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Endnu et skavt frlsted lukker
Indtll nu har de unge, som ingen andre viI lege
med, holdt til i Gaderummet pa Nerrebro i Kebenhavn. Men nu lukker stedet. Kommunen er utilfreds med ledelsen, og de tilsynsforende Ia-ger har
opsagt samarbejdet. Men de unge elsker stedet.

U

denpa er bygningen grim, indenfor er der brug forl.ooo liter koncentreret Ajax. Her er ikke ulzekken pa den mest gammelmandsalkcholi-

serede, sumpede og stinkende made.
men her er ufatteligt beskidt Der

star

fyldte askebeegreoveralt, og midt i dethe-

campingvognen. Siden Iorsegte han et

herberg, men han mente, at der var
brandfarligt, og at de ansatte svmdlede
og drak i arbejdstiden. Sa der reg han ud.
Han harforsegt en nekke andre psykiatrtske behandlingssteder, men det gik galt.

Boer ikke nem.

»Pade andre steder er de ikke uddanneIe gar en kamphund rundt med et kedbenaf samme sterrelse sorn rygsejlen pa ,de til atforstaen kriminel tankegang«.
en dinosaur.
Vi er i Gaderummet pa Nerrebro i Ke- Pengekassen smaekket i
benhavn. I kekkenet flyder maden, i sofa- Sa nu bor han her med omkring 30 andre.
erne flyder unge IDCEOd og kvtnder; i an- Her er kun fa regler og abent 24 timer i
dre bjemer ryger de nog- dcgnet for aile, der mangler et sted at boo
Ie ordentlige kogere, og sa l.:engedet Yarer.
For Kebenbavns Kommune har med
hdt senere ger de det
igen. Pa 1.sal bor fire alii- ejeblikkehg virkning besluttet at lukke
kanere, som vis! nok er Gaderurumet med den konsekvens, at
OLAV IlEIlGEl under uddannelse. Her samthgernedarbejdere fritstilles, komer ogsa ungarere, tyskere munen trekker sin godkendelse afbosteog polakker, men langt de fleste er unge det tilbage, og midleme fra Sodalminidanskere, hvts eneste fzellesneevner er, at stenet sroppes, Komrnunen vi] finde nog, de er hjernlese. Nogle har alvorlige psyki- le andre, der kan drive stedet, og i
ske problemer, og nogen er fuldsteendlg mellemtiden skal beboere og brugere
norrnale, men mangler bare et sted at boo henvises til andre tilbud.
Gaderummet har veeret truet af lukEn af dem er Bo. Han er 36 ar og ikke
nem. F0rste gang han blev fjemet fra sin . Ding, siden en tilsynsrappon beskrev,
mor, var han et halvt ar. Siden har han bo- hvordan medarbejdeme lod de unge ryet
institution, has sin mor,
institu- ge hash, og personalet opfordrede dem til
tion, gaet pa fern skoIer, v<eret pa Fulton, at fravcelge lcegeordineret medicin mod
siddet i f<engsel, og han er stadig ked af psykiske lidelser uden at inddrage en psykiater i beslutningen. Siden har overl<ege
det med sin mOf.
»Selvf0lgelill er jeg ked af, at min mor og psyldater Henrik Rindom fra Hvidovre
fandt den ene drukb0lle efter den anden, Hospital meddelt K0benhavns Kommuder kunne tceskeoS,mens hun sA pa uden ne, at han ikke vii samarbejde med ledelat g0re noget ved det. Selvf01gelig er jeg sen.
ked afdet«.
)}Vi har de her unge, som ikke viI have
Bo fik en lejlighed, og siden blev det noget med psykiatrien at g0re, ogsom ik-

pa

pa

ke vil rage deres medicin. Der er det fantastisk, at der er etsted i Kebenhavn, hvorvi
kan mede dem pa deres banehalvdel.
Men nar det er sagt, sa er der ogsa foregaetting i Gaderummet, jeg ikke kan tilslutte rnig« siger Henrik Rindom.
Han har anbefalet en udskiftning af ledelsen. Socialdemokratiet og SFer enige I,
at det kan lese problememe.
»Det er afgerende at finde en ledelse,
der vii samarbejde med bade kommunen
og psykiaterne, og det hal' den nuveerende ledelse ikke levet op til. Det er skrebelige unge, der kommer pa bostedet« sagde
SF's Frank Hedegaard forleden til [yllands-Posten.
At ledelsen accepterer hashrygning, er
der ingen tvivl om. For hge nu sidder Bo
og et par andre og ryger tjald pa en ksempe vandptbe.og ved siden af sidder lederen af Gaderummet. Han er psykolog og
hedderKalle Birch-Madsen.•
»Pa alle herberger ryges der hash, men
det foregar bag lukkede dare. [eg opfordrer ikke til, at de ger det, men jegvil heller ikke smide dem ud. AIle andre steder
bliver de smidt ud, og hvad sker der? De
star ude pa gaden og ryger, og sagar de llge ind igen«, siger Kalle Birch-Madsen
med harrne i stemmen.

UDENFDR. David
fra Danmark
(yders! t.v.), Jesper, der er sygemeLd! pa grund af
sin breekkede finger, og 80, som har
sit eget LiUe himmelsengsvcerelse,
bor aUe i Gaderummet. Det samme
gor Tom fra Ungam (yders! t.b.).
Han venter pa at fa
arbejde. Foto:
Klaus Hotsting

r

Bo har himmelseng
Han er en midaldrende mand med lang
hestehale.1200S modtog han en pns for
sit arbejde med unge hjernlese. Mens krttikere anser ham for at vcere en fantast,
ser de ansatte og bnlgerne ham som en
mand, der aldrig giver op, som giver aile
en eks!ra chance og tror pa, det gode i
mennesket. De otte medarbejdere bakker
ham 100 procent op og arhejder stadig,
selvom de harfaet 10n for sidste gang.
De unge beboere taler ogsa med en aivor og intensitet om Kalle Birch-Madsen,
som er sv.:er at igIlorere. Som 80 sigel':
nEr du deprimeret, giver de andre dig
depressionspiller. Kallesnakker((.

"

Erdudeprimeret, giver
deandre dig
depressionspiller. Kalle
snakker
Beboeri
Gaderummet
omstedets
leder,

At Kalle Birch Madsen ser stort pa formalia og lader stedet vsere sig selv i en tage af selvbestemmelse, hash og total tolerance, er der ingen tvivl om. At deansatte,
beboeme og brugeme elsker ham for det,
er Jige sa.sikkert, Entusiasrnen omkring
stedet er sa stort, at det giver mindelser
om Ungdomshuset. Selv tror han stadig,
at stedet har en fremtid.
»Patrods af mangel pa penge, pa trods
af mangel pa arbejdskraft, pa trods af
mangel pa penge til vedligeholdelse har
vi skabt et sted, hvor folk er ordentlige
ved hmanden, og hvor unge. der ikke kan
ga andre steder hen, kan fa lov at veere«.
Til sidst viser Bo sit vrerelse frem. En
seng med fire gardiner rundt om, Oven
pa er der ogsa et gardin, sa det ligner
egentlig en himmelseng. For enden af
sengen star en reol med hans toiletsager. I
alt er va-relset tre kvadratrneter stort og
er selvbygget ind i Gaderummets sovesal.
Her bor 11 mend pa 40 kvadratrneter. De
ti andre har kejesenge. De er dsekker til
med Iilla, bla, rosa, gnle, grenne, hvide,
sorte ogblomstrede gardtner.som er suppleret med lilla, bla, rosa, gule, grenne,
hvide, sorte og blomstrede tsepper; som
er syet sammen mod lilla, bla, rosa, gule,
granne, hvide, sorte og blomstrede kludetzepper; Malt med almindelige parcelhusalen er her meget beskidt. Kan man bo
her, kan man bo overalt.
Bobor her »fordi kommunen glemte at
betale huslejetil min Iejlighed«, Han har i
evngt bygget en lille d0r mellem de to sovesale:
"Det var, fordi en af de andre i den anden sovesal hayde en hundehvalp herinde, som pissede i Marcels sko. Sa b1ev jeg
jo bange for, at den skulle 10be ind og pisse imine sko«.
Alan pa 53 bor her ogsa. Han har mistet
sin lejlighed, »ogsa sagde Kalle,jeg kunne
bohen.
Sa her bor Alan. Salcenge det varer.
oLav.hergel@pol.dk
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