
Små ønsker om et hjem
Lars Sonne drømmer om en hems,
kogeplader og et grønt område.
Han håber på at få en af
kommunens nye boliger i
Brønshøj til hjemløse
grønlændere.

Af Julie Greve Bentsen

   ”Jeg har tænkt mig at døbe huset
’Aputiaq’. Det er det grønlandske
ord for snefnug,” siger Lars Sonne.
Selvom han har boet i Danmark,
siden han var to år, fylder alt det
grønlandske meget i bevidstheden.
   Han sidder i den gamle kulkælder,
Kofoeds Kælder, ved Kultorvet,
som i fem år har været mødested for
nogle af Københavns socialt udsatte.
Stedet er et tilbud til hjemløse, som
hver morgen kan gå hen og tage
bad, drikke en kop kaffe og få
udleveret rent genbrugstøj.
   Lars Sonne ruller med garvede
fingre en smøg sammen og stopper
den ind i mundvigen.
   ”Jeg har været hjemløs i 20 år,”
fortæller han.
   Jakken der hænger over ryglænet,
er lidt for stor, og den grøn- og
rødternede hættebluse er nusset i
kanterne, men Lars Sonnes humør
fejler ikke noget. Han smågriner lidt
af en spydig kommentar fra stedets
medarbejder, Kim Clemen, og giver
ham hurtigt et svar på tiltale.
   Lars Sonne bruger dagene på
gaden på at sælge de hjemløses blad
”Hus Forbi” og hænge ud med de
andre hjemløse på faste steder som
Kultorvet eller Gammel Strand.
   ”Jeg har haft et værelse på
herberget Mændenes Hjem i et halvt

år, men jeg er der stort set kun om
natten eller for at få et måltid mad
engang i mellem. Det er skam fint
nok med værelset, men det er nu
ikke et rigtigt hjem,” forklarer Lars
Sonne.

Flasken vandt
   De let svømmende øjne vidner om
et hårdt liv med sprit og humle som
en fast bestanddel af hverdagen.
Lars Sonne drak sin første øl som
12-årig og begyndte at drikke fast,
da han var 18.
   ”Jeg har ingen uddannelse, men
jeg har altid været glad for at bruge
mine hænder. Engang arbejdede jeg
i min fars tømrerfirma i Hillerød og
jeg har også arbejdet som
møbelsnedker og kokke-
medhjælper. Men til sidst kunne jeg
ikke passe mit job på grund af
sprutten,” fortæller Lars Sonne og
slår blikket ned på den blå voksdug.

Vidt omkring
   Hans forældre stammer fra
Grønland og kom til Danmark i
1961 da Lars Sonne var to år
gammel. Han voksede op i Hillerød
og har altid haft et tæt forhold til sin
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familie. Også efter drikkeriet
begyndte at tage overhånd.
   Efter flere afstikkere til andre dele
af landet slog han sig permanent ned
på den københavnske stenbro for ti
år siden.
   ”Da jeg kom til København var
det uden en krone på lommen. I syv
måneder levede jeg udelukkende af
at samle flasker på gaden sammen
med en kammerat,” fortæller Lars
Sonne. Han håber snart på at kunne
lukke herbergets dør bag sig for
sidste gang og åbne en ny i sit eget
hus i Brønshøj. Det bliver et helt
andet, mere åbent og grønt miljø end
de toppede brosten i Indre
København hvor han plejer at
færdes.

Med fra start
   Sammen med en gruppe andre
udsatte grønlændere er han
interesseret i at få bopæl i et nyt
socialt byggeri i Brønshøj. Projektet
inddrager de kommende beboerne i
forløbet allerede før byggeriet sættes
i gang. Samtidig giver det dem
mulighed for at komme med forslag
til boligernes udformning.
   I formiddags har Lars Sonne
fortalt SUS-medarbejderne Kristian
Wedel Andersen og Maria
Trangbæk Petersen, om ønskerne for
sit kommende hjem.
   ”Jeg synes det er fint at være med
fra starten af projektet. De lytter til,
hvilke ønsker man har. Bare det at
man kan komme med forslag, det er
rigtig godt,” siger Lars Sonne.

Små ønsker
   I første omgang skal samtaler med
gruppen, give SUS en fornemmelse
af brugernes behov.
   ”Jeg er meget lun på tanken om, at
få en hems til min seng. Og så vil
jeg gerne have fire kogeplader i

køkkenet, for det er jo nødvendigt,
hvis man skal lave sovs, kartofler og
bøf,” siger Lars Sonne, som kender
til madlavning fra sin tid som
kokke-medhjælper.
   En social vicevært skal lære
beboerne i byggeriet godt at kende,
og Lars Sonne håber også på, at der
kommer et fælleshus, så beboerne
kan mødes med hinanden til
forskellige arrangementer.
   ”De må gerne plante lidt buske og
stille en bænk op derude, så der
bliver mulighed for at sidde udenfor
og hygge sig om sommeren,”
indskyder han.
   Det er blevet tid til at pakke sig
ind i den store blå kansasjakke, for
nu vil han ud i den friske luft og
sælge aviser og se sig om efter
kammeraterne på gaden.
   ”Hvis jeg får en bolig i Brønshøj,
vil jeg nu stadig blive ved med at
komme herinde. Jeg tror slet ikke
jeg kan undvære miljøet,” siger Lars
Sonne.


