


Jeppesen har besogt Gaderummet paNerrebro� 
·De rydder det ferste hus pa altid aben, alle kan komme, 
Staden. Endelig. Jeg gav en- .. her er ingen regler. . 
gang 22.000 kroner sort for Rummet ferer til en stue, 
at fa lavet en trreterrasse. hvor nogle af de ansatte sid
Min nabo fik tre maneder der. De er psykologer og hu
senere den samme terrasse manister fra RUe. 
til 15.000. De fisker de unge ud og 

Jeg rippede straks myn- hjaslper dem med deres pro
dighederne, og jeg bar sam- blemer. Bagerst har vi sa 
me dejligc retfaerdige felel- nogle store rum, der stinker 
se i maven nu, som den dag frygteligt, Her bor de hjem

-de korn og normaliserede lese unge i sma bokse, de 
min nabo. selv harlavet. Det er grtmt, 

_Men Socialdemokraterne men alternativet er vrerre 
kan ogsa vrere med. De har for den is-artge pige pa 
med selveste Louise Frevert junk 'og hendes venner. 
som motor og Laue Traberg 
Schmidt som sandhedsvid Lau Trabergi aktion 
ne vedtaget at lukke Kaben Hun kan lzegge sig pa en so
havns bedste ogeneste til fa og slappe af. Hun kan sa 
bud til unge hjemlese, Her mode Kalle, der finder ud af, 
ligt. hvad hendes problem er. 

Hun kanbegynde et tera
Her er d"ren altid aben peutisk forlab, Hvis hun ik
I den ramponerede gard i ke har noget sted at bo, kan 
Radmandsgade pa Nerre hun fIytteind. Og fire ud af 
bro i Kflbenbavn,hvor Ga fem af husets brugere kom
derummet holder til, ser jeg mer videre og far et rigtigt 
straks selveste miseren. Le liv. 
der Kalle Birch-Madsen, Prisbelannet, hzedret, 
slank mand med hestehale, uden dedsfald, degnabent, 
ifart en Iyserad T-shirt, der aldrig haft en klage. Hvor er 
stumper, og en bla butterfly det skent, hvor er det 
monteret pa 'den bare hals. smukt, 
Tsk tsk, og han arbejder Lige indtil bestyrelsesfor
medmennesker. mand Ole Henriksen ken

Det forreste rum vender taktede selveste Laue Tra
.ud mod gaden. Her er deren berg Schmidt, der straks fa
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brikerede en rsekke udtalel
ser; der farte til en 
tilsynsrapport af en person, 
som tidIigere var blevet ta
get i uvederhzeftlgheder 
omkring Gaderummet. 

Den sa Louise Frevert, 
der straks klagede til Soci
aldemokraterne, der uden 
at besege stedet prompte 
fratog dets bevilling fra 2. 
juni. 

Kommunalt skuespil 
Vicedirekter i Kebenhavns 
Kommune, Sven Bjerre (len 
833.648 kr. arligt) har invite
ret Gaderummets brugere 
til samtale pa naboskolen. 

Han er en svagt udseende 
mand, der pa arhusiansk 
indIeder med at fortaelle, at 
han ensker dialog. I ple
num. 

Hvorefter resten af tiden 
foregar ved at folk stiller 
spergsmal, og at han ikke 
kan svare. Yndigt lille skue
spil af kommunen. 

Pa et tidspunkt fortseller 
han dog, at arsaaen til Iuk
ningen er kulturen om
kring behandlingspsykia
trien. 

Jeg hiver fluks en udtalel
se frem fra to lektoreri psy
kologi fra henboldsvis P",
dagogisk Universitet og K~· 

benhavns Universitet, der 
roser kulturen, modsiger 
kommunens atgerelse og 
tvsertimod siger; at luknin
gen er et stort tab for sam
funde!. 

'Deler jo bare eteitat' 
Svage Sven svarer usikkert; 
at det kan han ikke svare 
pa, fordi han ikke kan gen
nernskue, hvad jeg siger. EI
ler som han siger; da jeg 
gentagar, hvad rektorerne 
har sagt: 

- Det er Jobare et cita!. 
Ja, det er noget .svineri, 

men der er ikke noget at ge
reo De rigtige medier hader 

folk som Kalle, og Politiken, 
der ellers elsker folk som 
Kalle, kan ikke lave andet 
end en simpel reportage, da 
det er Socialdemokraterne, 
der er de dumme. 

Oil hvad sker der nu? De 
unge er overladt til sig selv, 
sult, desperation og kon
flikt, der farer til anholdel
ser - og i sidste ende enten 
til bard kriminalitet eller 
tvangsmedicinering. 

Tak til Laue 'Traberg 
Schmidt og Socialdemokra
terne. Ogja, Louise Frevert, 
de ryger lidt hash derinde, 
og det holder de helt sikkert 
op med nu. 
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