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Mange skæve eksistenser holder til
i Københavns parker.Antallet af
østeuropæere og psykisk syge i par-
kerne stiger,mens antallet af vaga-
bonder og alkoholikere er stagneret.
ParkbetjenteneBrunoNielsen,
Vibeke Thomsen ogPalleMadsen
giver sig tid til at snakke og hjælpe
– hvis de kan.
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Detskæve
liviparken

[parkbetjente]
Første parkbetjent kom
i 1671, da Kongens Have
åbnede. En gammel soldat
fik opgaven. I 2001 skar
Københavns Kommune
korpset ned fra 31 til syv
betjente. Den 28. novem-
ber skal Miljø- og Teknik-
udvalget i København tage
stilling til, om korpset helt
skal nedlægges, selvom
korpset udfylder en vigtig
social funktion.

Forladt i hast.
Vasketøj, en næsten
fyldt pakke kaffe i
vindueskarmen og
en si med spagetti-
rester på gulvet.
Beboerne har i al
hast forladt huset,
da vi ankom.

1 Udlændinge. “De
har boet her i cirka
et halvt år,” vurderer
Parkbetjent Palle
Madsen på mæng-
den af affald. Huset
har længe stået til
nedrivning, og døre
og vinduer har været
dækket af plader.
Palle Madsen opda-
gede beboerne, tre
udenlandske mænd,
da de var i gang med
at lave mad. “De
udenlandske hjem-
løse er i en værre
situation end dan-
skerne, fordi de ikke
kan hjælpes ifølge
lovgivningen,” fortæl-
ler han.
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P. Nielsen. Bruno Niel-
sen får sig en snak med
P. Nielsen. Han sover
ofte under buskene i
Enghaveparken. Han er
maniodepressiv og har
netop mistet sin lejlig-
hed i Bellahøj på grund
af en voldssag. “Når han
tager sin medicin, er
han nu fredelig nok,”
siger Bruno Nielsen.

Elvis. “Jeg tog navne-
forandring til Elvis, da
jeg var 58 år, og det sta-
dig var gratis. Nu er jeg
67 år. Elvis er Kongen.
Jeg har også hans døds-
attest,” fortæller Elvis.
Parkbetjent Vibeke
Thomsen har nogle
gamle Elvis-singler til
Elvis.
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Enghave Plads,
Vesterbro. “Vi ser
mindre til jer parkbe-
tjente, og det er
synd, for I giver tryg-
hed,” siger Dan til
Vibeke Thomsen.
“Alle mine gamle er
nu døde. Så nu står
jeg og drikker med
dem her,” siger han
og slår ud med
armen mod Elvis og
P. Nielsen. “De hjem-
løse og alkoholikerne
bliver meget ofte
overfaldet i parkerne
– som regel helt
uden grund,” fortæl-
ler Bruno Nielsen.
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