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Støt Kræftens Bekæmpelse og køb lodder i vores julelotteri – husstandsomdeles i denne uge

Vi Vil Vinde

Ingen ved om kræft nogensinde vil blive udryddet. Om kampen er både uendelig 
og uovervindelig. Men Kræftens Bekæmpelse har et ambitiøst og ufravigeligt mål. 
Om 15 år skal ingen dø af kræft. Om 15 år skal kræft være til at leve med. Om 15 år 
skal ordet kræft ikke klinge så dystert som det gør i dag. Derhen vil vi, derhen 
kommer vi. Vi erkender det er store ord, med langt igen og det lader sig også kun 
gøre, hvis vi trækker i flok og stædigt tror på sagen. Hvis vi fastholder presset på 
politiske prioriteringer, øger informationen til borgerne og midlerne til forskerne.
Hvis vi hæver vores ambitionsniveau og sænker vores tolerance over for uanstæn-
dige forhold. Hvis vi lader udenlandske erfaringer blive indenlandske normer. 
Alt dette kæmper Kræftens Bekæmpelse for, og kan vi få flere til at kæmpe med, 
så går håbet og målet fra at være delvist naivt – til at være dejligt realistisk. 

Støt os, så trækker du med.

Af ANDERS BOAS

Kenneth Balfelt sender billeder af et fi xerum op på et lær-
red, mens han nøgternt fortæller: »I dette rum kunne man 
fi xe, uden at andre kunne se det. I det her rum kunne to 
stofbrugere hjælpe hinanden med at fi xe. I det her rum var 
der et spejl, så man kunne fi xe sig i halsen.« 

Vi er ikke til konference om stofmisbrug, men i byud-
viklingsfi rmaet Hausenbergs lyse, åbne kontorlandskab få 
hundrede meter fra Søerne i København. 

Kenneth Balfelt er kunstner, og fi xerummet er et af hans 
kunstprojekter. Formålet var at skabe opmærksomhed om 
stofmisbrugernes vilkår ved at give et bud på, hvordan de-
res hverdag kunne ændres: »Fixerummet var ulovligt, men 
det var sådan set ikke min pointe at bryde loven. Jeg var 
ikke engang sikker på, at et fi xerum var den rigtige løsning 
på problemet, men ved at behandle det gennem kunsten 
kunne jeg skabe en debat om vilkårene for en gruppe men-
nesker, om hvem der var en masse fordomme.« Kenneth 
Balfelt tager udgangspunkt i konkrete problemer, men ud 
over at løse selve problemet forsøger han at gøre værket 
til en kommentar til den generelle problematik. Det lykke-
des med fi xerummet. Pressen fi k pludselig sat billeder på. 
Forsøget varede kun i 16 dage, men billederne fra projektet 
bliver stadig brugt, når man skal illustrere debatten om 
fi xerummene.

Imagepleje

»Min kunst handler om at løse nogle praktiske problemer, 
men den handler lige så meget om at skabe nogle andre bil-
leder af de mennesker, jeg arbejder med, og give dem selv 
et andet billede af sig selv,« siger Kenneth Balfelt. Netop 
det var centralt, da han sammen med en række andre ny-
designede institutionen Mændenes Hjem. Den er et socialt 
tilbud til hjemløse og udstødte, og mange af stedets brugere 
har problemer med misbrug af en eller anden slags. Et af 
de centrale mål med projektet var at give et andet billede af 
en samfundsgruppe, som de selv kun har et meget overfl a-
disk kendskab til: »Den arkitektur, du kommer i til dagligt, 
tilbyder dig jo ubevidst et billede af, hvor værdig du er, og 
hvor værdig andre anser dig for at være. Når du har været 
vant til at færdes iblandt nogle møbler, som en folkeskole 
har udrangeret, og der så pludselig kommer nogen og bru-
ger energi og penge på at ændre de omgivelser, du færdes 
i, så betyder det noget for den måde, andre ser på dig, og 
den måde, du ser på dig selv.« Målet var at mindske det 
hierarkiske forhold mellem brugerne og medarbejderne. 
Det gjorde Kenneth Balfelt og hans partner, billedkunst-
neren FOS, ved at fjerne det bur, der mødte brugerne ved 
indgangen: »Det lignede en østtysk grænsekontrol, og der 
var glas for, så medarbejderne kunne se, hvem der prøvede 
at komme ind, men de kunne ikke tale sammen, før med-
arbejderne kom og åbnede for den ventende bruger. Det 
hele havde en meget institutionel karakter, og man skal 
tænke på, at for mange af brugerne var det sted det, der var 
tættest på et hjem for dem.« Kunstnerne udskiftede også 
de gamle mødelokaler med en campingvogn for at fjerne 
billedet af en institution med et skævt magtforhold, hvor 
brugernes eneste magtmiddel var vold: »I starten insiste-
rede medarbejderne på, at der skulle være to udgange i 
campingvognen, så de altid kunne komme væk, men det vi-
ste sig ikke at være nødvendigt, så nu har de boltet ’nødud-
gangen’ fast,« siger Kenneth Balfelt. Han mener, at det nye 
design har været til gavn for forholdet mellem de ansatte og 
brugerne: »Der er kommet dobbelt så mange brugere, efter 
at vi nydesignede stedet, men der er kun det samme antal 
voldsepisoder som før. Vi tror, at når en socialarbejder 
kigger på en hjemløs i de nye rammer, så respekterer han 
ham mere end før. Arkitekturen lægger simpelthen op til et 
andet forhold.«

Lædersofa og fl adskærm

Projekter som dem, Kenneth Balfelt arbejder med, kræver 
meget research. Hans metode består i at forsøge at forstå 
den sociale og politiske kontekst, som de folk, han arbejder 
med, lever i: »Jeg prøver at forstå, hvad det er for nogle 
mennesker: Hvilket liv lever de, hvilke behov har de? Hvad 
er deres rutiner og hvordan er deres hverdag? Hvilket bil-
lede har andre mennesker af dem?« Herefter forsøger Ken-
neth Balfelt at oversætte folks behov til en konkret, fysisk 
løsning på problemet: »For eksempel har stofmisbrugere 
et behov for at gå omkuld, når de har taget mange stoffer. 
Før vi nydesignede Mændenes Hjem, foregik det på sådan 
nogle hårde, udrangerede skolemøbler.« Kenneth Balfelt 
viser os et sløret billede af en hjemløs, der er gået omkuld 
på, hvad der ligner tre meget ubekvemme stole: »Jeg fandt 
et møbel i Bella Centeret, som egentlig var beregnet til, 
at folk på kontorer skulle tage sig et power-nap, men det 
viste sig at være godt til hjemløse. Det at gå omkuld er en 
helt naturlig del af deres hverdag, og min opgave var så at 
sørge for, at det kunne foregå på en mere værdig måde.« 
Et af de store dilemmaer er dog, hvor meget han skal lytte 
til de konkrete ønsker, som brugerne kommer med: »Der 
var nogle, der syntes, at det kunne være rart med en sort 
lædersofa og en fl adskærm. Her kommer dilemmaet så ind. 
Skal man give dem det, de beder om, eller det, de har brug 
for? Man kan sammenligne det med, hvis man spurgte dig 
om, hvordan Købehavn skulle se ud i fremtiden, så ville 
du måske have nogle ideer, og dem kunne man selvfølgelig 
bare opfylde, men man ville nok få et bedre resultat ud af 
at sætte en fagmand til at fortolke de ideer med en anden 
indfaldsvinkel og forståelse.« Men hvorfor er en lædersofa 
og en fl adskærm ikke fi nt nok? »Vi ville gerne give dem en 
identitet, som afspejlede deres liv og behov, men vi fandt 
hurtigt ud af, at deres arkiv for indretning ikke var sær-
ligt stort og ikke særligt velartikuleret. De har jo boet på 
gaden i mange år og har været stofbrugere. Mange af dem 
kommer fra børnehjem og fængsler, så vi ønskede ikke at 
kopiere de referencer, de havde med herfra, men i stedet 
tage udgangspunkt i en respekt for det liv og de behov, de 
havde nu.« 

Mennesker som råstof

Selv om Kenneth Balfelt som kunstner arbejder med 
mange forskellige materialer, er det gennemgående råstof 
i hans kunst mennesker. Han medgiver, at man skal gøre 
sig nogle særlige overvejelser, når man arbejder med vir-
kelige mennesker i stedet for eksempelvis lærred og ma-
ling: »Den endelige prøve er altid, om jeg kan fortælle det 
samme til dem, jeg laver projekterne sammen med, som 
jeg fortæller i dag foran etnologer og byplanlæggere. Har 
jeg fortalt, hvad det egentlig handler om? Og det synes jeg 
generelt, jeg kan.« En anden ting, som er central for Ken-
neth Balfelt, er, at han får noget igen af dem, han arbejder 
med: »Det fungerer ikke, hvis jeg bare kommer og løser et 
problem. Hvis ikke de tilbyder mig noget, så gider jeg ikke. 
Det kan være deres fagkundskab eller deres kendskab til 

den situation, vi arbejder med. Som regel ved jeg ikke sær-
lig meget om deres situation, når vi starter, men det kan 
de bidrage med.« Kenneth Balfelt mener, at vi ofte overser 
de ressourcer, som såkaldt ’ressourcesvage’ grupper har: 
»Man har helt naturligt en masse fordomme om, hvad for-
skellige samfundsgrupper kan. Man er selvfølgelig nødt til 
at putte folk i nogle kasser, men vi er så vant til at betragte 
nogle samfundsgrupper som grupper uden ressourcer, og 
så overser vi, at lige meget, hvad man fylder sin dag med, 
så opnår man jo nogle kompetencer, som man kan bruge i 
forskellige situationer. En særlig erfaring i at begå indbrud 
eller klare sig igennem tilværelsen ved at platte folk udsty-
rer jo også folk med nogle særlige kompetencer, og det er 
spørgsmålet, om de ikke kan bruges konstruktivt.«

Social kunst. Kunstneren Kenneth Balfelt nøjes ikke med at beskrive og kommentere sociale problemer. Gennem sin kunst forsøger han 
at give folk overraskende løsninger, som de selv har peget på.

Oversætteren
Hvordan ændrer man magtforholdene på Mændenes 
Hjem? Ved at stille en capingvogn ind i stuen.


