Heidl har bygget sin egen seng i Gaderummet, hvor hun jævnligt overnatter.

Gaderummets brugere:

De skal bære· os ud herfra
Der er lukket for varmen i bostedet for unge, Gaderum
met på Nørrebro. Snart har huset heller ikke strøm
længere. Men lederen og brugerne håber stadig r at
Københavns Kommune vil fortryde, at de har lukket
for pengekassen til Gaderummet i maj 2007 - og lade
dem fortsætte som før.

Af Lisbeth Rindholt
Foto: Holger Henriksen
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En stor kamphund zigzagger mel
lem kasserede møbler, afpillede
cykler og våde tæpper. Gaderum
mets gård er fyldt op med gam
melt skrammel. Sådan
, har det altid

været. Men der er også noget nyt i
gården.
Det ene er en høj stabel mælke
kasser, hvori hjemløsecafeen Kryp
ten på Nørrebro jævnligt donerer
deres overskydende mad til Gade
rummet. Det andet er en vogn på
hjul, pyntet med gran og overdækket
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Kalle 8irck-Madsen hor været leder
i Gaderummet siden 1996. Hunden

Vognen her kaldes Ønskebrønden. tilhører en af husets beboere.
Siden sommeren 2007 har beboere
og medarbejdere samlet penge ind
til Gaderummet på bl.a. Nørrebros
Runddel og Rådhuspladsen - i
Ønskebrønden.

24-årige Jan er pt. hjemløs og overnatter i
Gaderummets sovesal, mens han venter pd at
fd sin egen lejlighed gennem Kriminalforsorgen.

..

»

af en grøn parasol. Vognen kaldes

"U/n'cn", 23 år, hor fåe( psykologisk
I sovesalen er opstillet køjesenge, som brugerne har indret
rådgivning i Gaderummet siden 2006.
tet som små 'huler'. Her overnatter otte personer.

I "Garderoben" i kælderen kan bwgerne frit farsyne s/'g med tøj og sko.

Ønskebrønden.

For der er koldt i Gaderummet.
Iskoldt.

Siden Københavns Kommune
i maj 2007 valgte at 'lukke' Ga
derummet, dvs. fratage dem alle
økonomiske midler til driften af
huset (255.000 kr. om måneden

De sidste tre måneder mar Gaderum
met været uden varme på grund af
manglende betaling. Men i sovesalen
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Beboerne holder varmen

fotograf tager billeder af interiøret.
Der er to faste medarbejdere
tilbage i Gaderummet og tre 'løse',
som alle nu arbejder frivilligt, da
Gaderummet ikke har kunnet betale
løn til personalet, efter kommunen
smækkede pengekassen i. Før var alle

oprettet et midlertidigt værested i
Fensmarksgade 65 på Nørrebro. Men
mange af Gaderummets brugere går
kIm hen i Fensmarksgade, når de skal
vas'ke tøj eller have et varmt bad.
- Det ligner et hospital. Inden
for er et glasbur med sma huller,

r
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24-årige Jan er pt. hjemløs og overnatter i
Gaderummets sovesal, mens han venter på at
få sin egen lejlighed gennem Kriminalforsorgen.

af en g,røn parasol. Vognen

~aldes

Ønskebrønden.

Siden Københavns Kommune
i maj 2007 valgte at 'lukke' Ga
derummet, dvs. fratage dem alle
økonomiske midler til driften af
huset (255.000 kr. om måneden
ifølge lederen af Gaderummet, Kalle
Birck-Madsen, red.), har de været
afhængige af donationer og private
midler. Blandt andet samler brugerne
penge ind i 0nskebrønden på gaden i
København.
. - Vi står f.eks. på Nørreport og
deler løbesedler ud og beder folk
om at støtte Gaderummet. Det giver
ca. 1.200 kroner på en god dag.
Pengene bruger vi til bl.a. mad, tele
fon og rengøringsmidler, fortæller
23-årige "Ulrich", som lige er trådt
ind i fælleskøkkenet i Gaderummets
stueetage. Han er kommet fast i hu
set siden 2006 og er dybt engageret
i den igangværende konflikt mellem
Københavns Kommune og Gaderum
-met (se boksen side 9).
- Kommunen prøver at sulte os
ud. Men hele huset bliver ved med
at kæm pe for at overleve, fordi vi
mener og tror på, at vi har ret til at
fortsætte som før, siger "Ulrich" og
trækker sin hue godt ned om ørerne.
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I "Garderoben" i kælderen kan brugerne frit forsyne sig med tøj og sko.

For der er koldt i Gaderummet.
Iskoldt.

Beboerne holder varmen
De sidste tre måneder har Gaderum
met været uden varme på grund af
manglende betaling. Men i sovesalen
bag fælleskøkkenet mærker bebo
erne ikke så meget til kulden. De
otte unge, der overnatter her, har
indrettet salens køjesenge til små,
lune huler med tæppdorhæng, hvor
de også kan have lidt privatliv.
- Vi har lige fået 40 dyner af en
anonym giver, fortæller lederen af
Gaderummet, Kalle Birck-Madsen, og
peger på en stor bunke hvide dyner,
der er stablet op i computerrummet
ud mod Rådmandsgaete. Bag bunken
ligger en ung fyr og sover på sofaen
med en af dynerne over sig.
Der er godt fyldt op med folk i
Gaderummet. I stort set samtlige
senge, sofaer og lænestole i huset
har de unge indrettet sovepladser.
- Vi har samme antal beboere,
som vi havde før maj sidste år. 25-30
unge, der bor her fast, og en mas~e,
som kommer dagligt og overnatter
en gang imellem, fortæller Kalle,
mens han farer rundt for at rydde det
værste rod af vejen, inden Hus Forbis

fotograf tager billeder af interiøret.
Der er to faste medarbejdere
tilbage i Gaderummet og tre 'løse',
som alle nu arbejder frivilligt, da
Gaderummet ikke har kunnet betale
løn til personalet, efter kommunen
smækkede pengekassen i. Før var alle
fem medarbejdere lønnede.
- Vi er flere måneder bagud med
mange regninger. Og næste skridt er,
at de luk,ker for strømmen og bred
båndsforbindelsen, fortsætter Kalle
og tilføjer:
- Men vi håber stadig, at kom
munen erkender sine fejl og giver os
driftsmidlerne tilbage.

Smidt ud af nød værested
På grund af situationen i Gaderum
met har Københavns Komm une

oprettet et midlertidigt værested i
Fensmarksgade 65 på Nørrebro. Men
mange af Gaderummets brugere går
kun hen i Fensmarksgade, når de skal
vaske tøj eller have et varmt bad.
- Det ligner et hospital. Inden
for er et glasbur med små huller,
som man skal tale igennem, siger
l8-årige Patrick og slår sig ned i
en sofa i et af værelserne ud mod
Gaderummets gård. På bordet foran
ham står ølflasker og en vandpibe.
Patrick kan godt lide de frie rammer,
der er i Gaderummef. bl.a. at stedet
er åbent døgnet rundt ogl at det er
tilladt at drikke og ryge- med måde.
- I Fensmarksgade er der en
masse regler. Vi sad dernede en an
ten og drak øl, og da vi ikke ville gå
i seng klo 23, ringede personalet til

Gaderummet
Et være-, bo- og rådgivningssted for udstødte unge mellem 18-35 år,
bl.a. hjemløse og unge med sindslidelser og sociale problemer. Stedet
er døgnåbent og har 25-30 faste beboere. ca. 150 brugere og 30 unge
i psykologiSK forløb. Det har eksisteret siden 1996. Først som det
"gamle" Gaderummet i et baghus på Nørrebrogade, og siden 2005 som
det "ny"e" Gaderummet i Rådmandsgade 60 på Nørrebro.

Hvad siger Københavns Kommune?
Situationen i Gaderummet er ikke længere holdbar. Der skal findes en
løsning nu., men vi ønsker ikke at sætte fogeden ind, siger Københavns
socialborgmester Mikkel Warming.

.

.. Af' Lisbeth Rindholt

Patrick er 18 dr og kommer jævnligt i Gade
rummet Han spillede pd reserveiandsholdet
i VM i Hjemløsefodbold i sOmmer - og har nu
fdet en lejlighed gennem Ombold, foreningen
bog gadefodbold for hjemløse j Danmark.

Hvorfor har Københavns Kommune ikke taget en beslutning
i forhold til Gaderummet, der nu har været 'besat' i ,otte
måneder?
- I Socialudvalget er vi enige om, at der er brug for
en ny ledelse af stedet, så Gaderummet kan få lov til at
fortsætte, som det oprindeligt var tænkt. Vi ønsker, at der
skal være et sådant tilbud i København, siger Mikkel War
ming, socialborgmester i Københavns Kommune (Enhl.).
Hvad er tidshorisonten? Rømmer I huset på et tidspunkt?
- Socialforvaltningen følger situationen meget tæt.
På den ene side ønsker jeg ikke at sætte fogeden ind,
da det er sårbare unge, som bruger stedet. Jeg tror, at
alle helst ville prøve alle andre muligheder først. På den

Selvom DONG snart lukker for strømmen i
Gaderummet, hor beboerne for nylig bygget
et lydisoleret rum i øvelokalet I' kælderen.

~

politiet. Da politiet kom, sprang
vi ud af vinduet. Siden har vi ikke
været der, fortæller Patrick.
På en høj køjeseng over ham
sidder 30-årige Mex. Patrick og Mex
er bange for, nvad der vil ske med
Gaderummet, hvis ledelsen i huset

anden side må vi erkende, at situationen ikke længere
er holdbar. Derfor vil vi på socialu-dvalgsmødet den 6.
februar 2008 vurdere situationen og tage en endelig
beslutning i forhold til, hvilken model vi så skal vætge.

Hvordan vil det kommende Gaderummet fungere?
- Gaderummet skal fortsætte, som det oprindeligt
var tænkt: !Ef sted, hvor der er højt til loftet og meget
brugerinddragelse og selvtilrettelæggelse. Et sted, hvor
der ikke er stærke ledere, og !hvor sårbare unge kan
komme og være sig selv samtidig med, at de får den
behandling, som en del af dem har brug for. Det sidste
er der meget brug for, at der kommer tryghed omkring,
siger Mikkel Warming.
Mikkel Warming havde ikke mulighed for at give interview
om sagen. Hans svar er derfor afgivet pr. mafl.

Hvad siger de kommende ledere
af Gaderum:met'?
Organisationerne Missionen blandt hjemløse og Askovgården sagde i foråret 2007
ja til at overtage ledelsen i Gaderummet. Men de venter stadig på grønt lys fra
Københavns Kommune til at rykke ind i huset.

III Af Lisbeth Rindholt

• Anders Sørensen,
Missionen blandt

selvfølgelig vil vi også lave ændrin_ ......
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Selvom DONG snart lukker jor strømmen i
Gaderummet, har beboerne jor nylig bygget
et lydisoleret rum i øvelokalet i kælderen.

po~ibet.

Da politiet kom, sprang
vi ud af vinduet. Siden har vi ikke
været der, fortæller Patrick.
På en høj køjeseng over ham
sidder 3D-årige Mex. Patrick og Mex
er bange for, hvad der vil ske med
Gaderummet, hvis ledelsen i huset
bliver overtaget af organisationerne
Askovgården og Missionen blandt
hj.emløse, som Københavns Kommune
.har planlagt.
- Jeg frygter, at de to organisationer laver Gaderummet om til noget,
der minder om en ungdomsinstitution med stramme regler, ligesom i
Fensmarksgade. Hvis det sker, holder
vi op med at komme her, siger Mex.
Hans ven Jan, som pt. er hjemløs og
overnatter i Gaderummets sovesal,
nikker samstemmende.
- M'en vi vil kæmpe til det sidste for Gaderummet. De skal bære
os ud herfra, understreger Jan.
Patrick, Mex og Jan har mange
ga·nge været ude og samle penge
ind til Gaderummet i Ønskebrønden. Det vil de blive ved med.
"Ulrich" er et opdigtet navn, men
Hus Forbi kender brugerens rette
identitet.
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atle helst ville prøve aUe andre muligheder først. På den

l'IIMel warmmg hQvde ikke mulighed far at give interview
om sagen. Hans svar er derfor afgivet pr. mail.

Hvad siger de kommen-de· 'ledere
af Gaderumrnet?

.

Organisationerne Missionen blandt hjemløse og Askovgården sagde i foråret 2007
ja til at overtage ledelsen i Gaderummet. Men de venter stadig på grønt lys fra
Københavns Kommune til at rykke ind i huset.

Af Lisbeth Rindholt

I skal overtage ledelsen i Gaderummet. Hvordan forholder I jer til striden
mel/em Gaderummet og Københavns
kommune?
- Det er ikke vores konflikt. Når
vi går ind, skal de to parter være afklaret med hinanden, så Gaderummet
er klar til overtagelse. Det sker på et
tidspunkt, for jeg har aldrig oplevet,
at Københavns Kommune har 'tabt'
en sag. Men der er endnu ikke taget
endelig politisk beslutning 010,
hvad der skal ske med Gaderummet,
siger Anders Sørensen, leder af det
opsøgende arbejde under Missionen
blandt hjemløse, og fortsætter:
- Vi har nedsat en bestyrelse
sammen med Askovgården og har
mandskab, som er klar til at overtage Gaderummet med meget kort
frist. Vi skal bare have en dato fra
kommunen. Indtil da er vi afventende.

• Anders Sørensen,
Missionen blondt
hjemløse

Hvad er jeres forhald til brugerne i
Gaderummet?
- Vi vil gerne tale med brugerne.
Og vi har tidligere spurgt, om vi
måtte komme på besøg i Gaderummet
til en snak. Det måtte vi gerne, men
så skulle de have lov til at filme vores
møde og lægge det ud på nettet. Det
havde vi ikke lyst til. Vi vil have en
ligeværdig dialog. Ansigt til ansigt.
Beboerne frygter, at Gaderummet ikke
vil blive det samme som før, når I
o.vertager ledelsen?
• - Vi ønsker, at Gaderummet får
samme form, som det har nu. Det
skal stadig være døg"nåbent og
med stor brugerinddragelse. Men

selvfølgelig vil vi også lave ændringer, bl.a. i forhold til hashrygning
og samarbejde med psykiatrien, som
jo har været problematikken i hele
striden med Socialforvaltningen .
Men det er en proces, som vi må
tage med brugerne. Gaderummet
skal være brugernes institution,
ikke kommunens, slutter Anders
Sørensen.
lisbeth@rindholt.dk

Missionen blandt hjemløse
er en kirkelig, social organisation, der bl.a drwer herberget
Mændenes Hjem og værestedente Pegasus og Amadeus.
Askovgården er en selvejende
institution, der driver sociale,
undervisnings- og sundhedsmæssige aktiviteter, bl.a. tilbud til unge med psykosociale
problemer.
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