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Vi var en lille sluttet gruppe fra Byens Netværk, som snørede 
vandreskoene og begav os ud på en meget intens byvandring 
– sammen med Gadens Stemmer. 

Vi gik i Samis fodspor gennem området mellem 
Hovedbanegården, Halmtorvet og de små gader på 
Vesterbro – et område hun kender i blinde. 

Grænseflader er temaet for Byens Netværks arrangementer 
for 2016-17 og på denne byvandring kom vi i berøring med 
en skyggeside af vores fælles by, København. 

Daglig leder for Gadens Stemmer, My Ravn, fortalte at 
intentionen med det socialøkonomiske initiativ er at bygge 
bro over sociale hierarkier: ”Vi skaber møder mellem 
mennesker, som ikke ellers ville have mødt hinanden –
vi sørger for et rum til at skabe forståelse mellem 
mennesker”. 

Tag med på en tur i gaderne set gennem en eksperts øjne. 



Hoved-
banegårdens
vestindgang
var vores 
mødested. 



Gadens Stemmer er stiftet ud fra en frustration over, at borgere 
med mangeartede sociale problemer har svært ved at komme ind 
på arbejdsmarkedet, fortæller My Ravn. Gadens Stemmer er en 
rummelig arbejdsplads, som ansætter og træner socialt udsatte 
borgere, som det ordinære arbejdsmarked ikke formår at rumme, 
til at være byvandringsguider – her er de nemlig de ubetingede 
eksperter. 



Vores guide Sami havde købt en megafon til rundturen –
vi kunne nu godt råbes op uden. 



Og vi var på vej … 



Sami drømmer om, at få sin egen lille kaffevogn -
måske her på Halmtorvet, når Metroen åbner. 



Sami viste os sporene af hendes Hepatitis-sygdom, da vi 
stoppede ved det kommende fixerum på Halmtorvet. 



Sami fortalte sin personlige historie om dårlige forældre, 
ordblindhed, misbrug, oversavede geværer, coke-handel samt  
at blive ’clean’, starte som guide for Gadens Stemmer og blive 
lukket ude af det samfund, som lever på gaden.  



Turen gik ned af Skelbækgade, hvor Sami holdt 
vagt, mens hendes kusiner arbejdede på gaden.  



Vi besøgte Reden – et frirum for 
kvinder i misbrug og prostitution. 
Her har Sami også boet i perioder.  





Byvandringsholdet takker 
Sami og Gadens Stemmer 
for en særlig byvandring. 
Et arrangement vi helt 
sikkert vil gentage.  


