.erdsstaten, og der har netop 
socialdemokratiet, for de j/este en central position. 
KBM: Ja, men de har jo altid gjort det beskidte arbejde. Det var socialdemokratiet der var med til at 
fremme aktiveringsloven i starten af '90erne, og hvor man har faet skill de strerke fra de svage, det 
harman gjort i stor udstrrekning. Nu hrelder man beton ned mellem de forskellige grupper. Det man 
ikke har gjort deter at man har sagt : " At hov, der er maske nogen der har sine grunde til ikke at 
kunne have det godt med en tvangsaktivering, vi rna grn:e noget andet for de mennesker". Sadan bar 
man ikke trenkt. Man bar trenkt, pa et tidspunkt sa dukker de op og sa g0r vi noget, men det man sa 
g0r, deter at man benviser dem til n0jagtig det samme som andre ikke vii have. Deter inden for 
psykiatrien, og deter frengselsvresenet og deter junken pa gaden. Problemet er jo at oar man zylder 
18 ar sa er der ikke nogen tidssvarende institutioner, hvis man overbovedet kan bruge det ord, eller 
tidssvarende livssarnmenhrenge for enhver generation der er kun det etablerede samfunds 
samfundsmekanismer og straffemekanismer, sa bvis man skulle gore no get der ogsa tager hensyn til 
- og det ved man, det indmmmer systemet ogsa at der er en stor gruppc de ikke kan t1'l fat i. Hvis 
man skulle g0re noget med dem, sa skulle man bygge nogle livssammenhrenge op, ogsa for dem 
over 18 ar. Give dem en reel indflydelse pa deres liv, i stedet for at ville kontrollere sa at tilf0re 
ressourcer, og det er ogsa den model vi forsoger at t1'l Kobenhavns Kommune med pli, at i stedet for 
at man har en institution hvor man inddrager brugerne, og hvor det i sidste ende er dem der sidder i 
toppen der bestemmer. Sa at bolde fast i at det er et brugerstyret sted, men at man bidrager med 
kompetencer og ressourcer pi\ lige fod, sAdan en slags servicegruppe. Det gor det skidesvrert at 
arbejde som behandler fordi man ikke harden kontrol med klienterne, men deter meget bedre for 
klienteme. 
D: Du nr.evnte tidligere at brugerne her tidligere havde sagtfra over for det etab/erede 
behand/ingssystem, og at du ser det som en styrke. 
KBM: Ja, der er eil gruppe der siger aktivt fra, fordi man skal knregte sin egen vrerdigbed, og 
stolthed. Ocr cr en ncdre grrense et eller andet sted for bvad man kan gil med pit og sa stadig se sig 
selv i 1<1jnene. Sa er der sa den anden gruppe som bar vreret igennem de typer af stotte- og 
bebandlingstilbud, men som ikke har kunnet bruge dem. I dag putter man jo gladelig lykkepiller i 
unge piger der er blevet voldtaget- gladeligt- man har ingen skrupler med det. Ogsa hvis man 
f.eks. ikkc kan sove, eller har isolationsproblemer. Man har virkelig ct darligt forhold til at ville 
dem noget. 
D: Hvordan kan det vr.ere at del efablerede behandlingssystem ikke er i stand til at se de 
menneskers handle made som en styrke? 
KBM: Fordi de ikke passer ind i deres egen made at leve pa. I dag er der jo mere eller mindre et 
monopol pa at man lever pa en opdeling af kemefamilie, ll<lnarbejde og fritid. En tradition der 
passer til mellemlagene i stor udstrrekning, som ikke rigtig har nogen fremtid. Og det vii man geme 
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have trukket ned over aile. At vi lever i et stort frellesskab, at vi har samme interesser pa Iangt sigt, 
men det har vi ikke. Det har vi aldrig haft, men den model vii vi gerne srelge til folk. Og der er 
selvt'ellgelig nogen der ikke vii k0be den. 
D: Den drom om del store fadlesskab som du nrevner. Hvad gar den ud pa? 
KBM: Deter jo den socialdemokratiske tankegang. At vi trods alt har fu:lles interesser, vi skallave 
kompromiser for at leve i samfundet. Det skal man selvfalgelig ikke der hvor der er uforenelige 
interesser. For mig er det bare et almindeligt klassesamfund vi lever i. Der er ikke den store forskel 
pa samfundet i dag, og det der var for 20- 30 ar siden. Teknologien er kornmet ind, og spiller en 
stor rolle, og det kan blive svrerere for nogen unge at falge med. Det krrever i dag flere 
basiskvalilikationer at kunne folge med. Men sa kunne man jo bygge livssarnmenhrenge op der som 
en helhed kunne varetage den enkeltes interesse. I stedet for at det er den enkelte der skal varetage 
aile sine livsinteresser. Det kan de enkelte unge ogsa i den grad at de kornmer fra en rig familie, 
eller at de har et bagland der beskieftiger sig med dem, forreldre der kan stliJtte dem okonomisk med 
en bolig. Stotte paden made at selv om man fAr en dyr bolig, sa alligevel kan overleve. Sa man kan 
komme ud at rejse, kan fii nogle materielle goder, kan fii en computer osv. Der er et par store 
grupper der bliver tabt fordi 0konomien er darlig. Fordi man mangler livssarnmenhrenge, deter 
billigere at bo flere sarnrnen, det ved man ogsa fra en familie. Altsa nar man bor alene, deter 
edderbankemig dyrt i indkab, fordi de skal vrere meget sma for ikke at radne inden de bliver spist. 
Der skal vrere nogle ordentlige livssarnrnenhrenge, ikke bare for de svage unge, men for hele den 
generation der hele tiden vokser op. 
( Nogen trender for et stereoanlreg, der vanskeliggor videre samtale og vi bliver enige om at flytte 
os). 
D: Man hylder her i den vestlige kultur individualiteten ogden personlige frihed, men alligevei er 
der vel gramser for hvor personiigfri og individue/ man mit vrere? 
KBM: l stor udstrrekning. Som man kan fme tilbage pa dels statsdannelsen, men ogsa 
privatejendomsretten. Man mader i stor udstrrekning enhver ny generation med mistro og 
mistenksomhed. Sa Jeg syntes man bar overveje hvorfor man har et samfund der kigger med 
mistroiske ajne pa sine egne barn. Deter som om man har nogen bestemte krav til dem, nogle 
forlangener som man godt ved de ikke a:der frivilligt. Der skal i en eller anden grad tvang og 
disciplin til. For mig er det et kulturproblem at der er folk der kommer i frengsel, at der havner 
inden for psykiatrien. Ting der i stor udstrrekning kunne have va:ret undgaet under nogle andre 
sociale forhold, i en anden type samfund. 
D: Man kunne ogsa tro at psykiatrien ikke hjreiper nogen overhovedet. 
KBM: Ja i stor udstrrekning. Hvis jeg kigger pi\ mine egne tal, sa er det 4 ud af Saf de unge der ikke 
har kunnet bruge psykiatrien, eller direkte er blevet stillet darligt. Sa er der en grrense for dem der er 
havnet inden for psykiatrien, som er pa en 3-4 ar og som har oplevet en bunke af 
tvangstilbageholdelser og tvangsmedicinering, hvor sildan et sted som det her det heller ikke kan 
gore noget. Sa i 4 ud af S tilfrelde sa kan man g0re noget andet end det som psykiatrien den bar 
gjort, som i stor udstrrekning er det at fii folk til at acceptere deres elendige lusede livsbetingelser og 
sa pit et tidspunkt indstille dem pa at de har det sa skidt at de far en pension. Hvis man kigger pa 
effektmi\lingen inden for psykiatri og sa psykologi sa er denjo meget meget elendig pa trods af at 
man hrevder at deter god! at ga til psykolog, at 8 ud af 10 far et udbytte. Det hrevder man, deter 
heller ikke rigtigt til at modbevise, fordi man fiir det altid bedre af at snakke med nogen nar man er 
ude for en voldsom ulykke, det hjrelper jo altid et eller andet sted. Men hvis man kigger pi\ 
genindheggetsesprocenten, sll er den steget fra, ja den er steget fra 75% ide sidste 20-30 ar, sa er I 
den steget til i dag at vrere pa 82-83% i samme grad som man har udbygget distriktspsykiatrien. Sa 
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det gar ikke sa godt som man vii foregagle det er at bruge psykiatrien, eller at bruge psykologer. 
Problemet er ogsa at nar man maier effekten af riidgivning efter 5 ar sa kan man ikke mille forskel. 
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Man har ogsa nogle resultater inden for psykiatrien der faktisk gar ud pi\ at jo mere terapeuten har 
kvalificeret sig til at bruge nogle bestemte metoder, ogjo mere egenterapi han har vreret i under sin 
uddannelsc som psykolog, jo darligere er effekten af det man laver. Og det siger man sa i dag, og 
det rna skyldes nogle metodiske problemer at det falder sadan ud, for det kan umuligt vrere forkert, 
at jo mere egenterapi folk har vreret i, jo d~rligere er de til at hjrelpe andre. Men sadan er det i stor 
udstrrekning, og det kan forklares ved at den student der efter at have arbejdet i 3 mdr. ved et 
samleband udtaler sig om hvordan deter at vrere fabriksarbejder, altsa den student ved ikke en skid 
om det og kommer heller aldrig til det. Og deter meget den situation som psykologer og psykiatere 
i dag bliver stillet i. De kommer typisk fra et mellemklassehjem og kender ikke livet som sadan i 
social forstand, de tror de ved no get om andre fordi de har !rest noget om dem. 
D: Mener du hermed en psykolog der uddanner sig ved hjcelp af egenterapi, projicerer sin egen 
person over pa de patienter som han eller hun kommer i beraring med? 
KBM: Ja, i stor udstrrekning. Det cr sadan at kvalificere sig ved ga i egenterapi, dels sa sretter ind i 
at vrere klient, men det er ogsa en made at l0se sine egne problemer pa i en indlreringsmressig 
sammenhreng inden for nogen bestemte rammer. Men deter jo sa ikke det liv som klienter typisk 
har, de star i en lortesituation og s0ger hjrelp og st0tte til et liv som skal blive bedre, og deter sa 
primrert de sociale problemer, dem man har igennem det sociale (der er her en del baggrundsst0j 
som gm dct vanskeligt at h0re Kalle) ..... (?) Det er total! hovedvregten i den terapi at man bruger et 
terapeutisk rum for at kunne forandre pa sin dagligdag. Der s0ger psykiatere og psykologer sadan 
set at man kan l0se problemet inden for rummets fire vregge. Og det kan man jo ogsa, hvis ikke man 
star i et problem i det sociale liv, og det gm manjo typisk ikke hvis man f.eks. er under uddannelse. 
Der har manjo et socialt liv der fungerer, sa bruger man sa sin egenterapi til at blive klogere pi\ sin 
..... (?) Der overfarer man, der er man totalt blind for at det er nogen andre ting det handler om. Og i 
dag der jagter man stadig det springende punkt inden for det terapeutiske. Hvad kan der vrere i en 
situation, hvad kan ra tingene til at forandre sig? Der burde man miiske lede efter nogle springende 
punkter i klientemes dagligdag, hvad er det for noget en terapi kan st0tte med for den der i forvejen 
star med problemerne, og som i sidste ende skal finde en sociallasning. Hvordan kan man stmte 
det? Der er ogsa mange andre uhyr\ige tal (ting) inden for behandlingsomriidet. Man baret syndrom 
dcr hedder Y A VIS, som stiir for at dem der har del bedst, de rar mest ud af psykologisk hjrelp, og de 
der har det darligst far intet ud af det. Del burde jo faktisk vrere omvendt, at psykologien den tog fat 
pa at hjrelpe dem der virkelig star med problemet. Det syndrom stiir for: Y= Young; A=Attractive; 
V=Verbalized; !=Intelligent; S=Succesfull. Og det stemmer ogsa overens med at dem der rar en 
statte deter unge piger der er karriereorienteret, det cr dem psykiaterne falder for, og som de bruger 
tid og encrgi pa. H vorimod bumsen der er lidt smiiskizofren der ....... . 
D: Det der syndrom, stammer det fra DSM? 
KBM: Nej det kommer fra amerikanske universiteter. Man ved ogsa at aile terapiformer de virker 
stort set lige godt, pa nrer pa fobier, der virker adfrerdsterapi lidt bedre. Hvis man sammenligner 
med ikkebehandling og det at sta pa venteliste sa er der ingen forskel (mere baggrundsstaj) (?) ..... sa 
det ser miserabelt ud. 
D: Har i vceret ude for her i Gaderummet at der har vceret nogen sam i ikke har kunnet rumme, som 
i har mattet overgive til det etablerede? 
KBM: Nej det har vi ikke. Vi bruger ikke politiet, vi bruger heller ikke psykiatrien. Der er sa unge 
der, og deter ganske ra, deter en enkelt eller 2 som ikke har kunnet komme her, sa at sige pa deres 
prremisser, der handlede om at drikke sig stangstiv og sa slas med alle. Der bar vi matte! stille 
nogen krav, efter langt hen afvejen, at de har sloges med alt og aile, og smadret alting. Hvis de 
fortsat ville komme her, sii skulle de lade vrere med at drikke. Der er sa nogen der ikke har kunnet 
det, som,jeg ved ikke hvor deer benne i dag. Der kan man sige, der bar stedet ikke kunnet rumme 
dct at vrere me get stor, og vrere pa druk, og vrere meget voldelig. Deter den ene side, den anden er 
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at vi heller ikke kan rumme det at va:re pa spmjten, fordi nilr ikke der er nogen laste dere og skuffer 
og man cr "hooked" sa er det, ..... sa kan man ikke va:re her. 
D. Du skriver selv ide papirer du semite til os at folk var rimeligt "stangpsykotiske ". 
K- Stjemepsykotiske. 
KBM: Stjemepsykotiske ja, . . ... · 
D: Men del er vel ogsafolk der har'liet sil darligt at de indimellem er til fare for sig selv og andre? 
KBM: Jeg tror at man er mindre til. fare for sig selv og andre heroppe end man er pa en psykiatrisk 
afdeling af flere grunde. Hvis man kigger pa strukturen pa en psykiatrisk afdeling sa er man ..... . 
(KBM roder med en blok og en pen) .... Det er nem at tegne, men svrerere at forklare, sa star man 
sa at sige, hver eneste klient i et me get prrecist forhold til plejeme og den administrerende overlrege. 
Hvor den administrerende overlrege har suverren kontrol over den indlagte, og det harden 
administrerende overlrege i forhold til alle klienter. Deter det behandlende kollektiv der suver:ent 
bestemmer, hvomar man skal ud, om man kan komme ud, om man kan ta lov til at ga rundt med 
heretelcfoner pii, om man rna ta en smeg, de bestemmer suverrent over alt omkring klientens liv. 
Det betyder sa ogsa at der er meget langt fra den ene klient til den anden. De har ikke noget f.elles 
livsgrundlag, de bar ikke noget grundlag hvor de kan gere sig nogen erfaringer, ikke andet end 
protest mod de der dumme svin som der: "Na, han vii heller ikke give dig udgangstilladelse". Det 
eneste stedman kan samles om deter sin egen elendighed, og at man er i en eller anden klemme til 
den administrerende overlrege. Hvis man vender det billede om og sa siger: "Der er ikke nogen der 
bestemmer over den gruppe der er tilstede pa et givent tidspunkt, ikke andet end at de skal sta til 
ansvar ;om ct kollektiv over for hinanden". Sa bliver det noget helt andet, sa kan man bruge 
hinandens erfaringer, og nilr man smadrer ting, sa smadrer man ogsa lidt af sig selv maske. Paden 
mAde kan man fi't eje pa at det ikke kan betale sig at smadre sit eget stereoanlreg for eksempel, eller 
institutionens stereoanlreg, for sa kan man ikke selv here musik Der kommer nogle he it andre ting i 
livet, som ogsa ger at den medmenneskelighed der er, at den kan fi't lov at udfolde sig et eller andet 
stcd. Det er jo i sidste instans den der virker sammen med video om hvad det er der sker. 
D.· Er det et spergsmal om ansvarlighed? 
KBM: Deter et spergsmal om ansvarlighed. 
D. A I lade folk bibeholde el ansvar for deres situation? 
KBM: Ja og at tilsta dem nogen rammer hvor de rent faktisk har noget at have den i. Lige save! 
som man siger til mange unge, at de skal bare lave noget. Og man kan jo ikke lave no get uden 
vrerkt0j. Man har jo brug for vrerktoj til at lave hvad som heist, hvis ikke man har et vrerkwj, sa kan 
man jo kun konsumere, se pa tingene. Man har brug for midler til at anskaffe sig vrerktej for at lave 
noget, og det er jo ogsa derfor at deter sa skrevt det hele, for dem har en ejendom og midler de har 
noget, de har nogen midler. De har en mulighed for at komme i nrerheden af de redskaber der skal 
til for at kunne producere noget. Det harman ikke som ubemidlet fordi man mangler mad som 
sadan, man mangler noget til at kunne arbejde med. Det grelder ogsa heroppe, hvis ikke der er 
redskaber, i form af ting at skrive med, og ting at skrive pit - computere. Sa kan man jo ikke andet 
end at sidde og glo. Og pa en lukket afdeling der er der intet som man kan bruge. Der er det ren 
konsum, og at glo pa ting, fordi at de vrerktejer der skal vrere de bliver sikkert s1jalet og de bliver 
sikkert 0delagt. Man kommer jo ogsa tit ud for at det eneste der er tilbage pa en lukket afdeling det 
er en bibel, men den bliver som regel ogsa revet i stykker, det ville Jeg da ogsa gere hvis det var 
den eneste ting der var tilbage. 
K: lforbindelse med de "stjernepsykotiske ", sa /ukkede i jo en maned? 
KBM: Nej det var det ikke. t det var at han var pa som "ressource" et sted og sa at tage nogen 
ind som var stukket af fra en et a ae mg, eller som vi faktisk selv havde brugt tid pa at fi't ud fra 
den lukkede afdeling, og som var stjemepsykotisk, og som mente at de ikke sku!le vrere inden for 
psykiatrien. Og det mente vi ogsil.. De var her meget. Der var nogen processer, hvor man faktisk 
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klber pa vreggene, man er meget opfarende og meget hudl0s og meget silrbar. Virkelig i centrum for 
sit eget liv. Fordi man har det sa skidt. 

D: Ud fra den korrespondance i har haft med Kobenhavns Kommune og med Winnie Larsen Jensen 
sa kan manse at de et el/er andet sted anerkender de rammer, og de ling som i laver. 
KBM: Ja, hun g0r. Men hvis man na::rlreser embedsmrendenes rapport, sa star der intet i det svar 
som onlhandler os. De kcimmer med den der almindelige model, tag penge for psykologhjrelp, og 
det ville vrere det samme som at g0re det her sted til det sted som de unge kom fra. 
D: Men de kan jose at i opnar nogen resultater som man ikke opnar andre steder? 
KBM: Deter de lidt ligeglade med. De er glade sa lrenge der ikke er ballade nede pft N0rrebrogade, 
i form af smadrede ruder, besatte huse. Og deter da ogsii der min klemme er, jeg er trret af at 
administrere alden elendighed her. Jeg syntes stedet g0r et stort stykke arbejde, og at de unge 
virkelig hiver sig op med hi\rene, men man er ligeglad med dem. · 
D: Det far mig til at Iamke pa no get jeg ogsa har tamkt pa med mit eget arbejde. Gor vi noget for 
brugerne qf del system eller beskyller vi det omkringliggende samfund imod nogen bestemte ring? 
KBM: I stor udstrrekning beskytter vi det eksisterende. Det er jo heller ikke sa underligt endda 
fordi, at sa lrenge man ikke har et ekonomisk demokrati sa er det politiske demokrati, det er femis. 
At man sa i sidste ende rna rette sin demokratiske mening ind efter ekonomien og sa lade nogen 
andre bestemme, det vii jeg ikke kalde et demokratisk samfund. 
D: Men de problemer i sa harmed det ojfentlige, her tcenker jeg sa pa Kobenhavns Kommune, 
kunne man sa forestille sig at det ogsa har noget at gore med at nogen afjer her har nogle visioner 
omkring, ikke bare at hjcelpe de enkelte klienter, men ogsa pa et storre samfundsmcessigt plan? 
KBM: Ja helt klart. Der er 2 grunde til at kommunen har det svrert med det her sted. Det ene deter 
forholdet til psykiatrien, hvor vi har det udmrerket med at arbejde med de mennesker der er i 
klemme her. Og det andet er at vi trenker politisk i en vis udstrrekning, og det er jo ikke politik som 
partipolitik .......... (Bandel l0ber ud). 
D: (Forste del afsporgsmalet kommer ikke medp.g.a. Mndskift) ... ...... erjo ogsapolitisk, maske 
ikke bevidst polilisk, men ogsa politisk pa en el/er anden led ...... 
KBM: Nej der er man apolitisk pa del behandlingsmressige plan, der g0r manjo en dyd ud afat det 
man laver det hviler pa videnskab. Eller hvordan man ellers villegitimere det man g0r. 
D: Du siger jo selv at man i den etablerede psykiatri bibeholder nogen magtstrukturer der ogsa 
forekommer ude i sam/under. 
KBM: Deter svrert at forstil. psykiatriens funktion pil. anden made end at den alene er 
samfundsbevarende. For deter galimatias, den made man st0tter folk pft der er i krise. Dels elendigt 
set ud fra deres eget synspunkt, og ekonomisk er det meget meget dyrere ikke at give dem en 
ordentlig st0tte mir de har brug for den. Det ved man . Og der bar vreret tusinde fors0g pa at flytte 
psykiatrien, men ingen af dem er lykkedes. Og psykiatriens magt i dag er faktisk strerkere end 
nogensinde. 
K: I har d@gnabenl, hvordanfungerer det? Hvad hvis der kommer en k/okken 4 om nallen, ogden 
er hell gal. 
KBM: Sa er det dem der er vagne der tager hand om det. Typisk sa er d0ren aben, men vi har en 
praksis om at det ogsa er et sarbart sted. Man skal tage hiind om dem der kommer ind, bade som en 
form for kontrol, men ogsa som en form for omsorg, at man tager sig af dem der kommer ind af 
dmen. Og der er flere af dem der er kommet her igennem lrengere tid, som jeg ikke kender, dem der 
kommer om natten, de er maske gilet nar jeg kommer om morgenen. Jeg tror ogsa at det er det der 
er lykken ved stedet, at der ikke er den der totale kontrol afnogen i en anden position. (Masser af 
st0j) ...... Jeg tror at den skal bibeholdes, selv om man var heldig at fa nogen midler til stedet sft 
skulle man ikke indrette det sadan at der altid var nogen der havde kontrol med dem. 
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D: Men som tingene ser, sa er i vel henvist til at/eve pa nadefra diversefonde ogfrivillige 
hidrag?. 
KBM: Lige pra:cis, og det kan man godt i en startfase, men efter nogen ax, sa er det svrerere at fa 
penge paden made. Jeg ved ikke hvad det ender med, der er jo ikke nogen der sa at sige starter med 
at j uble mir man snakker om at skulle besrette. lkke fordi man ikke vii sta ved det, men fordi det kan 

. -
ende med at man mister stedet bet. Og sa er der de 15 der bor her, hvor fanden skat de va::re? Og 
den me get store gruppe der kommer her hvad fanden skat de sa gere? Si\ man har for meget at miste 
til bare at lave en besa:ttdse for sjov. Paden anden side sa kan manjo ikke bare !eve afingenting, 
eller lukke. Jeg har brugt megen tid og energi paat finde ud af( ....... Stej, st0j og alter swj) ........ 
(Og mere st0j .... ) 
D: Paden ene side sa afskyr de saknldte normale horgere jo den her gruppe, men paden anden 
side sa heJyder de vel ogsa no get for deres selvforstaelse? 
KBM: Ja det g0r de vel. Deter lige som, ..... nej jeg ved ikke hvordanjeg skal ..... ,jo man kan let 
fa en identitet ved at tage afstand fra de andre,jeg er i hvert fald ikke sadan,jeg klarer mig selv. 
Men den form for identitet er jo enormt skr0belig, og ubrugelig i stor udstrrekning. Jeg ved det 
ikke,jeg ved ikke om systemet har en intelligens der siger, at vi behandler folk skidedarligt for at 
dem der ikke har det sa darligt, de skat trenke sig om en ekstra gang fer de selv tar det darligt. 

(interviewet stopper og nedenstaende er !0s snak, som interviewerne fandt interessant. 
Bi'tndoptageren har vreret stoppet ca. 1 min.) 
(. 00 00 ... Meget mere st0joo ... ) 
Og man kan ikke blive enige om hvad grunden er. Hvis man er psykoanalytiker sa ser man den 
axsag. Hvis man er systemisk terapeut, sa ser man den arsag, og hvis man er adfrerdsterapeut, sii ser 
man en anden arsag . Sa man er sprunget ov(lf hvor ga:rdet er lavest, og sagt at aile har ret. Vi laver 
sadan en frenomenbeskrivelse af. Og del er sa det diagnosesystem der er gaet igennem. Det er 
(FlO? .. ) (Meget baggrundsstej), deter det man bruger i Europa. Og sa harman stadigva:k et belt 
andet i U.S.A. Jeg kan ikke forsti\ hvordan man kan beskrive noget der er sygeligt, nar man ikke 
har en eller and en trAct tilbage til, hvad iirsagen er. 
D: Er del alminde/igt accepteret? 
KBM: Ja, desva:rre. 
D: Del erda fantastisk. 
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