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Redning på vej for Gaderummet 
Jyl1ands-Posten 30 januar 2002, JP København side 3 

Der er formentlig lysere tider på vej for de unge 
hjemløse i værestedet Gaderummet på Nørrebrogade efter 
måneders tovtrækkeri med Københavns Kommune. Familie
og arbejdsmarkedsudvalget skal i dag tage stilling til 
et forslag fra forvaltningen om at støtte stedet med 
op til 2 mio. kr. om året. 

Af Louise With 
De 20-25 unge hjemløse, der hver nat overnatter på 
Gaderummets loft i et baghus på Nørrebrogade, ser nu 
ud til at kunne beholde deres værested. Det samme kan 
de ca. 75 daglige brugere af værestedet og de 20-25 
unge klienter i Gaderummets psykologiske rådgivning. 
Efter måneders tovtrækkeri med kommunen - og kun få 
dage før Gaderummets pengekasse er tom - ser der ud 
til at være kommunal stolte på vej til det 
omdiskuterede værested. 
Gaderummet blev i efteråret kritiseret for at tolerere 
hashrygning og voldsepisoder blandt de unge brugere. 
Daværende familie- og arbejdsmarkedsborgmester Winnie 
Larsen-Jensen (S) ønskede ikke at bevare stedet, men 
ville arbejde for at sluse de unge over i andre 
tilbud. Hendes efterfølger, Bo Asmus Kjeldgaard (SF), 
erklærede sig efter et besøg i Gaderummet for nylig 
parat til at arbejde for at bevare stedet. 
I sin indstilling til familie- og 
arbejdsmarkedsudvalget, der mødes i dag, foreslår 
forvaltningen nu, at kommunen støtter Gaderummet med 
op til to mio. kr. om året i 2002-3 fra en pulje på 
fem mio., der i år er afsat til kriminalitetstruede 
unge. Gaderummet skal desuden søge flere støttekroner 
fra den sociale sikringsstyrelses hjemløsepulje. 
Samtidig skal der nedsættes en politisk følgegruppe, 
og Gaderummets arbejde skal løbende evalueres af et 
uafhængigt privat firma. 
Både fra hojre- og venstrefløjen i udvalget blev 
forslaget i går modtaget overvejende positivt. 
louise.with <lP jp.dk <maiItQ)ouis~~\\,ith @jIJdk> 



Hjemløse: Sidste chance for Gaderummet 
Jyllands-Posten 17 januar 2002, JP København side 2 

Gaderummet, et lukningstruet værested for unge 
hjemløse på Nørrebro, overlever måske alligevel. Efter 
et besøg på stedet vil Københavns nye familie- og 
arbejdsmarkedsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF) 
arbej de for at bevare det. 

Af Louise With 
Værestedet Gaderummet for unge hjemløse, der længe har 
været truet af lukning, får nu en sidste chance, efter 
at Københavns nye familie- og arbejdsmarkedsborgmester 
Bo Asmus KjeJdgaard (SF) sidste torsdag besøgte 
stedet. der har til huse i en baggård på Nørrebro. 
"Jeg havde en god dialog især med de unge. Det virkede 
som om, de havde nogle helt utilstrækkelige rammer. Og 
stedet er en brandfælde. Men de unge virkede 
fornuftige, og derfor må man tro på, at der kan findes 
en løsning," siger Bo Asmus Kjeldgaard. 
l kommunens budget for i år er der afsat 5 mio. kr. 
til opsøgende gadearbejde. Det var et led i 
budgetaftalen, at nogle af pengene skulle gå til de 
unge i Gaderummet. Bo Asmus Kjeldgaard har derfor bedt 
sin forvaltning undersøge, hvordan Gaderummet kan 
bevares og hjælpes til mere ordnede forhold med støtte 
fra puljen. Forslaget skal ligge klar til familie- og 
arbejdsmarkedsudvalgets næste møde den 30. januar. 

Kummerlige forhold 
"Jeg kunne godt have ønsket mig, at det gamle udvalg 
havde truffet en beslutning tidligere. Men jeg er 
først selv begyndt som borgmester den 1. januar, og 
det kan ikke gøres hurtigere. Der skal jo også være et 
politisk flertal," siger Bu Asmus Kjeldgaard. 
Gaderummet har været truet af lukning, siden udlejeren 
i forårct opsagde lejekontrakten. Samtidig bad 
brandmyndighederne de unge forlade værestedet, fordi 
20-25 af dem overnattede på loftet under kummerlige 
forhold og uden brandsikkerhed. 
Stcdet har igennem tre år fået støtte fra blandt andet 
Socialministeriet, den sociale sikringsstyrelse og 



Folketingets socialudvalg. Men de 500.000 kr., man i 
øjeblikket har til gode, kan ikke udbetales, fordi 
værestedet ikke har en gyldig lejekontrakt. 
100.000 kr. skulle have været udbetalt og brugt inden 
årsskiftet og er derfor allerede gået tabt, oplyser 
Gaderummets leder Kalle Birch-Madsen. 

Nye lokaler for dyre 
I efteråret afviste kommunens familie- og 
arbejdsmarkedsudvalg med daværende borgmester Winnie 
Larsen-Jensen (S) i spidsen at hjælpe med at finde nye 
lokaler, efter at to etnologer i en rapport havde 
kritiseret Gaderummets arbejde. Winnie Larsen-Jensen 
mente dengang, at stedet fastholdt de unge i 
isolation. Hun ville lukke det og hjælpe de unge på 
andre måder. 
Siden da har Gaderummet selv fundet nye lokaler i 
Indre By til ca. 2 mio. kr. årligt i husleje, men 
omkostningerne til de nye lokaler kan ikke rummes 
inden for kommunens pulje, mener Bo Asmus Kjeldgaard. 
Han har i stedet bedt de unge om at foreslå andre og 
billigere lokaler. 
"Vi har prøvet, men det er svært. Det er kun få. der 
vil leje ud til sådan nogle som os," siger Gaderummets 
leder Kalle Birch-Madsen. 

Sidste udkald 
For de unge er det ved at være sidste udkald. Der er 
ikke flere penge til hverken mad, aktiviteter, husleje 
eller løn, og telefonen må opsiges i februar. 
"Gaderummet går i sort den 1. februar, hvis der ikke 
sker noget inden da. Så sender man en gruppe unge på 
gaden, som vil være henvist til hashklubber, 
kriminalitet. vold og hårde stoffer. Dem kan man da 
godt jage fra gadehjørne til gadehjørne, men de står 
der jo, fordi de ikke har andre steder at gå hen," 
siger Kalle Birch-Madsen. 
Gaderummet bruges dagligt af cirka 75 unge. mens 20-25 
unge hver nat sover på madrasser på værestedets loft. 
Desuden bruger 20-25 unge hver uge den gratis 
psykologiske rådgivning, som er tilknyttet stedet. 
louise.with@ip.dk <mailto:Jouise.with@jp.dk> 



Debat: Gaderummet: Beskyldninger fra leder undrer 
Jyllands-Posten 14 januar 2002, .lP København side 4 

Af Mette Kirk, etnolog, cand.mag.og Kirsten Marie 
Bovbjerg etnolog, phd. 
Kalle Birck-Madsen (KBM).leder af 
Gaderummet-Regnbuen, havde den 5. januar en kronik i 
JP København. Heri fremfører han alvorlig kritik af en 
evalueringsrapport, som vi har udført for Gaderummet. 
Vi stiller os undrende overfor, hvad formålet er med 
at diskutere vores rapport i denne kronik? 
Mudderkastning? 
Vi ønsker ikke at indgå i en debat om vores 
videnskabelige arbejde på dette niveau. 
Vi har gennem seks måneder haft vores gang i 
Gaderummet og husker de fælles oplevelser, vi har haft 
med mange af de unge der. Vi har interviewet de unge 
om deres livshistorie, ophold i Gaderummet og ønsker 
om fremtiden. 
Vi stiller os undrende over for disse tilbagevendende 
beskyldninger om videnskabelig uredelighed og 
manglende fagligt belæg for vores evaluering. Særligt 
da vi allerede i maj 2001 skriftligt anmodede Kalle 
Birck-Madsen om enten at indgive anmeldelse af os til 
Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed eller 
afholde sig fra yderligere beskyldninger. Det samlede 
materiale: bånd, interviews og feltdagbog ligger på 
Rigsarkivet i henhold til DatatiIsynets regler, så det 
ville være enkelt at afklare sagen en gang for alle. 
De unge i Gaderummet vil vi ønske alt mulig held og 
lykke, vi håber, de ansvarlige parter i denne sag 
formår at skabe en ordentlig løsning for jer! 



Debat: Fokus: Gaderummet: Fristed på lånt tid 
Jyllands-Posten 5 januar 2002, JP København side 4 

Af Kalle Birck-Madsen, cand. psych. 
Det er på tide, at forvaltningen hører på, hvad de 
unge selv vil, så kommunen også kan blive kommune for 
de sårbare unge. Deres drømme repræsenterer nærmest 
det stof, som samfundet har mistet.Som man ikke kan få 
en sund hund ud af at tæve den som hvalp, får man 
heller ikke sanseligt virksomme mennesker ved gentagen 
tvangsmedicinering og anden rigid pædagogik fra oven. 
I EN BAGGÅRD på Nørrebro ligger et døgnåbent 
socialpsykologisk fristed for udstødte unge. Fra den 
1. januar har det levet på lånt tid. Det er sagt op i 
dets lokaler, og dets driftsmidler er stoppet af 
mangel på et sted at flytte hen. 
Nu havde vi faktisk fundet en egnet bygning, hvor vi 
kunne fortsætte. En investor havde meldt sig, og på 
rådhuset indgik overhorgmester Jens Kramer Mikkelsen 
(S) en budgetaftale, der sammen med Gaderummets 
ansøgning til Hjemløsepuljen i Socialministeriet ville 
sikre et fortsat økonomisk grundlag. Men daværende 
familie- og arbejdsmarkedsborgmester Winnie 
Larsen-Jensen (WU) kunne ikke besinde sig til at give 
Gaderummets ansøgning et tilsagn. 
Derfor står brugere og beboere og rådgivningen og 
arbejdsmidlerne i Gaderummet nu selv med det ene ben 
på gaden. WU har dog sat sin forvaltning til at sørge 
for overnatningspladser på herberger til de stærke af 
Gaderummets unge, mens de svage skal ind under 
psykiatrisk behandling. Gaderummet som værested og den 
psykologiske rådgivning vil ophøre. 
DE UDST0DTElutilpassede unge er vokset frem på trods 
af indsatsen fra det kommunale og psykiatriske system. 
Gaderummets unge kommer derfra, og de har ikke kunnet 
klare sig med det. Mange har fået det dårligere. 
De er effekten af det generelle forhold, at op til 30 
pet. af unge i en eller anden fonn for etableret 
social og/eller psykiatrisk foranstaltning trives så 
dårligt, at det forværrer deres situation på lang 



sigt. 
Nørrebro har da også op igennem 1990'eme været 
slagmark for en gruppe af forhutlede unge, der har 
søgt at forbedre deres gadeliv ved at slumstorme 
saneringsejendomme. Først da Gaderummet åbnede sine 
døre for disse unge i oktober 1997, kom der skred i en 
forbedring af de unges levevis og roligere vilkår på 
gader og stræder. 
Ifølge tidligere indenrigsminister Karen Jespersen (S) 
viser erfaringer her og i udlandet, at denne gruppe af 
unge er nogle af de mest sårbare og i risikozonen for 
at blive egentlige hjemløse og meget socialt 
belastede. Der er således behov for at gå andre veje 
for at nå de unge og hjælpe dem videre. 
Faktisk har vi meget fine resultater, når vi kigger 
på, hvilken tilstand unge er i, når de opsøger os, og 
hvordan det senere går dem, om de så har været del af 
Gaderummets arbejde i 1-3 måneder eller 1-3 år. Det er 
ikke os, der udstøder, hvilket alle med kendskab til 
stedet over tid kan fortælle om. En gaderumsløsning er 
endda meget billigere end at lade stå til og fortæller 
om bedre livskvalitet for de mere skæve eksistenser, 
hvor alternativet er livslang psykiatrisk opbevaring. 
DEN TIDLIGERE borgmester begrunder sin holdning med, 
at en ekstern evaluering af to etnologer ikke er 
faldet godt ud. Det er dog ikke sandt. WLJ var totalt 
afvisende allerede før rapporten, såvel gennem sin 
forvaltning i foråret 2001 som tilbage til den første 
kontakt i 1998. Der er heller ikke belæg for WUs 
negative udlægning af etnologernes rapport, men den 
skal åbenbart udlægges negativt. Et forvaltningsresume 
fra den 7. september 2001, der blandt andet tilføjer 
frit opfundne beskyldninger om hæleri og inaktivitet, 
er af så tvivlsom værdi, at det bevæger sig på området 
af embedsmisbrug. 
Evalueringsrapporten, der også kan læses på under 
histarielrapporter, sammen med andre rapporter, er 
positiv overfor vores arbejde. 
Gaderummet og rådgivningen Regnbuen beskrives som et 
relevant og nødvendigt tilbud. 
Det fremgår også, at der er problemer med manglende 
arbejdskraft og elendige lokaleforhold til at tage sig 
af mængden af de unge, samt at problemet er meget 



større, end hvad der samles op af Gaderummet. 
Etnolograpporten er kritisk overfor Gaderummets 
ledelse, hvad angår en manglende afretning af de unge 
over for det omgivende samfund, der har stødt dem ud. 
Problemet beskrives som stedets akilleshæl. Styrken er 
en meget stor rummelighed, som ikke rigtig findes 
andre steder, og som de unge har behov for for at 
danne fællesskab. men den er samtidig en alvorlig 
konfliktakse i forhold til omgivelserne, der har svært 
ved at rumme de unges afvigende adfærd. Men 
etnologerne kommer ikke bag om denne akilleshæl. Den 
diskuteres ikke fagligt. Den gøres privat som kritik 
af min person, der sættes identisk med projektet. 
JEG KRITISERES for at være imod tvangsaktivering af 
hjemløse og psykisk syge, at være mod 
tvangsmedicinering af unge (førstegangs) psykotiske, 
samt at jeg er for psykologisk/gruppemæssig behandling 
af unge slagsbrødre. Kritikken koges ned til, at jeg 
ikke er god til at samarbejde med kommunen, og at jeg 
ikke smider unge ud pga. druk, hash, stoffer eller 
vold. Derfor udvikler de unge i Gaderummet en negativ 
madkultur, frem for at få Jøst deres sociale og 
psykiske problemer. 
Det er rigtigt, at jeg ikke er fortaler for at løse 
sociale og psykiske problemer med magt, men det er 
ikke rigtigt at fraværet af magtanvendelse betyder en 
negativ madkultur. Tværtimod resulterer det i de unges 
stadige forsøg på etablering af fællesskabsløsninger, 
tilegnelse af færdigheder og på at få alle med. De 
unge er som generation er utroligt produktive, 
solidariske, kompetente og fremsynede, hvis ellers de 
får mulighed for at handle som gruppe, og hvor de har 
individuel hjælp at hente ved behov, og det er 
essensen i Gaderummet. 
ETNOLOGERNES RAPPORT er desværre åben for 
manipulation. De tilbageholder systemviden og undlader 
at offentliggøre en fatal problemstilling, nemlig at 
de kort tid inde i analysearbejdet havde fået lagt sig 
ud med de unge, som stort set forlod lokalerne, når 
etnologerne entrerede. 
Alle centrale udtalelser om ungegruppe af etnologerne 
er således gjort under ungegruppens aktive fravær. De 
får karakter af rene projektioner og fordomme, uden 



belæg for relevans, status og gyldighedsområde. Men de
 
bekræfter kommunens holdning til de unge, som en
 
gruppe man ikke kan nå. De unge afvises på deres
 
levemåde og indstilling til livet, fordi de er
 
forskellige fra etnologerne og fra kommunens tilbud.
 
Etnologerne løb da også fra en fremlæggelse af deres
 
rapport for den ungegruppe, som de havde studeret!
 
MENS BORGMESTEREN ville skille ad i socialt og
 
psykiatrisk, vil de unge holde fast i samling, i
 
fællesskabsløsninger. Det er det, de mener bedst
 
hjælper dem, som tingene nu engang er. I midten af
 
1990-eme steg anvendelsen af magt indenfor
 
psykiatrien med over 300 pet. på tre år.
 
Intet siger, at den siden er faldet. Men som man ikke
 
kan få en sund hund ud af at tæve den som hvalp, så
 
får man heller ikke sanseligt virksomme mennesker ved
 
gentagen tvangsmedicinering og anden rigid pædagogik
 
fra oven. Der må andet tii. Alt nyt starter jo også
 
som et afvig, som noget forskelI igt fra det normale.
 
Det er på tide, at forvaltningen hører på, hvad de
 
unge selv vii. så kommunen også kan blive kommune for
 
de sårbare unge. Deres drømme repræsenterer nærmest
 
det stof, som samfundet har mistet, og dets medlemmer
 
lider under: det naturlige fællesskab.
 

Billedtekst:
 
Foto: NICKI BONNE
 



SF-borgmester vil slås for 25 unge hjemløse 
Politiken 2 januar 2002, 1 . sektion side 8 

Stikket trækkes endnu ikke ud af Gaderummet. der huser 
25 unge hjemløse i København. Den nye familie- og 
arbejdsmarkedsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF) er 
parat til at bruge penge og tage ny debatrunde på 
rådhuset. 

Af Per Borregaard 
Selv siger de, at de ikke passer ind andre steder. At 
Gaderummet er deres fristed og helle, og at der ikke 
findes andre tilbud til dem i København. 
I Københavns Kommune siger Famile- og 
Arbejdsforvaltningen, at de unge hjemløse bliver 
opdraget til at være autonome - til at synes, at 
samfundet og især politiet er noget skidt. Og hvor 
slåskampe er dagens orden. 
Sådan ser to forskellige sæt øjne på Gaderummet, hvor 
25 unge hjemløse har en seng at sove i. 
I går var det officielt forbi. Pengeposen er brugt op. 

Men inden stikket trækkes ud, tager den nye familie
og arbejdsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF) en ny 
debatrunde i udvalget. 
»Det er ingen tvivl om, at Gaderummet skaber rammer 
for nogle unge, der ikke føler, at de passer ind andre 
steder. Og det er i sig selvet plus«, siger Bo Asmus 
Kjeldgaard: 
»Der er på budgettet sat penge af til blandt andet 
hjemløse, og jeg regner med at bruge nogen af dem på 
de unge fra Gaderummet«. 
Familie- og arbejdsborgmesteren har dog ikke taget 
stilling til, om Gaderummet skal fortsætte i den form, 
det har nu. 
Bo Asmus Kjeldgaard ser på Gaderummet med venligere 
øjne end sin forgænger Winnie Larsen-Jensen. 
Hun har kaldt en kontroversiel evalueringsrapport om 
stedet for »rigtig grim«. 
Samme rapport kalder den nye borgmester for »en 
rapport med både gode og dårlige ting«. 



LEDEREN ER FORTØRNET 
Gaderummets leder cand.-psych. Kalle Birch-Madsen er 
meget fortørnet over Københavns Kommunes behandling af 
Gaderummet. 
»Winnie Larsen-Jensen har hvirvlet så meget mudder op, 
at det er svært at se, hvad sagen drejer sig om«, 
siger Kalle Birch-Madsen og fortsætter: 
»Winnie Larsen-Jensen går ikke frem med sandheden om 
hjemløseproblemet i København, og det gør hendes 
forvaltning heller ikke. De såkaldt 25 hjemløse, som 
Københavns Kommune. med en bestilt konsulentrapport i 
hånden, hævder skulle udgøre hele hjemløseproblemet i 
kommunen, fortæller om en forvaltning totalt ude af 
trit med livet på gaden«. siger han. 
Den konservative socialminister Henriette Kjær har 
proklameret, at de hjemløse skal på dagsordenen i 
2002. 
Derfor vil hun holde øje med, hvad der sker med de 25 
unge hjemløse fra Gaderummet. 
»Jeg har bedt Københavns Kommune om en orientering om, 
hvad der sker med de unge«, siger Henriette Kjær. 
»Kommunen skal sikre. at de får et ordentligt tilbud«, 
siger socialministeren, der ikke vil blande sig i, om 
Gaderummet skal overleve eller ej. 
Bo Asmus Kjeldgaard vil besøge Gaderummet og mødes med 
Kalle Birck-Madsen i midten af januar, inden han i 
samråd med sit udvalg vil afgøre værestedets skæbne. 

per.borregaard@pol.dk <mailto:per.bow~gaard@pol.db 



Minister skal hjælpe hjemløse 
Politiken 19 december 2001, 1 . sektion side 3 

Socialordfører Karen Jespersen (S) beder 
socialministeren sikre, at de unge fra Gaderummet ikke 
smides på gaden. 

Af Per Borregaard 
Socialdemokratiets socialordfører Karen Jespersen har 
bedt socialminister Henriette Kjær (K) gå ind i sagen 
om den lukningstruede institution for unge hjemløse, 
Gaderummet, som Politiken omtalte i går. 
»Socialministeren har jo sagt, at hele indsatsen over 
for de dårligst stillede ligger hende meget på sinde, 
og er parat til at gøre en særlig indsats for at undgå 
hjemløshed«, siger Karen Jespersen. 
Hun har derfor stillet spørgsmål til ministeren og 
bedt om svar på, hvad Henriette Kjær vil gøre for de 
unge, hvis Gaderummet lukker. 
»Det er en oplagt sag for ministeren at vise, at hun 
vil sikre at det ikke sker, at unge sårbare mennesker 
pludselig står på gaden. 
Erfaringerne herhjemme og fra den øvrige vestlige 
verden viser, at denne gruppe af unge er nogle af de 
allermest sårbare og er i risikozonen for at blive 
egentlige hjemløse og meget socialt belastede«, siger 
tidligere indenrigsminister Karen Jespersen. 
»De 25 unge fra Gaderummet illustrerer et meget 
alvorligt og desværre generelt problem, hvor der er 
behov for akut indsats. 
Det var i går desværre ikke muligt at få en kommentar 
fra socialminister Henriette Kjær. 

Rer.borregaard@Rol.dk <mailto:Rer.borregaard@Rol.dk> 
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Gaderummet er truet af lukning. Lejemålet er sagt op 
per 1.1. 2002. De ansvarlige politikere læner sig op 
ad kritisk rapport, men lover de unge tag over 
hovedet. 

Af Louise Christensen og Per Borregaard 
»Det er mere end kummerligt, men bedre end en 
trappesten«, siger psykolog Kalle Birch-Madsen, daglig 
leder af værestedet Gaderummet på Nørrebrogade i 
København. 
Han taler om det kolde loftrum, hvor 25 unge hjemløse 
finder husly. 
Mønstrede lagner og uldne tæpper side om side 
afskærmer de få kvadratmeter, hvor en enkelt madras 
huser privatlivets fred. 
Kalle Birch-Madsen er bekymret for de omkring 75 
daglige brugere og 25 overnattende unge hjemløse, som 
fra 1. januar er tilbage på gaden. 
Gaderummet er sammen med den psykologiske rådgivning 
Regnbuen blevet sagt op af udlejeren. Lokalerne er 
ikke godkendt til beboelse, og brandmyndighederne har 
derfor bedt de unge forlade ejendommen. 
Københavns Kommune har været nølende i sagen. Selvom 
Gaderummet selv har fundet nye lokaler i Indre By, har 
den direkte ansvarlige borgmester Winnie Larsen-Jensen 
(S) ikke givet nogen tilbagemelding. 
De fundne lokaler vil ifølge borgmesteren æde så stor 
en del af kommunens budget for området, at der ikke 
vil blive penge til andre projekter. Hun stiller sig 
desuden kritisk over for projektet, som tidligere på 
året blev stærkt kritiseret i en ekstern evaluering. 
»Den var slem. Rigtig slem. Det rystede mig rimelig 
meget, at evalueringens forfattere var så voldsomt 
kritiske«, siger Winnie Larsen-Jensen. 

SKEPTISK OPLÆG 
På baggrund af rapporten har forvaltningen lavet et 



oplæg til politikerne, hvor den forholder sig mildt 
sagt skeptisk over for den pædagogik, der praktiseres 
i Gaderummet. Den er blandt andet betænkelig ved, at 
der er »nærmest daglige slåskampe«, og at der bliver 
dyrket en afstandtagen til samfundet, som ifølge 
forvaltningen betragtes som »noget møg«. Det skaber 
efter fagfolks vurdering et meget usundt miljø. 
Mener forvaltningen. 
De unge kan ikke genkende det voldelige og 
problematiske billede. I Gaderummets fælleslokaler 
sidder Nan på 19 år foran fjernsynet. Hun har nu boet 
på stedet de sidste to måneder. Udrangerede sofaer. 
graffitimalede vægge, hullede lænestole og reoler med 
væltede bøger får stedet til at ligne en 
marskandiserbutik. Men her føler Nan sig hjemme. 
Hendes forældre har hun ikke boet hos, siden hun var 
13 år. Og hun røg ud af ungdomsinstitutionen efter sin 
18-års fødselsdag. Svendborg Kommune tilbød en 
lejlighed i byen. men hendes venner boede i København, 
så der har hun boet skiftevis i besatte huse, hos 
bekendte og nu i Gaderummet. 
»Gaderummet betyder meget. For lige meget hvor meget 
på røven man er, så er man aldrig helt på røven«, 
siger Nan. 
Hun er på bistandshjælp ligesom William på 23 år, som 
for tiden bor hos en ven. De sidste fem år har han 
boet på skift hos venner, bekendte og i Gaderummet. 
»Jeg er på sofatur, og det kan jeg, så lang tid det 
går. Men min ven har lige fået en kæreste, og jeg er 
begyndt at føle mig lidt påtrængende«, siger han. 

BORGMESTERENS PLAN 
Politikerne hælder mest til at lukke Gaderummet. Men 
borgmester Winnie Larsen-Jensen har en plan for de 
unge. 
»Jeg har bedt forvaltningen rulle et net ud under de 
unge, hvis Gaderummet bliver lukket«, siger hun. 
Nettet består af, at kommunen har stablet en 
beredskabsplan på benene for brugerne. Den skal sikre, 
at de unge får tag over hovedet, og at den del af de 
unge, der har brug for det, får psykiatrisk hjælp. De 
har to gadeplansmedarbejdere parate i kulissen. Den 
ene skal stå for det opsøgende arbejde, den anden skal 



formidle kontakt tillokalcentre.
 
Winnie Larsen-Jensen mener, at »det vil være koldt og
 
usselt" ikke også at hjælpe de beboere i Gaderummet,
 
der hører til uden for Københavns Kommune.
 
Den plan tror Kalle Birch-Madsen ikke meget på.
 
»Grunden til, at de unge ender her, er netop, at de
 
ikke bruger kommunens tilbud«, siger han.
 
Den kommende familie- og arbejdsmarkedsborgmester Bo
 
Asmus Kjeldgaard (SF) har endnu ikke fået sagen
 
overdraget og vil derfor ikke kommentere den.
 

louise.christensen@pol.dk <mailto: louise.christensen@pol.dk> per.borregaard@pol.dk
 
<mailto:per.borregaard@pol.dk>
 

Fakta: Et sted at være
 
*Gaderummet, som har eksisteret siden sommeren 1996,
 
er et døgnåbent, brugerstyret være- og bosted for
 
hjemløse, sindslidende og udstødte.

*Hovedparten af brugerne er 18-25 år.
 
* Omkring 20 personer får hjælp i den psykologiske
 
rådgivning Regnbuen.

*Først fra slutningen af 1999 har Gaderummet fået
 
offentlig støtte med bidrag fra bl.a.
 
Socialministeriet.
 
* 25 unge overnatter permanent på stedet, og 75
 
brugere besøger stedet om dagen.
 
Til top
 

Billedtekst:
 
VÆRESTED. Unge hjemløse sidder i fjernsynsstuen i
 
Gaderummet. »De lever i rendestenshøjde«, siger Kalle
 
Birch-Madsen om de unge brugere. »Københavns Kommune
 
har slet ikke kontakt med de unge«, siger han og
 
tvivler på kommunens beredskabsplan. - Foto: Jakob
 
Carlsen
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Gaderummet er truet af lukning. Lejemålet er sagt op 
per 1.1. 2002. De ansvarlige politikere læner sig op 
ad kritisk rapport, men lover de unge tag over 
hovedet. 

Af Louise Christensen og Per Borregaard 
»Det er mere end kummerligt, men bedre end en 
trappesten«. siger psykolog Kalle Birch-Madsen, daglig 
leder af værestedet Gaderummet på Nørrebrogade i 
København. 
Han taler om det kolde loftrum, hvor 25 unge hjemløse 
finder husly. 
Mønstrede lagner og uldne tæpper side om side 
afskærmer de få kvadratmeter, hvor en enkelt madras 
huser privatlivets fred. 
Kalle Birch-Madsen er bekymret for de omkring 75 
daglige brugere og 25 overnattende unge hjemløse, som 
fra 1. januar er tilbage på gaden. 
Gaderummet er sammen med den psykologiske rådgivning 
Regnbuen blevet sagt op af udlejeren. Lokalerne er 
ikke godkendt til beboelse, og brandmyndighederne har 
derfor bedt de unge forlade ejendommen. 
Københavns Kommune har været nølende i sagen. Selvom 
Gaderummet selv har fundet nye lokaler i Indre By. har 
den direkte ansvarlige borgmester Winnie Larsen-Jensen 
(S) ikke givet nogen tilbagemelding. 
De fundne lokaler vil ifølge borgmesteren æde så stor 
en del af kommunens budget for området, at der ikke 
vil blive penge til andre projekter. Hun stiller sig 
desuden kritisk over for projektet, som tidligere på 
året blev stærkt kritiseret i en ekstern evaluering. 
»Den var slem. Rigtig slem. Det rystede mig rimelig 
meget, at evalueringens forfattere var så voldsomt 
kritiske«, siger Winnie Larsen-Jensen. 

SKEPTISK OPLÆG 
På baggrund af rapporten har forvaltningen lavet et 



oplæg til politikerne, hvor den forholder sig mildt 
sagt skeptisk over for den pædagogik, der praktiseres 
i Gaderummet. Den er blandt andet betænkelig ved, at 
der er »nærmest daglige slåskampe«, og at der bliver 
dyrket en afstandtagen til samfundet, som ifølge 
forvaltningen betragtes som >>noget møg<<- Det skaber 
efter fagfolks vurdering et meget usundt miljø. 
Mener forvaltningen. 
De unge kan ikke genkende det voldelige og 
problematiske billede. I Gaderummets fælles lokaler 
sidder Nan på 19 år foran fjernsynet. Hun har nu boet 
på stedet de sidste to måneder. Udrangerede sofaer, 
graffitimalede vægge, hullede lænestole og reoler med 
væltede bøger får stedet til at ligne en 
marskandiserbutik. Men her føler Nan sig hjemme. 
Hendes forældre har hun ikke boet hos, siden hun var 
13 år. Og hun røg ud af ungdomsinstitutionen efter sin 
18-års fødselsdag. Svendborg Kommune tilbød en 
lejlighed i byen, men hendes venner boede i København, 
så der har hun boet skiftev is i besatte huse, hos 
bekendte og nu i Gaderummet. 
»Gaderummet betyder meget. For lige meget hvor meget 
på røven man er, så er man aldrig helt på røven«, 
siger Nan. 
Hun er på bistandshjælp ligesom William på 23 år, som 
for tiden bor hos en ven. De sidste fem år har han 
boet på skift hos venner, bekendte og i Gaderummet. 
»Jeg er på sofatur, og det kan jeg, så lang tid det 
går. Men min ven har lige fået en kæreste, og jeg er 
begyndt at føle mig lidt påtrængende«, siger han. 

BORGMESTERENS PLAN 
Politikerne hælder mest til at lukke Gaderummet. Men 
borgmester Winnie Larsen-Jensen har en plan for de 
unge. 
»Jeg har bedt forvaltningen rulle et net ud under de 
unge. hvis Gaderummet bliver lukket«, siger hun. 
Nettet består af, at kommunen har stablet en 
beredskabsplan på benene for brugerne. Den skal sikre, 
at de unge får tag over hovedet, og at den del af de 
unge, der har brug for det, får psykiatrisk hjælp. De 
har to gadeplansmedarbejdere parate i kulissen. Den 
ene skal stå for det opsøgende arbejde, den anden skal 



omsorgssvigt, og de vilkår, det er, at tilbringe en 
stor del de første år i barnevogn uden for et 
værtshus. 
'Der er overvejende tale om unge med 
fattigdomsproblemer. Unge, der kommer fra velstående 
hjem, er dem, der pludselig har mistet fast grund 
under fødderne, fordi familien kom ud for en 
katastrofe, for eksempel økonomisk ruin. Problemet 
var, at familien ikke fik den fornødne støtte til at 
komme over krisen,' siger Kalle Birck-Madsen. 

UDEN LOKALER 
Siden 1996 har rammen om Kalle Birck-Madsens sociale 
arbejde været nogle baggårdslokaler på Nørrebro i 
København, med værestedet Gaderummet og Regnbuen, en 
psykologisk rådgivning. 
På grund af brandfaren har lokalerne imidlertid ikke 
kunnet godkendes til beboelse, og projektet har derfor 
igennem længere tid og uden held været på jagt efter 
en ny adresse. 
Anerkendelsen af det sociale arbejde får de frivillige 
bag Gaderummet og Kalle Birck-Madsen netop som 
fremtidsudsigterne ser aller sortest ud. 
'Vi mener ikke kun, det er vores problem, at så mange 
unge ikke har et sted at gå hen med problemerne. Så 
for to måneder siden skrev vi til Københavns Kommune 
for at få hjælp til andre lokaler. For tre dage siden 
kom så svaret, at der ikke er ledige lokaler. At de 
ikke kan være behjælpelig med at finde nogen, men 
håber, at vore bestræbelser på det vil lykkes,' siger 
Kalle Birck-Madsen lakonisk. 

STADIG YNGRE HJEMLØSE 
Hidtil har projektet skaffet penge til huslejen ved at 
søge forskellige fonde og Folketingets Socialudvalg, 
men uden lokaler vil det heller ikke være muligt at 
søge penge. 
'Alle kan se, at hjemløsheden i de seneste år ti år er 
rykket aldersmæssigt ti år ned ad, så det er i dag er 
mange i gruppen fra 18 til 25 åL'Som det er i dag, 
udfylder hovedstadens 60 hashklubber efter Kalle 



Birck-Madsens vurdering i vid udstrækning funktionen
 
som væresteder for denne gruppe unge.
 
'Her møder de andre i samme situation, og det er måske
 
et skridt frem i forhold til deres forældre, som gik
 
på bodega og drak,' siger han.
 
Selvom hashklubberne repræsenterer et fremskridt, så
 
er samværet i klubberne trods alt centreret om hashen,
 
og det er naturligvis ikke nok.
 
'Der er brug for et sted, som også kan tage sig af
 
unges problemer med livet,' tilføjer han.
 

VELMENENDE VOKSNE
 
Gaderummet fungerer i dag som et 'hjem' med mad,
 
aviser og information for de unge, som selv er med til
 
at drive stedet.
 
'Hierarkiet er lagt ned, og brugerne, de frivillige og
 
de ansatte er ligeværdige, når det handler om den
 
daglige drift. Den form er besværlig, men den er
 
gunstig for unge, som er så trætte af velmenende
 
voksne, pædagoger og psykologer, der hele tiden vil
 
noget med dem. Det eneste magtmiddel, jeg som leder
 
har, er et kvalificeret skænderi,' forklarer Kalle
 
Birck-Madsen.
 

FATTIGDOMSHUSE
 
Gaderummet besøges hver dag af op til 60 unge, hvoraf
 
cirka 20 bor der fast.
 
Kalle Birck-Madsen mener på baggrund af sine
 
erfaringer med de unge, at der er brug for en række
 
mindre 'fattigdomshuse' , som har åbent hele tiden, og
 
som unge kan 'henvise' sig selv til. Det skal være
 
huse, der kan hjælpe dem både med det praktiske, det
 
psykologiske og deres krop. mener Kalle Birck Madsen.
 
'Vi ser mange unge, der siger, at de ikke kan mærke
 
kroppen. Mange af disse unge er eksperter i at
 
overleve, fordi de har gjort sig kolde. Og når man har
 
det, er det ikke så let at finde ind i livet igen og
 
føle noget og for eksempel kunne tage en konflikt.'.
 



Debat: Klip og kommentarer: Brug for hjælp 
Jyllands-Posten 29 oktober 2001, JP København side 4 

Af Rita Meier, Frederikssundsvej 179 B, 2700 Brønshøj 
Borgmester Winnie Larsen-Jensen (8) anbefaler lukning 
af Gaderummet for hjemløse unge. Jeg vil derfor gerne 
spørge, om hun har tænkt over, at hvis de psykisk 
syge, som kommer der, får den optimale psykiatriske 
hjælp, har de en chance for at blive raske og kan ikke 
længere negligeres som syge. Hvis de får hjælp til at 
få et arbejde. er de ikke arbejdsløse mere. Og hvis de 
får deres egen bolig - ikke et herberg, hvor de mister 
deres identitet, ja, så er de ikke længere hjemløse! 
Først når alt det er gjort for samtlige, kan hjemmet 
lukkes, så det vil nok være klogt at finde en ny 
adresse, hvor det kan fortsætte. Unge hjemløse er ikke 
et problem, der forsvinder ved, at man tager deres 
seng fra dem. Det er en gruppe mennesker, der har 
hårdt brug for hjælp og medmenneskelighed. 



af boligforholdene. 
På samme måde vil de statslige penge også først blive 
udløst ved et kommunalt ja, og den investor, der vil 
overtage bygningen og leje ud til Gaderummet i fem år 
med forkøbsret, vil også have en huslejegaranti - dvs. 
et kommunalt ja til støtte. 
»Men vi har kun et par dage at løbe på - ellers bliver 
det sted, vi har fundet, solgt til anden side,« siger 
Kalle Birck-Madsen. 

Krav om lukning 
Gaderummet blev tidligere i år i en evaluering 
kritiseret for sin måde at håndtere de unge på. 
To etnologer kritiserede den grundtone, der er på 
stedet, ligesom de var skeptiske over for hash- og 
alkoholforbruget. 
Det fik socialborgmester Winnie Larsen-Jensen til at 
kræve stedet lukket: 
"Stedet bør opløses, fordi det fastholder en gruppe 
unge i en ulykkelig situation,« sagde hun til 
Jyllands-Posten. 
Men Kalle Birck-Madsen er nervøs for, hvad der skal 
ske med de unge, hvis de ryger tilbage på gaden: 
»En velfungerende - og for mange den eneste socialt 
fungerende livssammenhæng for unge i en svær social 
eller personlig situation vil forsvinde, hvis vi 
lukker. Det vil få enorme personlige omkomstninger. Vi 
taler jo om folk, der aldrig har været i nærheden af 
arbejdsmarkedet, en uddannelse - eller for den sags 
skyld en familie,,, siger Kalle Birck-Madsen. 

Fakta: Gaderummet 
* Startede i sommeren 1996 som døgnåbent, brugerstyret 
være- og bosted for hjemløse, sindslidende og 
udstødte. 
*Hovedparten af brugerne er 18-25 år. 
* Omkring 20 personer får hjælp i den psykologiske 
rådgivning Regnbuen.
*Først fra slutningen af 1999 har Gaderummet fået 
offentlig støtte med bidrag fra bl.a. 
Socialministeriet 





Debat: Klip og kommentarer: Brug for hjælp 
Jyllands-Posten 29 oktober 2001, JP København side 4 

Af Rita Meier, Frederikssundsvej 179 B, 2700 Brønshøj 
Borgmester Winnie Larsen-Jensen (S) anbefaler lukning 
af Gaderummet for hjemløse unge. Jeg vil derfor gerne 
spørge, om hun har tænkt over, at hvis de psykisk 
syge, som kommer der, får den optimale psykiatriske 
hjælp, har de en chance for at blive raske og kan ikke 
længere negligeres som syge. Hvis de får hjælp til at 
få et arbejde, er de ikke arbejdsløse mere. Og hvis de 
får deres egcn bolig - ikke el herberg, hvor de mister 
deres identitet, ja, så er de ikke længere hjemløse! 
Først når alt det er gjort for samtlige, kan hjemmet 
lukkes, så det vil nok være klogt at finde en ny 
adresse, hvor det kan fortsætte. Unge hjemløse er ikke 
et problem, der forsvinder ved, at man tager deres 
seng fra dem. Det er en gruppe mennesker, der har 
hårdt brug for hjælp og medmenneskelighed. 

•
 



Ledende artikel: På gaden 
Jyllands-Posten 17 oktober 2001, JP København side 4 

DE ER UNGE, utilpassede og hjemløse. En lille hård 
gruppe af unge københavnere mellem 18 og 25 år, der af 
den ene eller anden grund ikke kan finde sig til relte 
i samfundet, ofte har psykiske problemer og ikke har 
noget sted at bo. Som et tilbud til dem blev 
værestedet Gaderummet etableret for et par år siden 
med støtte fra puljer under Socialministeriet. Men nu 
trues stedet af lukning. Kommunale embedsmænd og 
politikere i Københavns Borgerrepræsentation med 
familie- og arbejdsmarkedsborgmester Winnie 
Larsen-Jensen (S) i spidsen finder nemlig forholdene 
og aktiviteterne på stedet uacceptable, og samtidig 
har Gaderummet problemer med at finde et nyt sted at 
være. De nuværende lokaler på Nørrebrogade er ikke 
godkendt af brandmyndighederne til beboelse, og et af 
Gaderummets tilbud er muligheden for overnatning, 
hvilket 20-25 unge hjemløse hver nat benytter sig af. 
Har man ikke fundet et nyt sted inden årsskiftet, 
risikerer projektet at lukke, fordi bevillingen fra 
Socialministeriet er gjort afhængig af en fast 
adresse. 
Kritikpunkterne fra politikerne og embedsmændene går 
på, at Gaderummet har udviklet sig i en uheldig 
retning med vold, alkohol og hashrygning, samtidig med 
at man frygter for, at stedet er med til at fastholde 
de unge i deres ulykkelige situation. Det sidste 
spørgsmål kendes fra lignende projekter for udsatte 
grupper. For eksempel kunne man spørge, om ikke også 
Reden på Vesterbro er med til at fastholde de 
prostituerede i deres prostitution. Omvendt kunne man 
forhåbentlig ikke forestille sig, at nogen politikere 
ville foreslå at lukke Reden af den grund. Alligevel 
er det en overvejelse, de ansvarlige løbende må gøre 
sig i den slags projekter, om deres tilbud reelt er i 
stand til at give de unge en bedre tilværelse eller 
ej. Derfor lyder det heller ikke umiddelbart 
betryggende, at enkelte af de unge har boet på stedet 
i flere år. Her må enten Københavns Kommune eller 



stedets ansvarlige have svigtet opgaven med at sluse 
de unge videre i systemet. 
Når der alligevel må advares mod at nedlægge 
projektet, sådan som blandt andet Winnie Larsen-Jensen 
ønsker det, er det, fordi der ikke umiddelbart synes 
at være brugbare alternativer til Gaderummet. Til 
denne vanskelige gruppe er pæne og forkromede 
kommunale tilbud formentlig ikke brugbare, her skal 
tonen og stilen nok være i rendestenshøjde, som 
lederen af Gaderummet udtrykte det i tirsdagens avis. 
Ved at nedlægge stedet lukker man derfor øjnene for 
problemet uden at afhjælpe det. 



Nørrebro: Vold og hash kan lukke værested
 
Jyllands-Posten 16 oktober 2001, JP København side I
 

Hård kritik af værested for unge hjemløse på Indre
 
Nørrebro: Gaderummet fastholder de unge i en ulykkelig
 
situation. Stedets leder afviser.
 

Af Louise With og Niels Ditlev
 
Huset emmer af vrede, der ryges hash, drikkes alkohol,
 
og der er indbyrdes slåskampe mellem brugerne. Det er
 
nogle af konklusionerne i en evaluering af Gaderummet,
 
et værested for unge hjemløse på Nørrebro.
 
Rapporten er lavet af to etnologer, og dens
 
konklusioner støttes af familie- og
 
arbejdsmarkedsborgmester Winnie Larsen-Jensen (S), som
 
anbefaler en lukning af stedet. Andre politikere er
 
imidlertid mere positive.
 
Mellem 50 og 75 unge i aldersgruppen 18-25 år kommer
 
hver dag i Gaderummet, der ofte er sidste udvej før
 
li vet på gaden det kan for eksempel være eneste
 
alternativ, når hjemløse smides ud af et herberg.
 

Madrasser på gulvet
 
20-25 hjemløse unge overnatter fast på Gaderummets
 
loftetage på madrasser på gulvet kun adskilt af
 
ophængte lagner. Enkelte unge har boet der i flere år.
 

»Stedet bør opløses, fordi det fastholder en gruppe
 
unge i en ulykkelig situation. Det kan godt
 
accepteres, at der i en overgangsperiode ryges hash i
 
Gaderummet, men der skal ske en udvikling, og den er
 
ikke sket,« siger Winnie Larsen-Jensen.
 
Embedsmændene i kommunen støtter den vurdering.
 
Vicedirektør Torben Brøgger mener heller ikke, at det,
 
der foregår i Gaderummet, er acceptabelt.
 

Ned i rendestenshøjde
 
Men Gaderummets mangeårige leder, psykologen Kalle
 
Birch-Madsen, afviser kritikken. Han erkender, at der
 
ryges hash, og at der er slåskampe i Gaderummet. Men
 
sådan er virkeligheden, når man arbejder med socialt
 
udstødte unge, mener han.
 



»Man kan sagtens lave pæne, rene institutioner, hvor 
der er ro og orden og ingen hashrygning. Men der vil 
denne gruppe af unge ikke være. Man er nødt til at 
leve med institutioner i rendestenshøjde, hvis de 
udstødte unge skal nås,« siger Kalle Birch-Madsen. 
Selvom Gaderummet undsiges af ledende politikere og 
embedsmænd i kommunen, har Socialministeriet og 
Folketingets socialudvalg støttet projektet med mere 
end tre mio. kr. over tre år. 
Arbejdet i Gaderummet støttes desuden af flere 
politikere i Borgerrepræsentationen og bydelsrådet. 
Støtten er mest udbredt på venstrefløjen, men heller 
ikke Venstres Martin Geertsen vil være med til en 
lukning. 
»Selvfølgelig er det forkert, at der ryges hash og er 
slåskampe. Men efter at have besøgt stedet synes jeg 
også, at det er for let bare at lukke det,« siger 
Martin Geertsen. 
louise.with@ip.dk <mailto:louise.with@ip.dk> niels.ditlev@jp.dk <mailto:niels.ditlev@jp.dk> 



Nørrebro: Vold og hash kan lukke værested
 
Jyllands-Posten 16 oktober 2001, JP København side l
 

Hård kritik af værested for unge hjemløse på Indre
 
Nørrebro: Gaderummet fastholder de unge i en ulykkelig
 
situation. Stedets leder afviser.
 

Af Louise With og Niels Ditlev
 
Huset emmer af vrede, der ryges hash, drikkes alkohol,
 
og der er indbyrdes slåskampe mellem brugerne. Det er
 
nogle af konklusionerne i en evaluering af Gaderummet,
 
et værested for unge hjemløse på Nørrebro.
 
Rapporten er lavet af to etnologer, og dens
 
konklusioner støttes af familie- og
 
arbejdsmarkedsborgmester Winnie Larsen-Jensen (S), som
 
anbefaler en lukning af stedet. Andre politikere er
 
imidlertid mere positive.
 
Mellem 50 og 75 unge i aldersgruppen 18-25 år kommer
 
hver dag i Gaderummet, der ofte er sidste udvej før
 
livet på gaden det kan for eksempel være eneste
 
alternativ, når hjemløse smides ud af et herberg.
 

Madrasser på gul vet
 
20-25 hjemløse unge overnatter fast på Gaderummets
 
loftetage på madrasser på gulvet kun adskilt af
 
ophængte lagner. Enkelte unge har boet der i flere år.
 

»Stedet bør opløses, fordi det fastholder en gruppe
 
unge i en ulykkelig situation. Det kan godt
 
accepteres. at der i en overgangsperiode ryges hash i
 
Gaderummet, men der skal ske en udv ikling, og den er
 
ikke sket,« siger Winnie Larsen-Jensen.
 
Embedsmændene i kommunen støtter den vurdering.
 
Vicedirektør Torben Brøgger mener heller ikke. at det,
 
der foregår i Gaderummet, er acceptabelt.
 

Ned i rendestenshøjde
 
Men Gaderummets mangeårige leder, psykologen Kalle
 
Birch-Madsen, afviser krittkken. Han erkender, at der
 
ryges hash, og at der er slåskampe i Gaderummet. Men
 
sådan er virkeligheden, når man arbejder med socialt
 
udstødte unge, mener han.
 



»Man kan sagtens lave pæne, rene institutioner, hvor 
der er ro og orden og ingen hashrygning. Men der vil 
denne gruppe af unge ikke være. Man er nødt til at 
leve med institutioner i rendestenshøjde, hvis de 
udstødte unge skal nås,<' siger Kalle Birch-Madsen. 
Selvom Gaderummet undsiges af ledende politikere og 
embedsmænd i kommunen, har Socialministeriet og 
Folketingets socialudvalg støttet projektet med mere 
end tre mio. kr. over tre år. 
Arbejdet i Gaderummet støttes desuden af flere 
politikere i Borgerrepræsentationen og bydelsrådet. 
Støtten er mest udbredt på venstrefløjen, men heller 
ikke Venstres Martin Geertsen vil være med til en 
lukning. 
»Selvfølgelig er det forkert, at der ryges hash og er 
slåskampe. Men efter at have besøgt stedet synes jeg 
også. at det er for let bare at lukke det," siger 
Martin Geertsen. 
louise.with@ip.dk <mail to:louise.with@iR.dk> ni els.ditlev @jp.dk <mailto:niels.ditlev@ip.dk> 



Hjemløse: Delte meninger om værested for unge 
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Både blandt politikere og forskere er meningerne delte 
om Gaderummet et værested for hjemløse og udstødte 
unge på Indre Nørrebro. Hvis man vil nå de unge, må 
man acceptere deres præmisser. siger stedets leder. 

Af Louise With og Niels Ditlev 
Fremtiden er uvis for værestedet Gaderummet for unge 
hjemløse og socialt udstødte på Nørrebro. Stedets 
leder, psykolog Kalle Birch-Madsen, og hans 
kontroversielle måde at håndtere de unge og deres 
problemer på, deler vandene blandt både politikere og 
forskere. 
I en evaluering kritiserer etnologerne Kirsten Marie 
Bovbjerg og Mette Kirk værestedet. De unge keder sig, 
der ryges hash og drikkes alkohol, og tonen kan være 
hård og aggressiv i Gaderummet, skriver de. 
Både et hold antropologistuderende og et hold 
studerende fra Den Sociale Højskole i Århus, der 
tidligere har besøgt projektet, nåede imidlertid 
anderledes positive konklusioner. 
"Gaderummet stiller ikke et lykkeligt liv til rådighed 
for de unge, men er et forsøg på at give et rum, hvor 
de unge får lov at gro og være i fred fra samfundets 
krav," skriver de studerende. 

Politikere uenige 
Også blandt de københavnske politikere er der delte 
meninger om stedet. Mens familie- og 
arbejdsmarkedsborgmester Winnie Larsen-Jensen (S) 
ønsker det lukket til fordel for andre tilbud, bakker 
flere politikere i både Borgerrepræsentation og 
bydelsråd op om Gaderummet. 
Kathrine Hammerich (EL), formand for bydelens social
og beskæftigelsesudvalg, er blandt dem, der kæmper for 
Gaderummet. 
"Det skal naturligvis ikke være en permanent løsning, 
men for at vinde de unges tillid, synes jeg, det er i 
orden, at de ikke presses til at være normale. Hvis 
man løfter pegefingeren fra starten, tror jeg, de går 



deres vej, og så kan de måske aldrig nås igen,« siger 
hun og fortsætter: 

Alternativer 
»Det er meget nødvendigt, at der rent faktisk er 
konkrete alternativer, hvis stedet lukkes.« Det er 
Gaderummets leder, psykolog Kalle Birch-Madsen, enig 
l. 

»Vi kan hurtigt enes om, at vi ikke ønsker hash og 
slåskampe, Men hvad er så alternativet? Hvis vi laver 
en masse regler, forsvinder de unge, Jeg vil hellere 
have, at de ryger hash her, end at de går på gaden og 
bliver narkomaner,« siger han. 
Den kritiske evaluering er imidlertid ikke den eneste 
trussel mod Gaderummets fremtid. 

Lejekontrakt opsagt 
De unge hjemløse risikerer samtidig at blive sat på 
gaden i løbet af kort tid. 
Lokalerne i det gule baghus på Nørrebrogade er nemlig 
ikke godkendt til beboelse, og brandmyndighederne bad 
derfor i foråret de unge forlade ejendommen, ligesom 
udlejeren har opsagt lejekontrakten. 
Projektets leder Kalle Birch-Madsen henvendte sig 
derfor til kommunen for at bede om hjælp til at finde 
nye lokaler. 

Psykiske problemer 
Udover at være hjemløse har mange af de unge i 
Gaderummet psykiske problemer. 
De er ofte blevet smidt ud eller har selv forladt 
psykiatrien eller socialsystemet, og de vil ifølge 
Kalle Birch-Madsen være henvist til gaden, hvis stedet 
må lukke. 
I maj i år foreslog Marie Jeppesen og Mikkel Warrning 
fra Enhedslisten samt SF'erne Hellen Hedemann og 
Martin Giinter, at kommunen skulle finde genhusning til 
Gaderummet. 
Men i juni indstillede familie- og 
arbejdsmarkedsforvaltningen alligevel, at man ikke 
påtog sig opgaven, og det politiske udvalg vedtog 
indstillingen med den tilføjelse, at man under alle 
omstændigheder har ansvaret i personsager. 



Nye lokaler 
Gaderummet lever derfor på lånt tid og har endnu ikke 
fundet nye lokaler. 
Projektet fik i 1999 tildelt støtte fra puljer under 
Socialministeriet på mere end 3 mio. kr. over tre år. 
I dag er Kalle Birch-Madsen ansat i Gaderummet, og der 
er desuden blevet råd til et antal 
studentermedhjælpere. Men hvis Gaderummet ikke finder 
en legitim adresse inden 1. januar 2002, kan resten af 
støttekroneme fra ministeriet ikke udbetales. 
louise.with@jp.dk <mailto: louise.with@ip.dk> niels.ditlev@ip.dk <mailto:niels.ditlev@jp.dk> 



Projekt: Hjemløse unge med fod i egen drøm 
(Med faktaboks: Skæve boliger) 

Aktuelt Z3 marts ZOOI, 1 . sektion side 6 

En gruppe unge arbejder i øjeblikket på nogle modeller 
til, hvordan de synes, hjemløsheden i København kan 
løses. Selv bor de unge bag nødtørftigt ophængte 
forhæng på et af hovedstadens koldeste baggårdslofter. 

Af Sidsel Boye 
Et uopvarmet loftrum i en baggård på Nørrebro i 
København. Det har i flere år været det primitive 
natlogi for en skiftende gruppe unge, som ikke har 
andre steder, de kan være. 
De senest ankomne er et par unge piger i 18- til 
19-års alderen. Deres del af de rå loftgulv er som 
resten af det store vinrerkolde rum afskærmet fra 
omverden ved hjælp af lagner og ukurrante tæpper. 
Nogle lagenaflukker er lige præcis så store, at de 
giver lidt privatliv på et område, der svarer til en 
sengeplads. 
Inde bag en af lagenvæggene står en seng med en 
nedslidt nøgen springmadras og en nusset dyne uden 
betræk. Det er loftets suite, som det giver status at 
have rådighed over. Den har oven i købet en lille 
kommode og lidt mere gulvplads. 
Psykolog Kalle Birch-Madsen, som har arbejdet med 
udsatte unge i København de seneste 15 år, viser rundt 
på det tætpakkede loftrum, der mest af alt ligner et 
midlertidigt tilholdssted for fattige, illegale 
flygtninge. 
På etagen nedenunder ligger værestedet Gaderummet, som 
47-årige Kalle Birch-Madsen er leder af, og som i fem 
år har været base for cirka ZO overnattende og omkring 
60 daglige brugere. 

BOLIG-IDEER 
Fælles for de unge, som bruger Gaderummet, er, at de 
har været udsat for misbrug, omsorgssvigt, fysisk 



overlast, psykiske eller sociale problemer. 
Fælles for mange af dem er også, at de selv er skredet 
fra eller er blevet tabt i et af det offentliges 
tilbud til unge med problemer. 
Hjemløsheden har de også til fælles, og netop det 
problem er de i øjeblikket ved at gøre noget ved. 
I opholdsrummet er 10 til 12 af de unge i øjeblikket 
ved at bygge små modeller af en-mandshuse som forslag 
til, hvordan man kan komme ud af hjemløshed på en 
enkel og billig måde. 
De færdige modeller skal afleveres i By- og 
Boligministeriet inden 1. 

april, og så håber de unge, at de kan være heldige og 
få del i nogle af de millioner, som er sat af til 
forsøg med 'skæve boliger til skæve eksistenser'. 
De unges boligprojekt skal efter planen opføres som en 
lille landsby af små individuelt designede boliger på 
en gammellossepladsgrund i Københavns Havn. 

RUNDE VINDUER 
En 23-årig fyr arbejder målbevidst med 
byggematerialet, cob, som er ler, sand og halm. Hans 
husmodel har to vinkelrette sider og en tredje, som er 
buet. Han bygger med høje vinduer, der giver meget 
lys, en hems og et lille aflukke til toilet og bad. 
'Det skal ikke være firkantet og normalt, og jeg vil 
også gerne have runde vinduer. Men det kan ikke lade 
sig gøre på modellen,' forklarer den 23-årige 
modelbygger, der har haft Gaderummet som mere eller 
mindre fast bopæl i tre år og to måneder. 
I alt kan han se tilbage på næsten otte års 
hjemløshed, hvor han på skift har boet hos venner, 
bekendte og i Gaderummet. 

INGEN PIVERI 
Dorte La COUT, bestyrelesmedlem i Landsforeningen for 
Økologiske Samfund, hjælper modelbyggerne med at få 
drømmene materialiseret og vendt mod det rigtige 
verdenshjørne. 
'Lad vær' og piv',' lyder hendes beroligende stemme 
som en slags omkvæd, når pindene i byggematerialet 



ikke sidder, som de skal, eller der er gået for meget 
mudder i et projekt. 
Byggematerialet cob har man tidligere bygget af blandt 
andet i England, Irland og Skotland, og her står mange 
af husene endnu efter 700 år. 
Gaderummets projekt er baseret på, at de unge skal 
være med til at bygge selv, og Dorte La Cour vurderer, 
at boligerne vil komme til at koste 100. 
000 kroner pr. styk med en husleje omkring 1000 
kroner. 
Tanken er, at boligerne skal forsynes med solvanne og 
vindenergi, komposttoiletter og cob-bænkeovn. 
Gaderummet ligner mest af alt en marskandiserbutik 
efter en længere periode med dårlig omsætning. Men 
Kalle Birck-Madsen går bevidst efter genbrugsmøbler. 
Efter hans mening ville det også være lidt af en 
provokation for mange af de hårdt prøvede unge 
mennesker, hvis de for eksempel skulle opholde sig i 
nogle splinternye Ikea-møbler. 

VENTER PÅ LOFTSPLADS 
Mange af de hjemløse unge må i begyndelsen tilbringe 
nætterne på de udrangerede sofaer i Gaderummets store 
fælles opholdsrum. Først når der bliver en ledig 
plads, rykker de ovenpå til de mere eftertragtede 
pladser bag forhængene. 
Her midt i den åbne loftetage ligger den fælles 
tv-stue, hvor apparatet denne eftenniddag kører 
non-stop, men uden lyd og uden publikum. 
Gårsdagens tallerkener med madrester og cigaretskodder 
står tilfældigt på det beskidte loftgulv og på 
møblerne. De udtjente og hullede lænestole står i 
passende rundkreds om apparatet. Her er proppet med 
unge om aftenen. 
Det er hårdt for dem. der bor i den konstante lann. 
Også for hårdt for nogle af de psykisk svage, som er 
meget støjfølsomme. 
Under den fortsatte rundvisning på loftet forsøger 
Kalle Birch-Madsen at få spulet noget bræk ud af en 
stålvask. 
'Folk fjerner ikke deres bræk selv, jeg ved ikke 
hvorfor,' funderer han og samler lidt tøj op, mens han 



går videre. 
Inde hos de nyankomne piger ligger madrasser. pauvert 
sengetøj og spar-somme ejendele spredt, som var 
beboerne flygtet over hals og hovedet. 
Men der ser ofte ekstra kaotisk ud hos nyindflyttede 
på loftet. 

DEMOKRATI 
En gang om måneden får Gaderummet et par gryder med 
vann mad fra Blågårdskirkes køkken. 
Denne eftermiddag er der lidt demokratisk 
parlamenteren om, hvem der skal hente maden. Under 
højrøstet gøen fra et stort skrummel af en hund, får 
man omsider fundet et par frivillige, der vil påtage 
sig opgaven, selv om det er surt vejr udenfor. 
Denne beslutningsproces er kendetegnende for 
Gaderummets måde at fungere på. Her er brugerne og de 
tre midlertidigt ansatte og de frivillige 
ligestillede, når der skal besluttes noget. 
Kun argumenterne tæller. Den seneste hus-beslutning er 
sat op på muren på en håndskreven seddel. Der står, at 
Gaderummet ikke er noget værtshus, og at der ikke må 
drikkes fra søndag aften til fredag. 
Den sidste del af rundvisningen går forbi Gaderummets 
badeværelse og en fritstående bruseniche ude på 
bagtrappen. Kalle Birck-Madsen samler mere op og 
rydder lidt undervejs, som han går. I køkkenet står et 
køleskab fyldt med daggammelt brød fra Bageren på 
Nørrebrogade 12. 
'Det betyder meget for beboerne her, især dem der 
drikker, at der hele tiden er mulighed for noget fast 
føde,' forklarer Kalle Birck-Madsen. 
Gaderummets baggårdslokaler kan ikke godkendes af 
brandmyndighederne. 
Derfor er fremtiden for de hjemløse unge umiddelbart 
temmelig usikker. 
Projektet har bedt om hjælp hos Københavns Kommune, 
men henveneIsen har ikke givet resultat. 

Fakta: Skæve boliger
*By- og Boligministeriets forsøgsordning med tilskud 
til skæve boliger for skæve eksistenser har eksisteret 



siden 1999, og 17 mindre projekter har indtil videre 
fået støtte. Ordningen løber til 2003, og af den 
resterende pulje på 40 millioner gives et tilskud på 
op til 150.000 kroner pr. bolig.
*For at komme i betragtning til pengene skal man være 
særlig udsat eller udstødt. Forudsætningen er også, at 
man ikke passer ind i det almindelige boligsystem og 
har behov for særlig støtte.
*Ansøgningen om tilskud skal vedlægges en udtalelse 
fra hjemkommunen.
*By- og Boligministeriet anslår. at der er 3200 
hjemløse på landsplan. Tallet dækker over forskellig 
grader af sociale problemer, men det er almindelig 
anerkendt, at hjemløshed optræder blandt stadig yngre 
mennesker. 
* Ifølge Københavns Kommune har gruppen fra fra 18 til 
34 år haft 511 overnatninger på herberg for hjemløse i 
januar i år. 
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Projekt: Hjemløse unge med fod i egen drøm 
(Med faktaboks: Skæve boliger) 

Aktuelt 23 marts 2001, l . sektion side 6 

En gruppe unge arbejder i øjeblikket på nogle modeller 
til, hvordan de synes, hjemløsheden i København kan 
løses. Selv bor de unge bag nødtørftigt ophængte 
forhæng på et af hovedstadens koldeste baggårdslofter. 

Af Sidsel Boye 
Et uopvarmet loftrum i en baggård på Nørrebro i 
København. Det har i flere år været det primitive 
natlogi for en skiftende gruppe unge, som ikke har 
andre steder, de kan være. 
De senest ankomne er et par unge piger i 18- til 
19-års alderen. Deres del af de rå loftgulv er som 
resten af det store vinterkolde rum afskærmet fra 
omverden ved hjælp af lagner og ukurrante tæpper. 
Nogle lagenaflukker er lige præcis så store, at de 
giver lidt privatliv på et område, der svarer til en 
sengeplads. 
Inde bag en af lagenvæggene står en seng med en 
nedslidt nøgen springmadras og en nusset dyne uden 
betræk. Det er loftets suite, som det giver status at 
have rådighed over. Den har oven i købet en lille 
kommode og lidt mere gulvplads. 
Psykolog Kalle Birch-Madsen, som har arbejdet med 
udsatte unge i København de seneste 15 år, viser rundt 
på det tætpakkede loftrum, der mest af alt ligner et 
midlertidigt tilholdssted for fattige, illegale 
flygtninge. 
På etagen nedenunder ligger værestedet Gaderummet, som 
47-årige Kalle Birch-Madsen er leder af, og som i fem 
år har været base for cirka 20 overnattende og omkring 
60 daglige brugere. 



BOLIG-IDEER 
Fælles for de unge, som bruger Gaderummet, er, at de 
har været udsat for misbrug, omsorgssvigt, fysisk 
overlast, psykiske eller sociale problemer. 
Fælles for mange af dem er også, at de selv er skredet 
fra eller er blevet tabt i et af det offentliges 
tilbud til unge med problemer. 
Hjemløsheden har de også til fælles, og netop det 
problem er de i øjeblikket ved at gøre noget ved. 
I opholdsrummet er IO til 12 af de unge i øjeblikket 
ved at bygge små modeller af en-mandshuse som forslag 
til, hvordan man kan komme ud af hjemløshed på en 
enkel og billig måde. 
De færdige modeller skal afleveres i By- og 
Boligministeriet inden I. 
april, og så håber de unge, at de kan være heldige og 
få del i nogle af de millioner, som er sat af til 
forsøg med 'skæve boliger til skæve eksistenser'. 
De unges boligprojekt skal efter planen opføres som en 
lille landsby af små individuelt designede boliger på 
en gammellossepladsgrund i Københavns Havn. 

RUNDE VINDUER 
En 23-årig fyr arbejder målbevidst med 
byggematerialet, eDb, som er ler, sand og halm. Hans 
husmodel har to vinkelrette sider og en tredje, som er 
buet. Han bygger med høje vinduer, der giver meget 
lys, en hems og et lille aflukke til toilet og bad. 
'Det skal ikke være firkantet og normalt, og jeg vil 
også gerne have runde vinduer. Men det kan ikke lade 
sig gøre på modellen,' forklarer den 23-årige 
modelbygger, der har haft Gaderummet som mere eller 
mindre fast bopæl i tre år og to måneder. 
I alt kan han se tilbage på næsten otte års 
hjemløshed. hvor han på skift har boet hos venner, 
bekendte og i Gaderummet. 

INGEN PIVERI 
Dorte La Cour, bestyrelesmedlem i Landsforeningen for 



Økologiske Samfund. hjælper modelbyggerne med at få 
drømmene materialiseret og vendt mod det rigtige 
verdenshjørne. 
'Lad vær' og piv',' lyder hendes beroligende stemme 
som en slags omkvæd, når pindene i byggematerialet 
ikke sidder, som de skal, eller der er gået for meget 
mudder i et projekt. 
Byggematerialet cob har man tidligere bygget af blandt 
andet i England, Irland og Skotland, og her står mange 
af husene endnu efter 700 år. 
Gaderummets projekt er baseret på, at de unge skal 
være med til at bygge selv, og Dorte La Cour vurderer, 
at boligerne vil komme til at koste 100. 
000 kroner pr. styk med en husleje omkring 1000 
kroner. 
Tanken er, at boligerne skal forsynes med solvarme og 
vindenergi, komposttoiletter og cob-bænkeovn. 
Gaderummet ligner mest af alt en marskandiserbutik 
efter en længere periode med dårlig omsætning. Men 
Kalle Birck-Madsen går bevidst efter genbrugsmøbler. 
Efter hans mening ville det også være lidt af en 
provokation for mange af de hårdt provede unge 
mennesker, hvis de for eksempel skulle opholde sig i 
nogle splinternye Ikea-møbler. 

VENTER PÅ LOFTSPLADS 
Mange af de hjemløse unge må i begyndelsen tilbringe 
nætterne på de udrangerede sofaer i Gaderummets store 
fælles opholdsrum. Først når der bliver en ledig 
plads, rykker de ovenpå til de mere eftertragtede 
pladser bag forhængene. 
Her midt i den åbne loftetage ligger den fælles 
tv-stue, hvor apparatet denne eftermiddag kører 
non-stop, men uden lyd og uden publikum. 
Gårsdagens tallerkener med madrester og cigaretskodder 
står tilfældigt på det beskidte loftgulv og på 
møblerne. De udtj ente og hullede lænestole står i 
passende rundkreds om apparatet. Her er proppet med 
unge om aftenen. 
Det er hårdt for dem, der bor i den konstante larm. 
Også for hårdt for nogle af de psykisk svage, som er 
meget støjfølsomme. 



Under den fortsatte rundvisning på loftet forsøger 
Kalle Birch-Madsen at få spulet noget bræk ud af en 
stålvask. 
'Folk fjerner ikke deres bræk selv, jeg ved ikke 
hvorfor,' funderer han og samler lidt tøj op, mens han 
går videre. 
Inde hos de nyankomne piger ligger madrasser, pauvert 
sengetøj og spar-somme ejendele spredt, som var 
beboerne flygtet over hals og hovedet. 
Men der ser ofte ekstra kaotisk ud hos nyindflyttede 
på loftet. 

DEMOKRATI 
En gang om måneden får Gaderummet et par gryder med 
varm mad fra Blågårdskirkes køkken. 
Denne eftermiddag er der lidt demokratisk 
parlamenteren om, hvem der skal hente maden. Under 
højrøstet gøen fra et stort skrummel af en hund, får 
man omsider fundet et par frivillige, der vil påtage 
sig opgaven, selvom det er surt vejr udenfor. 
Denne beslutningsproces er kendetegnende for 
Gaderummets måde at fungere på. Her er brugerne og de 
tre midlertidigt ansatte og de frivillige 
ligestillede, når der skal besluttes noget. 
Kun argumenterne tæller. Den seneste hus-beslutning er 
sat op på muren på en håndskreven seddel. Der står, at 
Gaderummet ikke er noget værtshus, og at der ikke må 
drikkes fra søndag aften til fredag. 
Den sidste del af rundvisningen går forbi Gaderummets 
badeværelse og en fritstående bruseniche ude på 
bagtrappen. Kalle Birck-Madsen samler mere op og 
rydder lidt undervejs, som han går. I køkkenet står et 
køleskab fyldt med daggammelt brød fra Bageren på 
Nørrebrogade 12. 
'Det betyder meget for beboerne her, især dem der 
drikker, at der hele tiden er mulighed for noget fast 
føde,' forklarer Kalle Birck-Madsen. 
Gaderummets baggårdslokaler kan ikke godkendes af 
brandmyndighederne. 
Derfor er fremtiden for de hjemløse unge umiddelbart 
temmelig usikker. 
Projektet har bedt om hjælp hos Københavns Kommune, 



men henveneisen har ikke givet resultat. 

Fakta: Skæve boliger
*By- og BOligministeriets forsøgsordning med tilskud 
til skæve boliger for skæve eksistenser har eksisteret 
siden 1999, og 17 mindre projekter har indtil videre 
fået støtte. Ordningen løber til 2003, og af den 
resterende pulje på 40 millioner gives et tilskud på 
op til 150.000 kroner pr. bolig. 
* For at komme i betragtning til pengene skal man være 
særlig udsat eller udstødt. Forudsætningen er også, at 
man ikke passer ind i det almindelige boligsystem og 
har behov for særlig støtte.
*Ansøgningen om tilskud skal vedlægges en udtalelse 
fra hjemkommunen.
*By- og Boligministeriet anslår, at der er 3200 
hjemløse på landsplan. Tallet dækker over forskellig 
grader af sociale problemer, men det er almindelig 
anerkendt, at hjemløshed optræder blandt stadig yngre 
mennesker. 
* Ifølge Københavns Kommune har gruppen fra fra 18 til 
34 år haft 511 overnatninger på herberg for hjemløse i 
januar i år. 



Interview: Kalle Birck-Madsen
 
(Ugens aktuelle: Stort behov for fattigdomshuse )
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Af Sidsel Boye
 
Cand. psych. Kalle Birck-Madsen har fået en
 
socialpolitisk pris for sit arbejde i Gaderummet,
 
nogle baggårdslokaler på Nørrebro i København. Her
 
kommer unge med psykiske og sociale problemer, som de
 
ikke har kunnet få hjælp til andre steder.
 
Allerede under opvæksten i en sjællandsk landsby bed
 
Kalle Birck-Madsen mærke i, at der var noget galt med
 
den behandling, det etablerede system giver unge med
 
psykiske problemer:'Jeg kunne se, at de unge, der fik
 
hjælp i det psykiatriske system, kom tilbage efter
 
endt behandling og havde det endnu dårligere. Fordi
 
man ikke tog hånd om deres samlede livssituation. I
 
stedet for at se på deres livsbetingelser, gjorde man
 
problemet til en privat sygdom.'.
 

KONTANT SKULDERKLAP
 
Kalle Birck-Madsen er 47 år og cand. psych. De seneste
 
15 år har han arbejdet med socialt og psykisk svage
 
unge, der enten er flygtet fra eller opgivet af det
 
normale behandlersystem.
 
Og for den indsats fik han i går et skulderklap i form
 
af en socialpoli tisk pris fra de mere etablerede
 
kolleger i Københavns Kommunale
 
Socialrådgiverforening.
 
'I dag er det stadig sådan, at en stor del af de unge
 
ikke får noget ud af den hjælp, de bliver tilbudt i de
 
psykiatriske system. Behandlingen er faktisk med til
 
at støde dem endnu mere ud,' siger Kalle Birck-Madsen.
 

FATTIGDOMSPROBLEM
 
Størsteparten af de unge, han møder i Gaderummet, har
 
været udsat for seksuelle krænkelser. Andre har fået
 
tærsk, og nogen har været udsat for almindelig
 



omsorgssvigt, og de vilkår, det er, at tilbringe en 
stor del de første år i barnevogn uden for et 
værtshus. 
'Der er overvejende tale om unge med 
fattigdomsproblemer. Unge, der kommer fra velstående 
bjem, er dem, der pludselig har mistet fast grund 
under fødderne, fordi familien kom ud for en 
katastrofe, for eksempel økonomisk ruin. Problemet 
var, at familien ikke fik den fornødne støtte til at 
komme over krisen,' siger Kalle Birck-Madsen. 

UDEN LOKALER 
Siden 1996 bar rammen om Kalle Birck-Madsens sociale 
arbejde været nogle baggårdslokaler på Nørrebro i 
København, med værestedet Gaderummet og Regnbuen, en 
psykologisk rådgivning. 
På grund af brandfaren har lokalerne imidlertid ikke 
kunnet godkendes til beboelse, og projektet har derfor 
igennem længere tid og uden held været på jagt efter 
en ny adresse. 
Anerkendelsen af det sociale arbejde får de frivillige 
bag Gaderummet og Kalle Birck-Madsen netop som 
fremtidsudsigterne ser aller sortest ud. 
'Vi mener ikke kun, det er vores problem, at så mange 
unge ikke har et sted at gå hen med problemerne. Så 
for to måneder siden skrev vi til Københavns Kommune 
for at få hjælp til andre lokaler. For tre dage siden 
kom så svaret, at der ikke er ledige lokaler. At de 
ikke kan være behjælpelig med at finde nogen, men 
håber, at vore bestræbelser på det vil lykkes,' siger 
Kalle Birck-Madsen lakonisk. 

STADIG YNGRE HJEMLØSE 
Hidtil har projektet skaffet penge til huslejen ved at 
søge forskellige fonde og Folketingets Socialudvalg, 
men uden lokaler vil det heller ikke være muligt at 
søge penge. 
'Alle kan se, at hjemløsheden i de seneste år ti år er 
rykket aldersmæssigt ti år ned ad, så det er i dag er 
mange i gruppen fra 18 til 25 år.'Som det er i dag, 
udfylder hovedstadens 60 hashklubber efter Kalle 



Birck-Madsens vurdering i vid udstrækning funktionen
 
som væresteder for denne gruppe unge.
 
'Her møder de andre i samme situation, og det er måske
 
et skridt frem i forhold til deres forældre, som gik
 
på bodega og drak,' siger han.
 
Selvom hashklubberne repræsenterer et fremskridt, så
 
er samværet i klubberne trods alt centreret om hashen,
 
og det er naturligvis ikke nok.
 
'Der er brug for et sted, som også kan tage sig af
 
unges problemer med livet,' tilføjer han.
 

VELMENENDE VOKSNE
 
Gaderummet fungerer i dag som et 'hjem' med mad,
 
aviser og information for de unge, som selv er med til
 
at drive stedet.
 
'Hierarkiet er lagt ned, og brugerne, de frivillige og
 
de ansatte er ligeværdige, når det handler om den
 
daglige drift. Den form er besværlig, men den er
 
gunstig for unge, som er så trætte af velmenende
 
voksne, pædagoger og psykologer, der hele tiden vil
 
noget med dem. Det eneste magtmiddel, jeg som leder
 
har, er et kvalificeret skænderi,' forklarer Kalle
 
Birck-Madsen.
 

FATTIGDOMSHUSE
 
Gaderummet besøges hver dag af op til 60 unge, hvoraf
 
cirka 20 bor der fast.
 
Kalle Birck-Madsen mener på baggrund af sine
 
erfaringer med de unge, at der er brug for en række
 
mindre 'fattigdomshuse' , som har åbent hele tiden, og
 
som unge kan 'henvise' sig selv til. Det skal være
 
huse, der kan hjælpe dem både med det praktiske, det
 
psykologiske og deres krop, mener Kalle Birck Madsen.
 
'Vi ser mange unge, der siger, at de ikke kan mærke
 
kroppen. Mange af disse unge er eksperter i at
 
overleve, fordi de har gjort sig kolde. Og når man har
 
det, er det ikke så let at finde ind i livet igen og
 
føle noget og for eksempel kunne tage en konflikt.'.
 



Hjemløse: Delte meninger om værested for unge 
Jyllands-Posten 16 oktober 2001, JP København side 3 

Både blandt politikere og forskere er meningerne delte 
om Gaderummet et værested for hjemløse og udstødte 
unge på Indre Nørrebro. Hvis man vil nå de unge, må 
man acceptere deres præmisser, siger stedets leder. 

Af Louise With og Niels Ditlev 
Fremtiden er uvis for værestedet Gaderummet for unge 
hjemløse og socialt udstødte på Nørrebro. Stedets 
leder, psykolog Kalle Birch-Madsen, og hans 
kontroversielle måde at håndtere de unge og deres 
problemer på, deler vandene blandt både politikere og 
forskere. 
I en evaluering kritiserer etnologerne Kirsten Marie 
Bovbjerg og Mette Kirk værestedet. De unge keder sig, 
der ryges hash og drikkes alkohol, og tonen kan være 
hård og aggressiv i Gaderummet, skriver de. 
Både et hold antropologistuderende og et hold 
studerende fra Den Sociale Højskole i Århus, der 
tidligere har besøgt projektet, nåede imidlertid 
anderledes positive konklusioner. 
»Gaderummet stiller ikke et lykkeligt liv til rådighed 
for de unge, men er et forsøg på at give et rum, hvor 
de unge får lov at gro og være i fred fra samfundets 
krav,« skriver de studerende. 

Politikere uenige 
Også blandt de københavnske politikere er der delte 
meninger om stedet. Mens familie- og 
arbejdsmarkedsborgmester Winnie Larsen-Jensen (S) 
ønsker det lukket til fordel for andre tilbud, bakker 
flere politikere i både Borgerrepræsentation og 
bydelsråd op om Gaderummet. 
Kathrine Harnrnerich (EL), formand for bydelens social
og beskæftigelsesudvalg, er blandt dem, der kæmper for 
Gaderurnrnet. 
»Det skal naturligvis ikke være en permanent løsning, 
men for at vinde de unges tillid, synes jeg, det er i 
orden, at de ikke presses til at være normale. Hvis 
man løfter pegefingeren fra starten, tror jeg, de går 



deres vej, og så kan de måske aldrig nås igen,« siger 
hun og fortsætter: 

Alternativer 
»Det er meget nødvendigt, at der rent faktisk er 
konkrete alternativer, hvis stedet lukkes." Det er 
Gaderummets leder, psykolog Kalle Birch-Madsen, enig 
l. 

»Vi kan hurtigt enes om, at vi ikke ønsker hash og 
slåskampe. Men hvad er så alternativet? Hvis vi laver 
en masse regler, forsvinder de unge. Jeg vil hellere 
have, at de ryger hash her, end at de går på gaden og 
bliver narkomaner,« siger han. 
Den kritiske evaluering er imidlertid ikke den eneste 
trussel mod Gaderummets fremtid. 

Lejekontrakt opsagt 
De unge hjemløse risikerer samtidig at blive sat på 
gaden i løbet af kort tid. 
Lokalerne i det gule baghus på Nørrebrogade er nemlig 
ikke godkendt til beboelse, og brandmyndighederne bad 
derfor i foråret de unge forlade ejendommen, ligesom 
udlejeren har opsagt lejekontrakten. 
Projektets leder Kalle Birch-Madsen henvendte sig 
derfor til kommunen for at bede om hjælp til at finde 
nye lokaler. 

Psykiske problemer 
Udover at være hjemløse har mange af de unge i 
Gaderummet psykiske problemer. 
De er ofte blevet smidt ud eller har selv forladt 
psykiatrien eller socialsystemet, og de vil ifølge 
Kalle Birch-Madsen være henvist til gaden, hvis stedet 
må lukke. 
r maj i år foreslog Marie Jeppesen og Mikkel Warming 
fra Enhedslisten samt SF'erne Hellen Hedernann og 
Martin Giinter, at kommunen skulle finde genhusning til 
Gaderummet. 
Men i juni indstillede familie- og 
arbejdsmarkedsforvaltningen alligevel, at man ikke 
påtog sig opgaven, og det politiske udvalg vedtog 
indstillingen med den tilføjelse, at man under alle 
omstændigheder har ansvaret i personsager. 



Nye lokaler 
Gaderummet lever derfor på lånt tid og har endnu ikke 
fundet nye lokaler. 
Projektet fik i 1999 tildelt stotte fra puljer under 
Socialministeriet på mere end 3 mio. kr. over tre år. 
I dag er Kalle Birch-Madsen ansat i Gaderummet, og der 
er desuden blevet råd til et antal 
studentermedhjælpere. Men hvis Gaderummet ikke finder 
en legitim adresse inden 1. januar 2002, kan resten af 
stottekronerne fra ministeriet ikke udbetales. 
louise.with@jp.dk <mailto: louise.with@jp.dk> niels.ditlev@jp.dk <mailto:niels.ditlev@jp.dk> 



Projekt: Hjemløse unge med fød i egen drøm 
(Med faktabøks: Skæve boliger) 

Aktuelt 23 marts 2001, 1 . sektion side 6 

En gruppe unge arbejder i øjeblikket på nogle modeller 
til, hvordan de synes, hjemløsheden i København kan 
løses. Selv bor de unge bag nødtørftigt ophængte 
forhæng på et af hovedstadens koldeste baggårdslofter. 

Af Sidsel Boye 
Et uopvarmet loftrum i en baggård på Nørrebro i 
København. Det har i flere år været det primitive 
natlogi for en skiftende gruppe unge, som ikke har 
andre steder, de kan være. 
De senest ankomne er et par unge piger i 18- til 
19-års alderen. Deres del af de rå loftgulv er som 
resten af det store vinterkolde rum afskærmet fra 
omverden ved hjælp af lagner og ukurrante tæpper. 
Nogle lagenaflukker er lige præcis så store, at de 
giver lidt privatliv på et område, der svarer til en 
sengeplads. 
Inde bag en af lagenvæggene står en seng med en 
nedslidt nøgen springmadras og en nusset dyne uden 
betræk. Det er loftets suite, som det giver status at 
have rådighed over. Den har oven i købet en lille 
kommode og lidt mere gulvplads. 
Psykolog Kalle Birch-Madsen. som har arbejdet med 
udsatte unge i København de seneste 15 år, viser rundt 
på det tætpakkede loftrum, der mest af alt ligner et 
midlertidigt tilholdssted for fattige, illegale 
flygtninge. 
På etagen nedenunder ligger værestedet Gaderummet, som 
47-årige Kalle Birch-Madsen er leder af, og som i fem 
år har været base for cirka 20 overnattende og omkring 
60 daglige brugere. 

BOLIG-IDEER 
Fælles for de unge, som bruger Gaderummet, er. at de 
har været udsat for misbrug, omsorgssvigt, fysisk 



overlast, psykiske eller sociale problemer. 
Fælles for mange af dem er også, at de selv er skredet 
fra eller er blevet tabt i et af det offentliges 
tilbud til unge med problemer. 
Hjemløsheden har de også til fælles, og netop det 
problem er de i øjeblikket ved at gøre noget ved. 
Iopholdsrummet er 10 til 12 af de unge i øjeblikket 
ved at bygge små modeller af en-mandshuse som forslag 
til, hvordan man kan komme ud af hjemløshed på en 
enkel og billig måde. 
De færdige modeller skal afleveres i By- og 
Boligministeriet inden 1. 
april, og så håber de unge, at de kan være heldige og 
få del i nogle af de millioner, som er sat af til 
forsøg med 'skæve boliger til skæve eksistenser'. 
De unges boligprojekt skal efter planen opføres som en 
lille landsby af små individuelt designede boliger på 
en gammel lossepladsgrund i Københavns Havn. 

RUNDE VINDUER 
En 23-årig fyr arbejder målbevidst med 
byggematerialet, cob, som er ler, sand og halm. Hans 
husmodel har to vinkelrette sider og en tredje. som er 
buet. Han bygger med høje vinduer. der giver meget 
lys, en hems og et lille aflukke til toilet og bad. 
'Det skal ikke være firkantet og normalt, og jeg vil 
også gerne have runde vinduer. Men det kan ikke lade 
sig gøre på modellen,' forklarer den 23-årige 
modelbygger, der har haft Gaderummet som mere eller 
mindre fast bopæl i tre år og to måneder. 
I alt kan han se tilbage på næsten otte års 
hjemløshed, hvor han på skift har boet hos venner, 
bekendte og i Gaderummet. 

INGEN riVERI 
Dorte La Cour, bestyrelesmedlem i Landsforeningen for 
Økologiske Samfund, hjælper modelbyggerne med at få 
drømmene materialiseret og vendt mod det rigtige 
verdenshjørne. 
'Lad vær' og piv',' lyder hendes beroligende stemme 
som en slags omkvæd, når pindene i byggematerialet 



ikke sidder, som de skal, eller der er gået for meget 
mudder i et projekt. 
Byggematerialet eob har man tidligere bygget af blandt 
andet i England, Irland og Skotland. og her står mange 
af husene endnu efter 700 år. 
Gaderummets projekt er baseret på. at de unge skal 
være med til at bygge selv. og Dorte La Cour vurderer. 
at boligerne vil komme til at koste 100. 
000 kroner pr. styk med en husleje omkring 1000 
kroner. 
Tanken er, at boligerne skal forsynes med solvarme og 
vindenergi. komposttoiletter og eob-bænkeovn. 
Gaderummet ligner mest af alt en marskandiserbutik 
efter en længere periode med dårlig omsætning. Men 
Kalle Birek-Madsen går bevidst efter genbrugsmøbler. 
Efter hans mening ville det også være lidt af en 
provokation for mange af de hårdt prøvede unge 
mennesker, hvis de for eksempel skulle opholde sig i 
nogle splinternye Ikea-møbler. 

VENTER PÅ LOFTSPLADS 
Mange af de hjemløse unge må i begyndelsen tilbringe 
nætterne på de udrangerede sofaer i Gaderummets store 
fælles opholdsrum. Først når der bliver en ledig 
plads. rykker de ovenpå til de mere eftertragtede 
pladser bag forhængene. 
Her midt i den åbne loftetage ligger den fælles 
tv-stue. hvor apparatet denne eftermiddag kører 
non-stop. men uden lyd og uden publikum. 
Gårsdagens tallerkener med madrester og eigaretskodder 
står tilfældigt på det beskidte loftgulv og på 
møblerne. De udtjente og hullede lænestole står i 
passende rundkreds om apparatet. Her er proppet med 
unge om aftenen. 
Det er hårdt for dem, der bor i den konstante larm. 
Også for hårdt for nogle af de psykisk svage. som er 
meget støjfølsomme. 
Under den fortsatte rundvisning på loftet forsøger 
Kalle Birch-Madsen at få spulet noget bræk ud af en 
stålvask. 
'Folk fjerner ikke deres bræk selv, jeg ved ikke 
hvorfor,' funderer han og samler lidt tøj op. mens han 



går videre.
 
Inde hos de nyankomne piger ligger madrasser, pauvert
 
sengetøj og spar-somme ejendele spredt, som var
 
beboerne flygtet over hals og hovedet.
 
Men der ser ofte ekstra kaotisk ud hos nyindflyttede
 
på loftet.
 

DEMOKRATI 
En gang om måneden får Gaderummet et par gryder med 
varm mad fra Blågårdskirkes køkken. 
Denne eftermiddag er der lidt demokratisk 
parlamenteren om, hvem der skal hente maden. Under 
højrøstet gøen fra et stort skrummel af en hund, får 
man omsider fundet et par frivillige, der vil påtage 
sig opgaven, selvom det er surt vejr udenfor. 
Denne beslutningsproces er kendetegnende for 
Gaderummets måde at fungere på. Her er brugerne og de 
tre midlertidigt ansatte og de frivillige 
ligestillede, når der skal besluttes noget. 
Kun argumenterne tæller. Den seneste hus-beslutning er 
sat op på muren på en håndskreven seddel. Der står, at 
Gaderummet ikke er noget værtshus, og at der ikke må 
drikkes fra søndag aften til fredag. 
Den sidste del af rundvisningen går forbi Gaderummets 
badeværelse og en fritstående bruseniche ude på 
bagtrappen. Kalle Birck-Madsen samler mere op og 
rydder lidt undervejs, som han går. I køkkenet står et 
køleskab fyldt med daggammelt brød fra Bageren på 
Nørrebrogade 12. 
'Det betyder meget for beboerne her, især dem der 
drikker, at der hele tiden er mulighed for noget fast 
føde,' forklarer Kalle Birck-Madsen. 
Gaderummets baggårdslokaler kan ikke godkendes af 
brandmyndighederne. 
Derfor er fremtiden for de hjemløse unge umiddelbart 
temmelig usikker. 
Projektet har bedt om hjælp hos Københavns Kommune, 
men henveneIsen har ikke givet resultat. 

Fakta: Skæve boliger
* By- og Boligministeriets forsøgsordning med tilskud 
til skæve boliger for skæve eksistenser har eksisteret 



siden 1999, og 17 mindre projekter har indtil videre 
fået støtte. Ordningen løber til 2003, og af den 
resterende pulje på 40 millioner gives et tilskud på 
op til 150.000 kroner pr. bolig. 
*For at komme i betragtning til pengene skal man være 
særlig udsat eller udstødt. Forudsætningen er også, at 
man ikke passer ind i det almindelige boligsystem og 
har behov for særlig støtte.
*Ansøgningen om tilskud skal vedlægges en udtalelse 
fra hjemkommunen.
* By- og Boligministeriet anslår, at der er 3200 
hjemløse på landsplan. Tallet dækker over forskellig 
grader af sociale problemer, men det er almindelig 
anerkendt, at hjemløshed optræder blandt stadig yngre 
mennesker. 
* Ifølge Københavns Kommune har gruppen fra fra 18 til 
34 år haft 511 overnatninger på herberg for hjemløse i 
januar i år. 
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Projekt: Hjemløse unge med fod i egen drøm 
(Med faktaboks: Skæve boliger) 

Aktuelt 23 marts 200 l, l . sektion side 6 

En gruppe unge arbejder i øjeblikket på nogle modeller 
til, hvordan de synes, hjemløsheden i København kan 
løses. Selv bor de unge bag nødtørftigt ophængte 
forhæng på et af hovedstadens koldeste baggårdslofter. 

Af Sidsel Boye 
Et uopvarmet loftrum i en baggård på Nørrebro i 
København. Det har i flere år været det primitive 
natlogi for en skiftende gruppe unge, som ikke har 
andre steder, de kan være. 
De senest ankomne er et par unge piger i 18- til 
19-års alderen. Deres del af de rå loftgulv er som 
resten af det store vinterkolde rum afskærmet fra 
omverden ved hjælp af lagner og ukurrante tæpper. 
Nogle lagenaflukker er lige præcis så store, at de 
giver lidt privatliv på et område, der svarer til en 
sengeplads. 
Inde bag en af lagenvæggene står en seng med en 
nedslidt nøgen springmadras og en nusset dyne uden 
betræk. Det er loftets suite, som det giver status at 
have rådighed over. Den har oven i købet en lille 
kommode og lidt mere gulvplads. 
Psykolog Kalle Bireh-Madsen, som har arbejdet med 
udsatte unge i København de seneste 15 år, viser rundt 
på det tætpakkede loftrum, der mest af alt ligner et 
midlertidigt tilholdssted for fattige, illegale 
flygtninge. 
på etagen nedenunder ligger værestedet Gaderummet, som 
47-årige Kalle Bireh-Madsen er leder af, og som i fem 
år har været base for cirka 20 overnattende og omkring 
60 daglige brugere. 



BOLIG-IDEER 
Fælles for de unge. som bruger Gaderummet, er, at de 
har været udsat for misbrug, omsorgssvigt, fysisk 
overlast, psykiske eller sociale problemer. 
Fælles for mange af dem er også, at de selv er skredet 
fra eller er blevet tabt i et af det offentliges 
tilbud til unge med problemer. 
Hjemløsheden har de også til fælles, og netop det 
problem er de i øjeblikket ved at gøre noget ved. 
I opholdsrummet er 10 til 12 af de unge i øjeblikket 
ved at bygge små modeller af en-mandshuse som forslag 
til. hvordan man kan komme ud af hjemløshed på en 
enkel og billig måde. 
De færdige modeller skal afleveres i By- og 
Boligministeri et inden 1. 
april, og så håber de unge. at de kan være heldige og 
få del i nogle af de millioner, som er sat af til 
forsøg med 'skæve boliger til skæve eksistenser'. 
De unges boligprojekt skal efter planen opføres som en 
lille landsby af små individuelt designede boliger på 
en gammel lossepladsgnmd i Københavns Havn. 

RUNDE VINDUER 
En 23-årig fyr arbejder målbevidst med 
byggematerialet, eDb, som er ler, sand og halm. Hans 
husmodel har to vinkelrette sider og en tredje, som er 
buet. Han bygger med høje vinduer, der giver meget 
lys, en hems og et lille aflukke til toilet og bad. 
'Det skal ikke være firkantet og normalt, og jeg vil 
også gerne have runde vinduer. Men det kan ikke lade 
sig gøre på modellen,' førklarer den 23-årige 
modelbygger, der har haft Gaderummet som mere eller 
mindre fast bopæl i tre år og to måneder. 
I alt kan han se tilbage på næsten otte års 
hjemløshed, hvor han på skift har boet hos venner, 
bekendte og i Gaderummet. 

INGEN PIVERI 
Dorte La Cour, bestyrelesmedlem i Landsforeningen for 



Økologiske Samfund, hjælper modelbyggerne med at få 
drømmene materialiseret og vendt mod det rigtige 
verdenshjørne. 
'Lad vær' og piv',' lyder hendes beroligende stemme 
som en slags omkvæd, når pindene i byggematerialet 
ikke sidder, som de skal, eller der er gået for meget 
mudder i et projekt. 
Byggematerialet eob har man tidligere bygget af blandt 
andet i England, Irland og Skotland, og her står mange 
af husene endnu efter 700 år. 
Gaderummets projekt er baseret på, at de unge skal 
være med til at bygge selv, og Dorte La Cour vurderer, 
at boligerne vil komme til at koste 100. 
000 kroner pr. styk med en husleje omkring 1000 
kroner. 
Tanken er, at boligerne skal forsynes med solvarme og 
vindenergi, komposttoiletter og eob-bænkeovn. 
Gaderummet ligner mest af alt en marskandiserbutik 
efter en længere periode med dårlig omsætning. Men 
Kalle Birek-Madsen går bevidst efter genbrugsmøbler. 
Efter hans mening ville det også være lidt af en 
provokation for mange af de hårdt prøvede unge 
mennesker, hvis de for eksempel skulle opholde sig i 
nogle splinternye Ikea-møbler. 

VENTER PÅ LOFTSPLADS 
Mange af de hjemløse unge må i begyndelsen tilbringe 
nætterne på de udrangerede sofaer i Gaderummets store 
fælles opholdsrum. Først når der bliver en ledig 
plads, rykker de ovenpå til de mere eftertragtede 
pladser bag forhængene. 
Her midt i den åbne loftetage ligger den fælles 
tv-stue, hvor apparatet denne eftermiddag kører 
non-stop, men uden lyd og uden publikum. 
Gårsdagens tallerkener med madrester og eigaretskodder 
står tilfældigt på det beskidte 10ftgulv og på 
møblerne. De udtjente og hullede lænestole står i 
passende rundkreds om apparatet. Her er proppet med 
unge om aftenen. 
Det er hårdt for dem, der bor i den konstante larm. 
Også for hårdt for nogle af de psykisk svage, som er 
meget støjfølsomme. 



men henveneIsen har ikke givet resultat. 

Fakta: Skæve boliger 
* By- og Boligministeriets forsøgsordning med tilskud 
til skæve boliger for skæve eksistenser har eksisteret 
siden 1999, og 17 mindre projekter har indtil videre 
fået støtte. Ordningen løber til 2003, og af den 
resterende pulje på 40 millioner gives et tilskud på 
op til 150.000 kroner pr. bolig.
* For at komme i betragtning til pengene skal man være 
særlig udsat eller udstødt. Forudsætningen er også, at 
man ikke passer ind i det almindelige boligsystem og 
har behov for særlig støtte.
* Ansøgningen om tilskud skal vedlægges en udtalelse 
fra hjemkommunen.
*By- og Boligministeriet anslår, at der er 3200 
hjemløse på landsplan. Tallet dækker over forskellig 
grader af sociale problemer, men det er almindelig 
anerkendt, at hjemløshed optræder blandt stadig yngre 
mennesker. 
* Ifølge Københavns Kommune har gruppen fra fra 18 til 
34 år haft 511 overnatninger på herberg for hjemløse i 
januar i år. 



Interview: Kalle Birck-Madsen
 
(Ugens aktuelle: Stort behov for fattigdomshuse )
 

Aktuelt 17 marts 2001, 1 . sektion side 10
 

Af Sidsel Boye
 
Cand. psych. Kalle Birck-Madsen har fået en
 
socialpolitisk pris for sit arbejde i Gaderummet,
 
nogle baggårdslokaler på Nørrebro i København. Her
 
kommer unge med psykiske og sociale problemer, som de
 
ikke har kunnet få hjælp til andre steder.
 
Allerede under opvæksten i en sjællandsk landsby bed
 
Kalle Birck-Madsen mærke i, at der var noget galt med
 
den behandling, det etablerede system giver unge med
 
psykiske problemer:'Jeg kunne se, at de unge. der fik
 
hjælp i det psykiatriske system, kom tilbage efter
 
endt behandling og havde det endnu dårligere. Fordi
 
man ikke tog hånd om deres samlede livssituation. I
 
stedet for at se på deres livsbetingelser. gjorde man
 
problemet til en privat sygdom.'.
 

KONTANT SKULDERKLAP
 
Kalle Birck-Madsen er 47 år og cand. psych. De seneste
 
15 år har han arbejdet med socialt og psykisk svage
 
unge. der enten er flygtet fra eller opgivet af det
 
normale behandlersystem.
 
Og for den indsats fik han i går et skulderklap i form
 
af en socialpolitisk pris fra de mere etablerede
 
kolleger i Københavns Kommunale
 
Socialrådgiverforening.
 
'I dag er det stadig sådan, at en stor del af de unge
 
ikke får noget ud af den hjælp, de bliver tilbudt i de
 
psykiatriske system. Behandlingen er faktisk med til
 
at støde dem endnu mere ud,' siger Kalle Birck-Madsen.
 

FATTIGDOMSPROBLEM
 
Størsteparten af de unge, han møder i Gaderummet, har
 
været udsat for seksuelle krænkelser. Andre har fået
 
tærsk, og nogen har været udsat for almindelig
 



formidle kontakt tillokalcentre.
 
Winnie Larsen-Jensen mener, at "det vil være koldt og
 
usselt« ikke også at hjælpe de beboere i Gaderummet,
 
der hører til uden for Københavns Kommune.
 
Den plan tror Kalle Birch-Madsen ikke meget på.
 
»Grunden til. at de unge ender her, er netop, at de
 
ikke bruger kommunens tilbud«, siger han.
 
Den kommende familie- og arbejdsmarkedsborgmester Bo
 
Asmus Kjeldgaard (SF) har endnu ikke fået sagen
 
overdraget og vil derfor ikke kommentere den.
 

louise.christensen@pol.dk <mailto:louise.christensen@pol.dk> per.borregaard@pol.dk
 
<:!pailto:fl-~r,porregaar4<g!pol.dk?: 

Fakta: Et sted at være 
* Gaderummet, som har eksisteret siden sommeren 1996,
 
er et døgnåbent, brugerstyret være- og bosted for
 
hjemløse. sindslidende og udstødte.

* Hovedparten af brugerne er 18-25 år.
 
* Omkring 20 personer får hjælp i den psykologiske
 
rådgivning Regnbuen.

* Først fra slutningen af 1999 har Gaderummet fået
 
offentlig støtte med bidrag fra bl.a.
 
Socialministeriet.
 
*25 unge overnatter permanent på stedet. og 75
 
brugere besøger stedet om dagen.
 
Til top
 

Billedtekst: 
VÆRESTED. Unge hjemløse sidder i fjernsynsstuen i 
Gaderummet. »De lever i rendestenshøjde«, siger Kalle 
Birch-Madsen om de unge brugere. »Københavns Kommune 
har slet ikke kontakt med de unge«, siger han og 
tvivler på kommunens beredskabsplan. - Foto: Jakob 
Carlsen 



Debat: Kontanthjælp: Det går godt i Danmark - for de 
andre 
Politiken 3 marts 2001. Debat side 3 

Men alt for mange problemer i vores samfund ties 
ihjel. mener aktiveret og arbejdsløs cand. merc. 

Af Bo Garner Christensen. cand.merc. 
I det seneste halve år har jeg haft fornøjelsen af at 
være aktiveret i Regnbuen/Gaderummet. der er et 
humanitært og social-psykologisk fristed for udstødte 
unge på Nørrebro i København. Før det var jeg 
aktiveret i asylcentret Kongelunden under Dansk Røde 
Kors. og jeg kan nu sidde og se tilbage på næsten 3 år 
som arbejdsløs. heraf næsten et år som aktiveret. Det 
har været interessant og tankevækkende. 
Naturligvis tager man ikke en lang videregående 
uddannelse som cand. merc. for at leve sit liv på 
bistandshjælp, men efter cirka 50 forgæves jobsamtaler 
og flere års arbejdsløshed finder man pludselig ud af. 
at retten til et 'frodigt' liv på dagpenge kun er en 
stakket frist. 
Før eller siden ryger man ud af dagpengesystemet og 
over på bistandshjælp, og på bistand har man kun 
mulighed for at sige ja til at blive sat i job uden 
løn. Interessant og tankevækkende. 
Måske kan mine personlige problemer og bekymringer 
ikke have den store interesse for andre. Og dog. Dels 
er jeg i samme båd som cirka 50.000 andre arbejdsløse 
i aktivering, og dels er de oplevelser, jeg har haft-
i både Dansk Røde Kors og i Gaderummet - på mange 
måder vedkommende og kendetegnende for hele det danske 
samfund i dag. 

Der er mange problemer og opgaver, som vi som samfund 
snart bør begynde at interessere os meget mere for. Og 
mange lidelser: Asylsøgere der er traumatiserede efter 
at være undsluppet torturdøden. på flugt fra politiske 
overgreb af dimensioner, man som dansker bliver 
svimmel over blot at tænke på. Eller gadebørn i 
København hvis familie og manglende netværk i nogle 
tilfælde har martret dem ud i misbrug, kriminalitet, 



gentagne indlæggelser, selvmordsforsøg og/eller sult 
og hjemløshed. 
Desuden er alkohol- og stofmisbruget støt stigende, en 
større og større del af befolkningen er på vej på 
lykkepiller, nerve- og/eller sovemedicin, og 
analfabetismen i folkeskolen udvikler sig med samme 
hast som miljøforureningen. Og så videre og så videre. 
Samtidig er det de samme mennesker, der i de politiske 
systemer rokerer rundt på taburetterne. Interessant og 
tankevækkende. 

Kærligheden og respekten for det enkelte menneske er 
tilsyneladende på tilbagetog. Antallet af hjemløse i 
Danmark og antallet af selvmord blandt patienter i 
psykiatrien stiger eksplosivt og det samme gør vold, 
trusler og utryghed. Antallet af gamle, som bliver 
'glemt' på toilettet eller på anden måde oplever en 
fornedrende behandling på plejehjem og i hjemmeplejen, 
stiger og stiger. 
I en lang periode har vi forsøgt at tie 
indvandrerspørgsmålene ihjel. Vi har ikke villet tale 
om eller med de fremmede. Vi har fulgt det gamle motto 
'ude af øje ude af sind'. Efter en ånække, hvor vi 
har vendt problemet ryggen, undrer vi os nu kollektivt 
over, at der opstår gadebander og bølle-optøjer, hvor 
de unge fremmede udviser total mangel på respekt for 
de danske værdier. »Hvilke værdier?«. vil de spørge. 
»Dem, er der da aldrig nogen, der har vist os!« 
Tavshed er faktisk det mest ubehagelige, man kan byde 
nysgerrige og undrende mennesker - uanset om de kommer 
fra Jordan, USA eller Algeriet. 
Samtidig kan jeg i avisen læse, at det går fantastisk 
godt i og for Danmark. Eksporten sætter nye rekorder, 
og inflation og arbejdsløshed er i bund. Der har 
faktisk aldrig været så meget overflod i Danmark, som 
der er i øjeblikket. Alligevel byder man asylsøgere 
flere års passiv ventetid under kummerlige forhold, og 
de hjemløse gadebørn pudser man politiet på, samtidig 
med, at der i aviskredse og i resten af den 
journalistiske verden er en tavs, indforstået og 
indspist enighed om, at disse problemer nok hellere må 
ties ihjel. Interessant og tankevækkende. 



Der er mange kloge mennesker i den offentlige debat i 
Danmark. Vi hører dem igen og igen med anvisninger på 
årsager, sammenhænge og løsninger. 
Igen og igen. Og vi bliver som læsere overbevist om, 
at det nok er de klogeste, der ytrer sig, for det er 
jo de samme, der igen og igen toner frem på skærmen 
eller på avisernes forsider. Det var også de samme for 
5 år siden, så de holder sig godt, de kloge. Men set 
fra min virkelighed, er problemerne blot vokset og 
vokset i samme periode, så dem, der melder »det går 
godt i Danmark« må have en anden indsigt end jeg. 
Interessant og tankevækkende. 



Gaderummet: Begrænset kommunal hjælp
 
Politiken 2 februar 2001, l . sektion side 4
 

Af Heidi Vesterberg og Lise Bondesen 
Selvom to politikere fra Borgerrepræsentationen er 
gået ind i sagen. skal Gaderummet på Nørrebro i 
København ikke tage det for givet, at kommunen kan 
løse de problemer, der truer projektets eksistens. 
Tvært imod. Det er tvivlsomt, om der er hjælp at 
hente. 
Gaderummet. et projekt for hjemløse og socialt 
belastede unge, er blevet sagt op fra sin nuværende 
adresse, fordi en del af de unge overnatter på stedet. 
Det må de ikke, siger brandmyndighederne. Stedets 
leder Kalle Birck-Madsen vil ikke smide de unge ud. 
Han har i lang tid forgæves ledt efter nye lokaler. 
Enhedslistens Mikkel Warming og SFeren Helen Hedemann 
vil gerne hjælpe. 
Derfor skrev de for en måned siden til overborgmester 
Jens Kramer Mikkelsen (S) . 
.»Gaderummet har kontakt til mange unge. De vil stå i 
en kummerlig situation uden projektet<', siger Helen 
Hedemann, der er næstformand i familie- og 
arbejdsmarkedsudvalget. 
Det er hendes indtryk, at overborgmesteren tager sagen 
alvorligt. Han har sat 0konomiforvaltningen til at 
granske, om kommunen skulle råde over ledige lejemål. 
I forvaltningen oplyser kontorchef Per Justesen, at 
man har sendt en forespørgsel videre ud i det 
kommunale system. 
»Men der er ikke grund til at være for optimistisk. 
Der findes ingen kommunale bygninger, der permanent 
står tomme. Men af og til flytter nogle ud, og det 
kunne måske komme projektet til gode«, siger han. 
Stod det til formanden for socialudvalget i Indre 
Nørrebro Bydelsråd, Kathrine Hammerich (Enh), fik 
Gaderummet hjælp fra Bydelsrådet. Hun har kun ros 
tilovers for projektet, som faktisk tidligere har fået 
penge: 
»Men så blev bydelsrådets økonomi så dårlig, at der 
ikke længere var råd«, siger hun. 



Debat: Ny start for kriminelle unge 
Ekstra Bladet 28 januar 2001. 1 . sektion side 20 

Af Camilla Møller, Laurids Skaus Gade 11, København N 
De utilpassede unge har gennem den seneste tid optaget 
kilometervis af spalteplads, og se hvilken effekt. 
Penge bliver pludselig pumpet ind i nye 
ungdomsfængsler og projekter, som 'Ny Start'. Alt 
sammen med det formål at rette op på de unge sociale 
sværvægtere. 
Men se, der var også en tid før debatten så dagens lys 
i medierne, og de økonomiske midler begyndte at vælte 
ud af justitsministeriets lommer. 
Også dengang var der overraskende nok utilpassede 
unge. 
r 12 år har psykolog Kalle Birk Madsen lagt liv og 
sjæl i projekt 'Gaderummet' ude på Nørrebro. Et 
projekt som har hevet fat i de unge rødder. 
Hvis det ikke havde været for Kalle Birk Madsen, der 
har arbejdet frivilligt og ellers levet på 
bistandshjælp, ville mange unge derudefra i dag være 
indlagt på psykiatriske afdelinger, leve på gaden 
eller i stor ensomhed. 
Hele tiden har Gaderummet arbejdet på et økonomisk 
minimum, og må konstant gå tiggergang hos kommunen og 
staten og må stadig gøre det. 
Måske var det en ide, inden eller i hvert fald 
samtidig med man starter alle mulige nye projekter at 
give de allerede velfungerende foretagender en bedre 
økonomi, nu hvor man har trukket den store pengepung 
op af lommen. 



Under den fortsatte rundvisning på loftet forsøger 
Kalle Birch-Madsen at få spulet noget bræk ud af en 
stålvask. 
'Folk fjerner ikke deres bræk selv, jeg ved ikke 
hvorfor,' funderer han og samler lidt tøj op, mens han 
går videre. 
Inde hos de nyankomne piger ligger madrasser, pauvert 
sengetøj og spar-somme ejendele spredt, som var 
beboerne flygtet over hals og hovedet. 
Men der ser ofte ekstra kaotisk ud hos nyindflyttede 
på loftet. 

DEMOKRATI 
En gang om måneden får Gaderummet et par gryder med 
varm mad fra Blågårdskirkes køkken. 
Denne eftermiddag er der lidt demokratisk 
parlamenteren om, hvem der skal hente maden. Under 
højrøstet gøen fra et stort skrummel af en hund, får 
man omsider fundet et par frivillige, der vil påtage 
sig opgaven, selvom det er surt vejr udenfor. 
Denne beslutningsproces er kendetegnende for 
Gaderummets måde at fungere på. Her er brugerne og de 
tre midlertidigt ansatte og de frivillige 
ligestillede, når der skal besluttes noget. 
Kun argumenterne tæller. Den seneste hus-beslutning er 
sat op på muren på en håndskreven seddel. Der står, at 
Gaderummet ikke er noget værtshus, og at der ikke må 
drikkes fra søndag aften til fredag. 
Den sidste del af rundvisningen går forbi Gaderummets 
badeværelse og en fritstående bruseniche ude på 
bagtrappen. Kalle Birck-Madsen samler mere op og 
rydder lidt undervejs, som han går. I køkkenet står et 
køleskab fyldt med daggammelt brød fra Bageren på 
Nørrebrogade 12. 
'Det betyder meget for beboerne her, især dem der 
drikker, at der hele tiden er mulighed for noget fast 
føde,' forklarer Kalle Birck-Madsen. 
Gaderummets baggårdslokaler kan ikke godkendes af 
brandmyndighederne. 
Derfor er fremtiden for de hjemløse unge umiddelbart 
temmelig usikker. 
Projektet har bedt om hjælp hos Københavns Kommune, 



Debat: Er det takken 
Ekstra Bladet 18 januar 2001,1 . sektion side 24 

Af Jesper Krogh, Rådmandsgade 12, Kbh. N 
Veludført arbejde belønnes ikke. De sidste 14 år har 
det socialpædagogiske og psykologiske fristed på 
Nørrebro 'Gaderummet' kæmpet for de utilpassede unges 
mulighed for at have et fristed. Det har, trods svære 
odds, hjulpet mange unge med at få et frikvarter i 
livets skole. Et frikvarter som kan give den unge tid 
og overblik til selv at vurdere, hvilken brik 
vedkommende vil være i det store puslespil. 
Pr. 1.1. i år er 'Gaderummet' opsagt fra deres 
lokaler. De har fået dødsstødet af 
behandler-samfundets manglende overblik, men kæmper 
videre for at finde lokaler og økonomiske midler til 
at hjælpe de unge, som ikke har andre steder, de har 
lyst til at gå hen. Flot arbejde - og held og lykke! 



Billedtekst: 
PÅ JAGT - Værestedet Gaderummet har forsøgt at finde 
nye lokaler i Indre By, men det har været svært at 
finde nogle, der var billige nok. "Det er kun få, der 
vil leje ud til sådan nogle som os," siger Gaderummets 
leder Kalle Birch-Madsen. Foto: NICKY BONNE 



Kriminalitet: Rådvildhed om unge 
Politiken 5 september 2000, l . sektion side 5 

Regeringens Udrykningshold sættes nu ind mod 
uregerlige unge. Men er deres mobiltelefoner tegn på 
høj mobilitet og avanceret individualisme? Eller er de 
flokdyr, som bare bruger mobiltelefonen til at 
tilkalde gutterne fra shawarma-baren? 

Af Flemming Christiansen 
Regeringens nye Udrykningshold, der skal være med til 
at rydde op i problemerne med utilpassede, voldelige, 
kriminelle unge, bliver nødt til at se i øjnene, at 
unge anno år 2000 er meget, meget anderledes. 
Unge af den digitale tid holder ikke nødvendigvis til 
et bestemt sted og tilhører ikke nødvendigvis en fast 
gruppe. De er i ekstrem grad individualister, der har 
behov for at vise sig frem (selvom de ofte er i 
flok). Og de er flasket op med, at 'lyst' er vigtigere 
end 'pligt'. 
Det har behandlere og pædagoger bare svært ved at 
acceptere. Derfor går indsatsen ofte i vasken. 
Den skarpe konklusion serverede Søren Langager fra 
Danmark Pædagogiske Institut, da Udrykningsholdet i 
går holdt sit første arrangement - et såkaldt 
inspirationsforum - inden Udrykningsholdet i de 
kommende måneder for alvor rykker ud i kommunerne. 
Rigspolitichefen Torsten Hesselbjerg var der. Det 
samme var socialpædagogen, som samler psykisk syge og 
såkaldt vilde unge op på gaden på Nørrebro i 
København. De skulle sammen med en snes andre fra den 
socialpolitiske frontzone give Udrykningsholdet ideer 
til, hvordan man nærmer sig utilpassede unge - ofte 
med fremmed etnisk baggrund. 

INTERNETSAMFUND 
Søren Langager pegede på, at Internettet med sin løse 
struktur og mangel på hierarkisk orden præger 
samfundskulturen. Mobiltelefonen bidrager også til 
fornemmelsen af, at man ikke hører hjemme et bestemt 
sted. For man kan jo altid kontaktes på 'mobilen'. 
,>Vi har for travlt med at lære disse unge noget om 



pligter og regler og fokusere på samvær. Men de vokser 
op i en ungdomskultur præget af lyst, eksperiment og 
individualitet - inspireret af de elektroniske medier. 

De unge færdes i flygtige grupper, de er ikke 
stedbundne og har ikke nogen klar oplevelse af, at 
'hjem' er det sted, hvor de bor. Derfor skal man 
heller ikke fokusere så kraftigt på nærmiljøet«, sagde 
Søren Langager. 
Men rådvildheden kom klart frem i mødecentret i 
Ingeniørforeningens nye bygning på Kalvebod Brygge i 
København, hvor bølgerne blinkede i glasfacaderne 
trods det dystre tema. Søren Langager blev blandt 
andet modsagt af socialpædagogen Benny Lihme. 

MOBILE RØDDER 
»Det er kun middelklassens børn, der er blevet 
globale. Målgruppen for Udrykningsholdet er de mest 
aktive kriminelle, og de er mere rodfæstede end 
nogensinde. Hvad enten det er på Blågårds Plads eller 
i Vollsmose. 
De bruger ikke mobiltelefonen til at blive mobile - de 
bruger mest mobilen til at tilkalde forstærkning henne 
fra den lokale hashrygeklub eller shawarma-bar, når 
der er konflikt. Jeg var i USA og besøgte et projekt 
for kriminelle unge, som lå kun få kilometer fra 
Stillehavet - men flere af de unge der havde sgu 
aldrig set havet«, sagde Benny Lihme for at 
understrege sin pointe. 
Også konsulent Knud Erik Pedersen fandt det overdrevet 
at kalde de unge for superindividualister. 

SULTNE UNGE 
»De fleste unge sulter stadig efter sunde, bekræftende 
tilhørsforhold til andre mennesker. I det hele taget 
tror jeg ikke på, at folk egentlig ønsker at være 
solo-individer. Halvdelen af befolkningen gik jo i 
biffen for at se filmen 'Den Eneste Ene', sagde Knud 
Erik Pedersen'. 
Kalle Birk-Madsen fra det sociale projekt Gaderummet i 
København kom med et konkret forslag: Byg 
'faUigdomshuse'. Væresteder for unge, som ikke passer 
ind i systemerne, og hvor de med støtte fra 



professionelle kan indrette sig efter deres egne 
behov. 
Kalle Birk-Madsen var ikke beroliget af de unges 
faldende selvmordsprocent: "Til gengæld ser vi flere 
og flere unge, der leger med døden hver weekend i form 
af stoffer og piller af forskellig arI. 
De har åbenbart svært ved al føle deres egelliv«, 



Han bringer lidt orden i gadens kaos 
Information IO oktober 1998, 1 . sektion side 5 

Af Mette-Line Thorup 
Af Mette-Line Thorup 

Det, der skal til for at få udstødte unge væk fra 
gaden, kriminalitet og stoffer, er helt enkelt. men 
kan ikke praktiseres inden for det sociale system 

Gadebørn. På Nørrebro. 
Store sorte hunde i kæder. Sorte unge i læder, støvler 
og halsbånd. 
Unge på gaden i Danmark. Nogle af dem kommer i 
Gaderummet. Et baghus på adressen Nørrebrogade 56. 
'De største kaosbørn, der har sat sig for at drikke 
eller hærge sig ihjel, de kommer her i deres 
branderter og smadrer, hvad der er. Lige nu har vi 
ingen store potteplanter, fordi der er en fyr, der af 
en eller anden grund altid falder over dem. Men nu har 
han faktisk været her i lang tid. Så begynder han at 
få øje på potteplanterne og finder ud af, at det her 
er et anderledes sted, og hvis han ikke passer på det, 
så saver han også sin egen gren af. Og sådan er det 
med mange af gadebørnene. Hvis han var kommet et andet 
sted et behandlingstilbud var han enten blevet 
smidt på gaden eller henvist til psykiatrien.' Kalle 
Birck-Madsen er frivillig psykolog, tilknyttet 
Gaderummet. Omkring 
10-15 unge fra 17 år til midten af tyverne bruger 
Gaderummet, der fungerer på deres præmisser og 
initiativer. De unge er faldet igennem det sociale 
sikkerhedsnet og er ikke længere henvist af nogen. 
Men de har ikke andre steder at være, og til sidst 
ender de med at overnatte i baghuset på madrasser 
eller i sofaen. 

INTET SYGDOMSBILLEDE 
Det første års tid af Gaderummets levetid blev det 
brugt af forskellige unge, der kom og overnattede en 
gang imellem. Cirka halvdelen kom fra psykiatriske 
behandlingsteder. Men for et år siden rykkede en 



større gruppe unge ind, der havde hoet i skurvogne og 
et besat hus, som var blevet ryddet. 
'Hvis folk kommer fra hvert deres gadehjørne, som det 
var tilfældet i starten, er det svært for dem at danne 
en stabil gruppe. Og det er netop fællesskabet, der er 
bærende for et sted som dette. Når man som ung oplever 
samfundet som klods, man skal komme overens med, har 
man brug for en gruppe at diskutere sit liv med. Så 
kan måske blive stærk nok til at få lidt indflydelse 
på sit liv. Her er det de unge rødder selv, der 
visiterer, når der kommer nye, og skubber dem ud, som 
har været her for længe eller trækker fællesskabet 
skævt,' siger Kalle Birck-Madsen. 
Visiterer er et ord, de sociale myndigheder bruger, og 
betyder, at man foretager en foreløbig undersøgelse af 
klienten for at finde ud af, hvad problemet er, og 
hvor klienten skal placeres. 
'De unge snakker med den nye om, hvad der er galt og 
tit har en eller flere prøvet det samme selv. Her 
bliver enhver ytring ikke fortolket ind i et 
sygdomsbillede,' siger Kalle. 

FARLIG ENSRETNING 
Gaderummet er et åbent fristed styret fra neden, som 
det hedder i de ansøgninger Kalle Birck-Madsen skriver 
til de bevilligende myndigheder og fonde. Renset for 
pædagoger, styring, papirer, regler og kommunalt 
møblement. 
I et lille rum ved siden af det store opholdsrum 
holder den alternative, psykologiske rådgivningsgruppe 
Regnbuen til. Det vil for øjeblikket sige Kalle. 
Regnbuen har stillet lokaler til rådighed for 
Gaderummet, og betaler huslejen m.m. Kalle er også 
'bruger' af Gaderummet med sine sygekassebriller og 
lange hestehale, ligner han en ældre udgave af de 
utilpassede unge. 
'Men jeg har ingen pædagogisk funktion,' påpeger han. 
'Jeg retter ikke på de unge og ingen har mere at 
skulle have sagt end andre. Men jeg er tit den, der 
kommer med ideerne til, hvad vi kan gøre for at 
tiltrække flere og har ressourcer til at hjælpe med 
alle dagligdagskonflikterne.' Gaderummet har søgt 
Københavns Kommune om midler til at køre stedet 



videre. 
Men styrken i stedet, er ifølge Kalle Birck-Madsen, at 
det netop ikke skal leve op til de kommunale 
standardiseringer. 
'Vi kunne godt begynde at standardisere, det vi laver, 
så vi kunne få en overenskomst med kommunen. Men så 
ville vi faktisk blive som de steder, de unge har 
været på før, og som de ikke kunne bruge.' Kalle 
anslår, at behovet for et tilbud som Gaderummet er 
langt større end stedet kan dække. For det første er 
de psykisk belastede unge, der kom via Regnbuen, 
næsten trængt væk af den nye gruppe. Dernæst er stedet 
også del af en bestemt subkultur eller kulturer, som 
måske skræmmer andre unge væk, fordi der er 'for meget 
punk.' 

YDMYG SULT 
En del af Regnbuen og Gaderummets midler går til 
fællesøkonomien. Det vil sige til indkøb af en 
'skrabet' menu, som Kalle kalder det. 
'De, der har penge, må selv sørge for mad. Men vi er 
nødt til at have lidt rugbrød, pålæg, kartofler 0.1. 
for at sikre de, der ikke får noget. Det er vi nødt 
til, fordi vi også her er begyndt at opleve en 
underlig ydmyghed. 
Man viser ikke sine behov, sel vom man er skide sulten. 
Og vi kan se på folk, at de er sultne, når der så er 
mad på bordet. De skammer sig over ikke at kunne klare 
sig selv på trods af at deres mulighed for at klare 
sig selv er lig nul. Det vidner om en umyndiggørelse 
af mennesker over lang tid. Ellers ville de ikke være 
i en situation, hvor de er sultne og ikke tør bede om 
mad.' De unge, der søger op på fjerde etage i baghuset 
på Nørrebrogade, er ofte røget så langt ud af 
systemet, at de ikke længere modtager bistandshjælp. 
En samlende beskrivelse af deres livsforløb, tager 
udgangspunkt i socialt belastede familier. På et 
tidspunkt stikker de af eller ryger ud hjemmefra. 
'Det sker fra den ene dag til den anden. Når du 
flytter hjemmefra, har du selv samlet noget sammen. Og 
hvis du ikke har råd til et køleskab, så hjælper dine 
forældre. De unge her har intet.' Hvis man ikke har et 
sted at bo eller bor rundt omkring hos forskellige 



venner og bekendte, forsvinder posten med brevene fra 
kommunen. Breve man skulle have svaret på for at få 
sin bistandshjælp. En del af de unge er samtidig røget 
ud og ind af ungdomspensioner, og andre sociale 
foranstaltninger. 
Kalle Birck-Madsen hjælper bl.a. de unge med at få 
kontakt til bistandskontoret igen, med at fortælle, 
hvilket bistandskontor den unge i det hele taget hører 
til eller med at finde ud af, hvad politiet har 
eftersøgt dem for. De unge betaler ikke noget for at 
overnatte på madrasserne bag lagenforhængene i 
Gaderummet. De fleste har gæld til det offentlige, 
politiet eller DSB, så i begyndelsen handler det om at 
betale gælden ned. 

INGEN VEJ VÆK 
De fleste kommunalt ansatte ville sandsynligvis rynke 
panden over et selvstyrende fristed som Gaderummet, 
erkender Kalle Birck-Madsen. Ikke blot på grund af 
rodet i køkkenet, hvor den daglige hygiejne klares 
mellem madlavning, opvask, og de fritløbende hunde og 
rotter, de unge holder som kæledyr. 
Men kommer de unge egentlig videre. Fællesskabet og 
retten til at bestemme selv er vel ikke nok? 'Vi har 
unge, der lever af kriminalitet. For dem handler det 
om, at man selvfølgelig skal stjæle mest muligt i det 
her liv. Efter et halvt år viser det sig, at der ikke 
længere bliver lavet kriminalitet, og den unge faktisk 
efter at have levet sådan siden, han eller hun blev 

smidt ud hjemmefra nu siger: Jeg vil ikke i 
fængsel.' Men misbruget er et evigt nærværende 
problem. Der er alkoholforbud fra søndag til fredag, 
som de unge selv har indført men øl, hash og stoffer 
er ind imellem en lidt for stor del af hverdagen. 
Samtidig oplever Kalle, at han ikke har mange 
muligheder for at sende de unge videre til et bedre 
tilbud: 'Jeg kan ikke henvise til herberger eller 
boenheder, for der er enten ikke plads eller også kan 
de unge ikke betale for herberget.' Nogle unge finder 
selvet arbejde eller starter en uddannelse, men 
mangler stadig pengene til en lejlighed. 
Kalle Birck-Madsen forestiller sig, at de unge på et 
tidspunkt selv skal til at betale for at bo i 



Gaderummet. Samtidig er der planer om at søge midler 
fra den såkaldte Pulje Til Støtte For Frivilligt 
Socialt Arbejde, hvor de kommunale krav til 
projekterne er blødere. 



Et rum over gaden 
Information 10 oktober 1998, 1 . sektion side 11 

Af Mette-Line Thorup 
Af Mette-Line Thorup 

På Nørrebrogade 56 kan man søge ly i Gaderummet, hvis 
man er ung og ikke har noget sted at være om dagen og 
sove om natten. 

'Mange folk kommer kun om natten. Når det er koldt, og 
man har depressioner og alt virker håbløst.' Kathrine 
22 år 

Klokken er op ad formiddagen og næsen er blevet kold 
her på en af de første efterårsdage. Den ramponerede 
trappedør står åben. 
Helt oppe under taget på den sidste afsats hænger et 
stykke A-4-papir, hvor der er skrevet med tusch: 
'Hunde i snor. Affald i skraldespanden. Og dæmp jer 
lidt.' 'Lort' er tilføjet med kuglepen. 
Det må være her. 
På sofaen i det store rum oppe over gaden ligger en 
fyr og sover i hjørnesofaen med et tæppe trukket op 
over hovedet. Snørestøvlerne på gulvet er det eneste, 
han har taget af. 
Radioen kører fra discjockeypulten. 
De følsomme øjne strejfer mig. Hans farvede, sorte hår 
hænger i tjavser i panden, og hovedet er bøjet over 
den elektriske guitar, som han sidder og hiver i 
strengene med et fraværende udtryk. 
'Søren Pind skal citeres, når han siger noget 
fornuftigt for det sker ikke så tit.' siger 
speakerstemmen. 
Vi griner til hinanden. 

Jeg bliver vist rundt. Ham på sofaen er der vist 
ingen, der ved, hvem er. I det tilstødende lokale 
surfer en anden fyr ud foran en computerskærm. En 
trappe uden gelænder fører op til næste etage. Der 
hænger lagner ned fra de skrå vægge, som danner små 



aflukker og den søvnige mumlen fra madrassen inde bag 
ved signalerer, at nogen er ved at vågne. 
To piger ligger tæt sammen på etagens eneste værelse. 
'Skal du ikke ned i Øko, Tea,' kalder Kalle. 
'Hvad er klokken, har de ringet,' siger Tea og sætter 
sig søvnigt op på madrassen. 
Kalle Birck-Madsen hjælper lidt til i Gaderummet. Han 
er psykolog i rådgivningsgruppen Regnbuen ved siden 
af, og det er Regnbuen, der har lejet lokalerne. 
Dem, der bor i Gaderummet eller overnatter som det 
hedder officielt er 10-15 unge fra gaden. Unge, der 
er røget ind og ud af institutioner eller stukket af 
fra kaotiske familieforhold. 
Lige nu er der lidt tomt. De. der har et arbejde eller 
går i skole, er smuttet. Men sidst på eftermiddagen og 
omkring midnat er der godt fyldt op. 
1 løbet af en dag har omkring 50 unge været forbi 
Gaderummet, der også er en slags mødested for andre 
ungdomsgrupper. 

Når jeg får min første røde sportsvogn, så... ja så 
smadrer jeg den. Så kører jeg dig ned Rikke. Så du 
splatter ud over hele forruden, og så sender jeg 
regningen for vasken til dine forældre.' Kathrine 
griner under kasketten, og de sortmalede øjne er slet 
ikke sorte. 
Vi sidder omkring det store bord i opholdsrummet, hvor 
der også bliver holdt fællesmøder om torsdagen. 
Jeg kommer til at vælte en vandpibe, der står på 
bordet. Men får oplyst, at det er en drikkekolbe til 
rotterne. som bliver holdt som kæledyr. 
'Jeg ryger sgu ikke hash,' siger Tom. 
'Det gør jeg heller ikke,' kommer det fra Kathrine. 
Selvfølgelig er der nogle, der gør det indimellem. 
'Men det er bedre at sidde her foran computeren og 
ryge en fed, end at være på gaden og tage speed eller 
syre.' påpeger Kathrine. 

Vi taler mere med de nye, der kommer her med deres 
problemer, end Kalle gør. Hvis der en pige, der har 
været ved at blive voldtaget, så er der andre, der har 
prøvet det. Eller hvis man har fået bank af sin far, 
så der stensikkert også nogen, der ved, hvordan det 



er. Og der er ikke nogen, der skodder det her sted,'
 
siger Kathrine.
 
Der kommer flere til omkring bordet og
 
eftermiddagshyggen breder sig. De stikker til
 
hinanden, men jeg føler mig langt bedre tilpas her end
 
hos den millionær, jeg interviewede dagen i forvejen.
 
Og det er ikke millionærens skyld. Men som Kalle
 
siger, er der ikke så mange muligheder for at træde
 
forkert i Gaderummet.
 
'Ah, Vuggi din taber. Vuggi har fået arbejde i Bilka i
 
Høje Tåstrup,' griner Tom.
 
'Ja, jeg har da i det mindste et arbejde. hvad med dig
 
selv,' svarer Vuggi hen over linsesuppen, han lige har
 
tilberedt i køkkenet. Lige nu bor Vuggi ikke i
 
Gaderummet, men hos sin kæreste.
 

På vejen ud kigger jeg på opslagstavlen efter flere
 
politiske slogans ala:
 
'Nasserøvene sidder på Børsen ikke i
 
flygtningelejrene.' 'For tiden skal alle rette sig ind
 
efter erhvervslivet. den nøgne profit og
 
vækstinteresser. og der bliver mindre plads til dem,
 
der ikke kan følge med, eller dem som ikke passer
 
ind,' står der på et opslag.
 
Har man ikke andet, så har man måske et fællesskab,
 
tænker jeg.
 
Glemte at spørge, om de er stolte af deres fællesskab.
 

Det burde de måske være.
 



Mellem lagner og de andre boligløse 
Politiken 26 maj 1998, 1 . sektion side 4 

Af Rune Huvendick Jensen 

Gaderummet på Nørrebro i København er blevet 
tilholdssted for en gruppe unge som føler sig dårligt 
behandlet - Hvis nu kommunen har en bygning, der først 
skal byfornys om tre år, så kan vi tage den indtil da. 
Vi kræver ikke luksuslejligheder eller udsigt over 
Sortedamssøen. Vi vil bare have et sted, der er vores, 
og hvor vi kan have vores sociale netværk. 
Ordene er Rikkes. Med sin supermands t-shirt, sit 
karseklippede hår og sine 17 år er hun en af de unge, 
der for tiden holder til i det social-psykologiske 
fristed Gaderummet på Nørrebro i København. Rikke bor 
hos sine forældre, men en tur rundt i Gaderummets 
lokaler i et baghus på Nørrebrogade tyder på, at flere 
af de andre har svært ved at finde tag over hovedet 
andetsteds. 
I det største af rummene er der sofa og stole. Små 
aflukker med en computer og et åbent køkken. Hist og 
her står en madras lænet op af væggen, men der er 
ingen senge. Det er der heller ikke oppe på kvisten. 
Der har folk indrettet sig med lagner, som hænger ned 
fra loftet. Lagnerne afskærmer madrasserne fra 
hinanden og skaber et skær af privatliv. 
23-årige Tommi holder fast til i Gaderummet. I 
modsætning til flere af de andre unge i lokalerne er 
han hverken piercet eller har hanekam i sjove farver. 
Han har bare et lille, velplejet fipskæg og en 
sølvring i øret. 
Tommi er på bistand og tror egentlig sagtens, at han 
kunne finde en et-værelses. hvis han ville. Men 
ligesom omkring 30 af de andre har han ikke lyst til 
at opgive det fællesskab, de har opbygget. 
Gaderummet er egentlig ikke beregnet til overnatning, 
men måtte træde til, da rydningen af et besat hus i 
Ahornsgade - hvor både Tommi og Rikke var med - sidste 
år gjorde flere af de unge boligløse. Andre holdt 
tidligere til i de skurvogne, der i flere måneder stod 
på en tom grund i Sjællandsgade. 



SVAGE OG USTABILE 
Nogle har siden fundet et andet sted at bo, men andre 
tog ikke imod kommunens tilbud om klubværelser til et 
par af dem. 
- Det store skisma er, at kommunen tilbyder 
individuelle løsninger frem for kollektive. Men det 
her er folk, som har brug for noget andet end at sidde 
i en et-værelses i Sydhavnen, hvor de ikke kender 
naboerne, siger Kalle Birch-Madsen, der er psykolog og 
leder af Gaderummet. 
Han mener, at flere af de unge er for svage og 
ustabile til at kunne bo alene og tror. at de kunne 
blive hevet med op af de mere velfungerende, hvis man 
fandt en kollektiv løsning. Men det er ikke helt 
ligetil. De unge har selv forgæves været ude og lede 
efter et stort hus, og for nylig var de til møde med 
formanden for Indre Nørrebro Bydelsråd, SFeren Jesper 
Langebæk, som dog ikke kunne hjælpe. Han mente, at de 
unge havde et luksusproblem, når de stillede krav som 
gruppe, fortæller Rikke. 
Københavns Kommune, der i modsætning til bydelsrådet 
råder over ejendomme, har endnu ikke meldt ud. De unge 
venter stadig på svar fra overborgmester Jens 
Kramer-Mikkelsen (S). som de 19. april anmodede om et 
møde. 
De unge føler det som en anerkendelse, at de 
overhovedet er kommet frem til et møde med 
bydelsrådet, men samtidig synes de, at det offentlige 
har mistet interessen for deres problemer nu, hvor de 
ikke længere er synlige i gadebilledet. For nylig 
bevilgede bydelsrådet godt nok 100.000 kroner til 
Gaderummet, men det får vijo ikke en bolig af, som de 
siger. 
Hverken Tommi, Rikke eller Kalle køber argumentet om, 
at de bare kunne finde sig et arbejde og så købe eller 
leje et sted at bo. For det første er nogle røget helt 
ud af bistandsystemet, fordi de ikke har en 
folkeregisteradresse, hvilket også forhindrer dem i af 
få et job. For det andet kræver en effektiv 
boligsøgning en vis psykisk og social målrettethed, 
som nogle ikke har, mener de. 
Og selvom de godt forstår bydelsformandens argument 



om, at hvis de får et hus, så er der også en masse 
andre, der vil have et, så holder det alligevel ikke 
helt, mener de. 
- Rundt omkring i studiebyeme kører der mange 
velfungerende projekter med boliger til unge. I Århus, 
Odense og Aalborg har det kunnet lade sig gøre, uden 
at alle mulige andre begyndte at råbe op, så hvorfor 
ikke her, spørger Rikke. 
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Initiativgruppen Gaderummet fik i går HK Københavns
 
pris, Årets Anker.
 
Den er på 50.000 kroner og opkaldt efter Anker
 
Jørgensen. Pristageren er et socialpsykologisk være

og aktivitetssted for unge, der har problemer med at
 
finde fodfæste i samfundet.
 




