Et frirum væk fra bænken

Artikel af Ole Møller og Gitte Jensen

Forenden af Parkvængets matrikel på Byparkvej ligger der en mindre kolonihaveforening. Når foråret
rammer Vestegnen, midt i marts, begynder havefolket at vise sig i kulørte gummistøvler bevæbnet med
grønne vandkander og stærk kaffe. Havefolket er tilbage i deres frirum.
Et stenkast fra forstadsidyllen findes et alternativt frirum. Et shelter. Umiddelbart ses det ikke fra Byparkvej.
Den mørke tagpap, og træbrædderne på det hældende tag, stikker knapt frem fra skråningen mod
kolonihaveforeningen. Men det er der og det bruges.
Ole, der bor på Parkvænget har været med til at bygge shelteret i efteråret 2015. Det hele begyndte med et
ønske fra 3 beboere om at sove under åben himmel. De 3 mænd sov på skift under halvtaget for enden af
enheden Øst Stuen. Her lå Ole i sin sovepose med sine smøger og sin kaffe under bænken.
På et tidpunkt faldt Ole og Parkvængets forstander Poul i snak og dengang fik Ole sat ord på et ønske om et
shelter. Et frirum fra bænken, og samtidigt en mulighed for fortsat, at sove under åben himmel. Jeg talte
både med Poul og Bo om, hvor shelteret skulle være. Vi kom frem til, at det kunne bygges ved
græsskråningen ved bagindgangen til Øst Stuen. Det er det bedste, der længe er sket for mig, siger Ole og
ser mig lige ind i øjnene med et fast blik.
Ole er en mand midt i 50’erne, tidligere jord- og betonarbejder, brolægger og DSB ansat. Han har levet
livet. På godt og på ondt. Hvordan var det at være ansat i DSB? Det var hårdt, DSB var gift med mig og ikke
omvendt. Jeg havde svært ved at sige nej til ekstravagter og jeg tror sgu’ det sled mig op. Jeg arbejde alt for
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mange dage i træk. Så var det bedre at være jord- og betonarbejder. Dengang kunne man selv bestemme
tempo og sjak, siger Ole.
Hvordan byggede I shelteret? Jeg ser på Ole, mens jeg venter på at han begynder at forklare. Det første vi
gjorde var at gøre skellettet klar. Fire stolper gravet godt ned i jorden, begynder han. Så lagde vi gulvet, en
25 mm finerplade. Den kan tåle 9 ton, så jeg kan tage lidt på endnu, før pladen flækker, Ole griner og slår
sig på låret. Taget var det sidste, der blev lavet med hældning, fortsætter han da latteren har lagt sig.
Hvad betyder det for dig at kunne sove under åben himmel? Frihed. Ro. Jeg ved ikke noget bedre end at
vågne til fuglesang. Hvilke fugle hører du? Sanglærken, den kommer på stille solskinsmorgner og solsorten,
der sidder højt i træerne, jeg tror de kom tidlig i marts i år. Nogen gange hører jeg også bogfinken med de
kraftige stemmer. Så ligger du og lytter til fuglesang og vågner? Ja, det gør jeg. Jeg bruger også shelteret
om eftermiddagen, til at komme væk fra enheden og finde ro. Hernede er der ingen unødvendig larm. Jeg er
ikke så afhængig at andre mennesker her nede. Her har jeg mine tanker og mine ting.
Hvilke andre erfaringer har du med at sove under åben himmel? Det har jeg mange erfaringer med, både
fra Saxenhøj og fra Parkvænget. Fortæl mig lidt, jeg smiler. På Saxenhøj tog vi på overlevelsesture til
Sverige. Det var sgu’ sjovt! Det var kanoture og vi var altid 4 der tog afsted i 2 kanoer. Jeg sejlede sammen
med Benny-Bom-Stærk. Det kaldte vi ham, Ole smiler og ser frem for sig, mens han klør sig i skægget og
ryger på sin smøg. Jeg har også været på kanotur med Parkvænget. Det er nogle år siden nu, men det var
også godt. Der sejlede vi på Gudenåen i 5 dage. Det var sammen med Michael og Jakob, men de er begge
flyttet nu. Jeg savner Michael, han var en god ven. Ved du, hvor Michael er flyttet hen? Til Næsted, tror jeg.
Det kan da være du kunne besøge ham? Ja, måske…
Vi sidder lidt uden at sige noget. Ole, jeg sidder og tænker på om oplevelsen fra at sove i shelter og
kanoturene kan sammenlignes? Nej, ikke helt. Hvad er forskellen? På Kanoturene er naturen langt tættere
på. Det er mere vild natur. Vi sover i telt og kommer længere ind i skovene og stilheden er anderledes, men
jeg nyder min frihed i mit lille åndehul hernede, slutter Ole.
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