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Kampom
hjemløses
opholdssted
GADE,RUMMET. Et opholdssted for unge hjemløse på
Nørrebro beskyldes for ikke at ville samarbejde med
psykiatrien og tillader samtidig brug af hash. Lederen,
der blev sagt op for ti måneder siden, står til at blive
smidt ud af fogeden.

-_._-_.----.::....-_-----Af Peter Christian Nielsen

Jan hiver en Star-pilsner op af
bordskuffen, som afslører et
mindre øllager. Han knapper
øllen op og sætter flasken for
munden. Hans pande afslører
et lag af sved og fedt. En lille
tot har stikker frem under
den gråsorte hue. Computer
spillet er sat på pause. 24-ari
ge Jan Voll forklarer, at det ~r
tilladt at ryge hash og drikke
øl på Gaderummet. Hårde
stoffer er forbudt. Men den
hårde narko flyder på de f1.e
ste af Københavns herberge,
fortæller han.
»Pa Mændenes Hjem kan
man få gratis sprøjter. Alle
har piller og heroin. Det fly
der med hårde stoffer. Det
gider man ikke vade rundt
i. På Gaderummet må man
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ryge hash og drikke øl. Ikke
andet," siger Jan Voll, der bor
på Gaderummet.
Enden er ved at være nær
for opholdsstedet. Den selv
bestaltede leder af stedet og
psykolog Kalle Bi'rck-Mad
sen blev fyret for ti måneder
siden, men er i trods fortsat
med de hjemløses opbak
ning. Han står til at blive sat
på gaden af fogeden når som
helst. Et enigt socialudvalg i
Københavns Kommune har
for længst bestemt, at ste
det skal drives af den kristne
institution Askovgården i
samarbejde med Missionen
blandt Hjemløse. Kommunen
fyrede Birck-Madsen, fordi
man mente, at han ikke vme
samarbejde med det psykia
triske system og frarådede de
hjemløse at tage deres me
dicin. Samtidig finder man
det kritisabelt, at han till.ader
brug af hash. Lederen afviser
anklagerne om at modarbej
de den psykiatriske behand
lin~:r~,
\,

24-årige Jan Vol! (forrest) tager en pause fra computerspillet. mens han drikker sin øl. Foto: liselotte Sabroe

Brugerne
• Halvd€len af brugel'ne
er udlændinge, heriblandt
en (!;el ~'lWropæeæog
afrikanere- Cirka 25 hjemløse
S()l,l@f
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nat Et lignende antal følger
et JlSykoiogisk behandlings
furføb hos Kalle Blrek
Madsen. En del hjemlør>e
bruger stedet som et :oociait
samlingspunkt.

hjemløse,« siger han.
Siden foråret 2007 er Ga
derummet blevet drevet

Huset på Rådmandsgade
er et virvar af større og min
dre værelser. Møblememet
består af de ting, som bru
gerne har været i stand til
at samle sammen. I mange
af rummene står der gamle
computere og små fjernsyn,
som de hjemløse forsamler
sig omkring. På en sofa lig
ger en polsk fyr og sover. Han
har ifølge Kalle Birch-Mad
sen været her i to uger og si
ger ikke et ord. Han var »helt
fucked«, da han kom, men er
langsomt ved at komme til
kræfter.

Gidsler
Gaderummet har ifølge den

Peter Schliiter. medlem af
socialudvalget for de Konser
vative, mener, at Kalle Birck
Madsen holder brugerne af
Gaderummet som gidsler i
sin private kamp mod kom
munen:
»Kalle mangler evnen til
at reflektere over, hvad sag
kundskaben siger. Dels at
dele sin viden og lytte til an
dres ekspertise. Når vi får at
vide, at det, som foregår på
Gaderuminet, er helt uden
for det sagligt forsvarlige, så
er det vores job at reagere.
Men vi får nok ikke Kalle ud
uden brug af magt,« siger han
og tilføjer: »Jeg opfatter Kalle
som et halvreligiøst ideolo-

bestyrelsen i Gaderummet,
Ole Henriksen, er Langtfra til
freds med Kalle Birck-Mad
sens metoder. Han er selv
blevet truet på livet, efter han
stoppede som bestyrelsesfor
mand. Ole Henriksen vil dog
ikke nærmere ind på, hvem
der fremsatte truslerne.
»Der er kæft trit og ret
ning derude. Det er kun Kalle
Birck-Madsens
meninger,
som gælder, og hvis de hjem
løse ikke er enige. så bliver de
smidt ud,« siger han.
Ved
computerskærmen
sidder Jan VolI og fortæller
om sin plan om at få sin egen
lejlighed på et tidspunkr.
»Jeg blev løsladt fra f<engs- .~

bordskuffen, som afslører et
mindre øllager. Han knapper
øllen op og sætter flasken for
munden. Hans pande afslører
et lag af sved og fedt. En lille
tot hår stikker frem under
den gråsorte hue. (omputerspillet er sat på pause. 24-årige jan Voll forklarer, at det er
tilladt at ryge hash og drikke
øl på Gaderummet. Hårde
stoffer er forbudt. Men den
hårde narko flyder på de fleste'af Københavns herberge,
fortæller han.
»På Mændenes Hjem kan
man få gratis sprøjter. Alle
har piller og heroin. Det flyder med hårde stoffer. Det
gider man ikke vade rundt
i. På Gaderummet må man

Enden er ved at være nær
for opholdsstedet. Den selvbestaltede leder af stedet og
psykolog Kalle Birck-Madsen blev fyret for ti måneder
siden, men er i trods fortsat
med de hjemløses opbakning. Han står til at blive sat
på gaden af fogeden når som
helst. Et enigt socialudvalg i
Københavns Kommune har
for længst bestemt, at stedet skal drives af den kristne
institution Askovgården i
samarbejde med Missionen
blandt Hjemløse. Kommunen
fyrede Birck-Madsen. fordi
man mente, at han ikke ville
samarbejde med det psykiatriske system og frarådede de
hjemløse at tage deres medicin. Samtidig finder man
det kritisabelt, at han tillader
brug af hash. Lederen afviser
anklagerne om at modarbejde den psykiatriske behandling.
»Ifølge tilsynet skulle jeg
have frataget to personer de- - - - - - - - - - - - - - i l res medicin. jeg har ingen ide
om, hvem det skulle være,
men vi kan til gengæld ikke
tvinge folk til at tage deres
medicin. Vi har aldrig været
et psykiatrisk behandlingssted. Vi er opholdssted for

24-årige Jan VolI (forrest) tager en pause fra computerspillet, mens han drikker sin øl. Foto: liselotte Sabroe
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Brugerne
• Halvdelen af brugerne
er udlændinge. heriblandt
en del østeuropæere og
afrikanere. Cirka 25 hjemløse
sover pa Gaderummet hver
nat. Et lignende antal følger
et psykologisk behandlingsforløb hos Kalle BirckMadsen. En del hjemløse
bruger stedet som et socialt
samlingspunkt.

hjemløse,« siger han.
Siden foråret 2007 er Gaderummet blevet drevet
uden midler fra det offentlige.
De eneste penge, Kalle BirckMadsen har haft til rådighed,
er penge fra private fonde, og
de pen3e som brugerne har
været i stand til at indsamle.
Gaderummet anses for at
være besat af den afsatte leder og brugerne.

Huset på Rådmandsgade
er et virvar af større og mindre værelser. Møblementet
består af de ting, som brugerne har været i stand til
at samle sammen. I mange
af rummene står der gamle
computere og små fjernsyn,
som de hjemløse forsamler
sig omkring. På en sofa ligger en polsk fyr og sover. Han
har ifølge Kalle Birch-Madsen været her i to uger og siger ikke et ord. Han var »helt
fucked«, da han kom, men er
langsomt ved at komme til
kræfter.
Gidsler

Gaderummet har ifølge den
afsatte leder et behandlingssyn, som strider mod den
rene medicinske behandling.
Og det vil socialudvalget i
Københavns Kommune ikke
tolerere, mener Kalle BirckMadsen. Han tilføjer, at der
kun er penge til at drive Gaderummet et par uger mere.

Peter Schliiter, medlem af
socialudvalget for de Konservative, mener, at Kalle BirckMadsen holder brugerne af
Gaderummet som gidsler i
sin private kamp mod kommunen:
ltKalle mangler evnen til
at reflektere over, hvad sagkundskaben siger. Dels at
dele sin viden og lytte til an·
dres ekspertise. Når vi får at
vide, -at det, som foregår på
Gaderummet, er helt uden
for det sagligt forsvarlige, så
er det vores job at reagere.
Men vi får nok ikke Kalle ud
uden brug af magt,« siger han
og tilføjer: J)jeg opfatter Kalle
som et halvreligiøst ideologisk overhoved i en privat
sekt, som består at hans disciple, altså brugerne af Gaderummet. Tilsyneladende
har han jo fået dem til at
følge hans sag helt blindt. Og
det er jeg ked af,« siger Peter
Schliiter.
Den tidligere formand for

bestyrelsen i Gaderummet,
Ole Henriksen, er langtfra tilfreds med Kalle Birck-Madsens metoder. Han er selv
blevet truet på livet, efter han
stoppede som bestyrelsesformand. Ole Henriksen vil dog
ikke nærmere ind på, hvem
der fremsatte truslerne.
ltDer er kæft trit og retning derude. Det er kun Kalle
Birck-Madsens
meninger,
som gælder, og hvis de hjemløse ikke er enige, så bliver de
smidt ud,« siger han.
Ved
computerskærmen
sidder jan Voll og fortæller
om sin plan om at få sin egen
lejlighed på et tidspunkt.
»jeg blev løsladt fra fængslet direkte ud til et liv som
hjemløs. Der er ikke andre
steder end Gaderummet for
unge hjemløse i København.
Her kan man forsøge at tage
sig sammen og vende tilbage
tillivet,« siger han.
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Glidende ov~rgang
Antiref1eks
• Hårdhedsbehandlet
Frit valg af stel

... er udstyret med 17" aluminiumsfælge, der er med til at
understrege bilens sportslige design.
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