
vind'Ullm" 

nh;wn. Jer r der lndtil dd hlllJ~r  f[mID:'
pe dng. .Jeg hM tilbt :mig tokllo siden 

r r december. fortælhu SveiJl 
'rnidcldbarl har han ikke lyst 

til at bruge Nødrum.met l Ha 
mautbgBde. Beboerne ma ikke 
ddkkE alkohol, ryge hrJsh, Løge 

s lofrer eHI!f s111s i huseL H"ris 

Ftytte ];J ikke o'V'PThwder regleme. far 
man en ndvarsel og i V'ær.>te fald 

liset karantæne 
~I'

'....... "YTlpn i ~t"I.OrIan  t 



- En Bf min", kammeraæ 

vækkede mig vEd nitiden cm 
morgenen. Da jeg kiggede ud af 

lnduet, ho,ldt der s\ior~  bus!re 
med politifolk ncdepå g~d~~  

Huset var barrikaderet. og politi 
måtte bruge stiger for art Ioomme 
ind_ Så blev vI lagt i håndjern og 

"rt til politigården. forl:æ1Je:r 
35-årlge Goran, der Si'mmen me.d 
fem-seks andre b'fbQerc havde 
bl!$Clt et kontorlokale, også kaldet 

wWdetrod,c rum , JVææ- og bo
stedet Gaderummel i Rådmilnds-

de på NCrr4:!bli'o t København. 
ælterne bley ,m haId1 i 

bcgyndeJ.M!n af d~rl'rnb('f  sidste 
ar. UdsæLteJsen VM' kulmi Ilil

lion~!1  pil C'n længere ktmfHkt 
mellemKøbennavns Kommune Dg 
Gaderummets I,edelse (se boks1. 

Flyttede. på herberg 
I Gaderummet boede fast JO 
lmge, og op mDcl200 kom I hUMt 
hver dag for b~.a.  at bruge \'ære
stedet og få ps)'kologhjælp. Eft~r  

i1de:rummet Juk.k.ed~.  har man 
af de lUlge ikk~ el andet sted dl 

bo eiler gå hen. Nogle lever på 

gaden. Andre deler lejlighed. Og 
nkl"ltc bor rNøru-umnwt. el mld

sover der, indUl dl<! l bliVt!f rgtmi~'
dag. Jeg har I<lbt mig Lo kilo $ide 

december fortællet Svein. 
!Jbart har ban ikk~  lyst 

tU at bmgc Nfldrumrn~t  i Riid
mandsgad~.  Beboerne må ikke 
drikke illkCJhol, ryge lrtas.h:, tag 
tDf~ex  clIer slå!> l huset li . 

man Ikke overhold('r regrl'm 
men en advarsElJ og i værste I'ald 

aranl.:ene 

or hos hlnanaen 
- P~ag'Ogem(> blander ~ig  ror 
meget Dg gar f.pKs. ind på Val'

rejserne. selvom man hilf SI 
c-ste på besøg. Det eT ikke som 

i Gadl1!TUmmet, hvor man kurtne 

.T 

· G;Joerummet har i 12 ål fungeret som et alternClthit" brugl'!fslyre Lsted FlJr 
socialt udsatte unge og hjemløse. som ikke 'pa5s~r  ind' <IndIE steder 
· I sommeren 2007 fi" G'iJdcrumOlel friltiJget sin bevilling. tord! stedet 
ikke levede op Lil kommunens krav. bl a Clm;:]l ledelsen sk.ulle samarbejde 
med psykiatrien. Leder Kalle Birck-Madsen og de ul1ge !lægtede al forlad 
sle 

vcmtlE:( 2008 :iattcfDg~den  og politic[ GaderlJmmels I~der og beboete 
ud. Nogle ar de unge besaue hu~el  igen 

· I de1:cmber blev Gaderummet lurnlllet helt 
• Gaderummel drives I dag af MissionE'n blandt Hjemløsll og AskovQårtion 
Lr.lkat~me, REdmand..g,ad.c Indrettes til et nyt bo- 0flvære5tcd med plads il 
til.30·beboere. 
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Alma, 27 ar, 

tidligerI! bruger af Gaderumnmt 
",net røde I d.a:g drJves C~rllmml!t  a'f Miss:ion~n blandt 

s!ltd~m  tHI I'llllmløse OQ Askovdrdelll 

t 

oale 

ære bell sig selv, siger Sve:ln. 

Alm.. på 1:1 er og.så l idlig, 
bruger af Gaderummet. Hun baT 

sin egEn lejligheD. OG selvom d:en 
kun er 56 kvadratme1.et, d.e1lit hun 
den gerne med and ri 

- JE.'g hill" lo r11l Gaderommet 
bOE'llde hjeOlIJie hos mig nu, for
tæller Alma. der kender fler,,". som 
b]pv V 51a1 poå gOlden" i november og 

nU bl.a. bor hos hinanden. 
- Manae. at dem. deT har el] 

Mere ru i huset 
~t  har 25-Arj~eKennt'C1V.~om  

hyr, 



preat e Noale lever del."� 

med Gaclerummet. hvor vi l';;an 
være $ammen. ] stedet modes v' 
på gaden. fortæll~-rAlma. Hun e-r 
komme t hyppigt t GO! dernmmet 
d~  sidste fem-seb år. 

- Jeg brugte det meget som et 
værested, hvor jeg kam for al 

Ilappe af. Noglll' gange flakk.en 
jeg n.llult i gilderne på Nørrebro 
om nnlten uden at vide, hvor jl?g 

'~kQ Ile. 8;3 hrm. Så var ri ettart 
Gadfffummet. hvor JD1l 

unne overnatte, sigel: Alma, som 
også ~  perioder h.:u boet j huset, 
bl.;!. l en hule. som hUll.sfllv havde 
indreUeli el aI rummen... 

Da Gaderummellukkecie ov.. ~
tog Missionen blandt Hj~mløse  

og Askovgård.en ledelsen af huset 
cftH <J i tale med kommunen. 
hyrede servkefir:rnaet liSS til at 
rydde ud og gøre rent på l. Sil l. 
Herefter blev del foreløbige Nad
rummet etableret. 'Hulerne' er nu 

æk, og c1e unge kan ikke komme 
rlljlekt~  Ind fragadell og overnatte. 
i huset på samme made som før. 

Mere ro i huset 
I har 25-årJge K~dy.  sam 

Of i N~druIIlJl]ft.  Lkk.", n 
"mod_ 

- Der er mere ro i hus.et nu og 

sl"ITP. respe'kt for dem. dier ligger 
o.g sover. Fol}t. brugk til G..de
rummel rom ~t  sted. hvor de kun-

Kalle Birck,-Mads _ 

DC soVe brnnderæn ud efter en 

druktur. dengang porten var åbe 
døgnet rundt. Nu er her lukker fra. 
kl. lOD. fortæller Kennedy, de 
arbejder som reogøringstl:ss:ls tenl. 
Han er kQ~t  i G.acierummet, 
~ide.n ban var 14 år. 

- Det føles mere som at bo pft 

n tnstituiJot1 end tidligere. Her 
er meget opsyn TTl.ed beboer~. 

D!!.t et jeg ikke vant Ul, selvom jeg 
drig har hafl mm egen lejlighed 

eller har pmvet at bo alene. le 

hm: allid boet i Gadl3Tummel en 
hos venncr og bekendte, konst"
l.erer Kennedy. Hiln drOII1l.ne.r om 

.'Snart al fa sit eget stecl. I 

• red.) 

- Jeg C'r i qa-ng med i.l LSeI(le p.e I1Cl etU et nyt IJ rale~ t. e( 'l.nIe' Gaderummet. 
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