
Personer på lønningsliste (nu fyrede personer)  
 
En bruger, en medarbejder, en ukendt frivillig, et sanseligt menneske.  
Gaderummet opfatter i sit udgangspunkt en ny, en fremmed, som en ven du ikke har mødt endnu.  
 
Her er lidt om én, der ikke optræder på lønningslisten. 

Den ukendte frivillige, kommunen ikke kunne fyre. EN ILDSJÆL  
Én ildsjæl i Gaderummet er – ja, lad os kalde ham SMØLFEN til at starte med.   
 
SMØLFEN har i gennem mange år har bygget, udviklet og vedligeholdt Gaderummets computersystem, til et IT-system med en komplekst 
brugerkommunikationsflade, der er ganske enestående, nemhed og sikkerhed i betragtning. Og det kører upåklageligt i døgndrift år efter år.   
Og for brugerne, der som ukendt masse hærger hvad hærges kan i Gaderummet, når de skal lære en computer at kende – og for alle enkelt-
sjæle der presser sig på for lige en computer-ting mere - her er SMØLFEN helt enestående: Dét tages der, som ”tingenes tilstand” udvikler 
sig, højde for på en kærlig og senere instruktiv måde, så man videre kan mere selv ved egen kraft.  
Der er bare en grundform, der håndterer det hele, og som er i udvikling og i samklang med noget større. Dette større har det hidtidige sam-
fund hidtil ikke kunnet matche. 
  
I 2001 blev SMØLFEN indstillet til et Flex-job. Måske fordi SMØLFEN har ikke rigtigt har kunnet begå sig på det givne arbejdsmarked, 
både for svært og for simpelt for SMØLFEN. 

Kommunalt ansvar, ikke en dyt sker 
Der skete ikke en dyt fra forvaltningens side, med henblik på Flex-jobbets iværksættelse, jo nye undersøgelser, samtaler med mere. Sidste 
del syntes at hænge sammen med et nystartet psykiatrisk forsøgsprojekt i Københavns Kommune – men her blev SMØLFEN afvist og 
sendt tilbage til Gaderummet med kommentaren: ”Vi kan ikke bruge dig”. 
Så kom endnu et afklaringsforløb i gang, med en udliciteret socialrådgiver. Det har været dyrt for kommunen! Hun var bare så dygtig, soci-
alrådgiveren, og så god til SMØLFEN. Efter et halvt år med henblik på at få iværksat Flex-jobbet i Gaderummet, meddelte forvaltningen, 
at de ikke syntes det var en god idé, at SMØLFEN fik sit Flex-job i Gaderummet. 

SMØLFENs kollektive ansvar 
Jeg tror alle, der kender SMØLFEN, vil istemme, at SMØLFEN ikke bare har fortjent sit flex-job, men fandene skabt det selv – gjort det 
dér umulige - trods kun forhindringer og modstand mod at han kunne noget selv. Der er i hvert fald ikke kigget på SMØLFENs menneske-
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lige og kreative og tekniske sanser, fra de dér kommunefolk der bestemmer. SMØLFEN har overlevet på trods af Velfærdssamfundet 
sammenbrud, nu græder han sikkert snot, som mange andre i Gaderummet; snot over kommunes uforstand.  

Uforstand, uforstandighed 
Uforstand over at mangfoldigheden af unikke og særlige menneskelige sjæle gøres til et problem i det enkelte individ. Samfundet sover. 
Uforstand over at værdig samfundsdeltagelse ikke skal være for alle. Uforstand over at man ikke pudser sine fedtede briller, og ser det fan-
tastiske der frisættes og skabes, når menneskelige møder er til for mennesker og ikke for systemet. Uforstand over at Nyt uskyldigt og fæl-
les igen skal slås ned. Skulle kommunens påbud blive gennemsat, vil der ikke længere være plads til SMØLFEN – eller til Jan L./ Smølf! 
 
Skal alle være slaver, før vi fælles kan se op og sanse, det er den vej det går, gribes der ikke ind. 
. 

PS eller der paradoksale  
Havde Smølf fået sit Flex-job – eller får han det ?- og havde Gaderummet haft en bare normal urolig tid, som betyder tryghed – og får de 
det ? - med en bare almindelig økonomi – får de det ? – så render alle analyser sammen i ét punkt: 
 
AT Smølf i løbet af ganske få år havde skabt en større faglig omverdensflade, gjort IT-kurser i Gaderummet, drevet TVGaderummet endnu 
videre, og udviklet yderligere opgaver fra andre private/kommunale aktører i det ganske land. 
Så ville Smølf sikkert kunne tænke sig ind i IT-opgave eller masterjobs, uden for Gaderummet, der kunne bringe hans kreative evner og 
interesser, til gavn for samfundet, endnu længere frem. Helt sikkert ville han have sørget for, at der var værdige arvtagere til hans i dag 
uundværlige arbejde i Gaderummet – som han som ”frivillig” har båret på i 5.år!, før da som frivillig mange andre steder i mange år – når 
han den dag skal videre fra Gaderummet 
 
Kommer SMØLFEN videre ?  Får SMØLFEN mulighed for at forblive et solidarisk individ, og i behold sin menneskelige sans ? 
 
K  
6.augst 2007 
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