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Bedre tider: Klaus Ramadani kom som flyktning til Norge som åtteåring, og følte tidlig at han ble stemplet som et problembarn. Nå bruker                              han den vanskelige oppveksten til å hjelpe både seg selv og andre, som miljøarbeider på en 
institusjon og som aktør i underholdningsbransjen. – Musikken har vært min måte å bearbeide traumer på. Som miljøarbeider kan jeg også                                            hjelpe andre, sier bergenseren som nylig debuterte i «Parterapi» på NRK.  Foto: ANDERS KJØLEN

– Hadde du fortalt meg at 
jeg skulle være her for 
noen år siden, så hadde jeg 
faktisk trodd deg.

Erica hvEdding KronhEim
erica.kronheim@ba.no

Bergen: Klaus Ramadani (26) har 
skapt nesten like mange overskrifter 
som han har tatoveringer, etter at han 
debuterte med albumet «Originalt ga-
tebarn» i 2018. Albumet høstet flere 
solide terningkast fra musikkritiker-
ne, som kunne melde at bergensrap-
peren Klaus Perry definitivt var kom-
met for å bli. 

Flere overskrifter ble det da han 
denne høsten dukket opp på NRK som 
den nye karakteren Robert, i Kevin Vå-
genes sitt univers «Parterapi».

Men det har ofte blitt med saker la-
get av journalistene selv, for intervju 
avslår han som regel. Inntil nå. 

– Jeg er ganske privat av meg, og så 
har jeg ikke vært helt klar for å fortelle 
historien min, forklarer 26-åringen i 
det han setter seg ned for en prat med 
BA på Barbarista en fredags ettermid-
dag, og ber om et glass vann. 

– Jeg har vært avholds i to år nå, og 
jobbet hardt for å bryte med uvaner og 
et dårlig miljø, forklarer han. 

Gatebarn?
Klaus Ramadanis historie begynte i 
Albania i 1994. Som treåring måtte 
han og familien flykte fra hjemlandet, 
hvor en voldsom borgerkrig herjet. 

– Jeg vet ikke hvor lenge vi var på 
flukt, før vi fikk bosette oss i Italia, 
men for meg føltes det som evigheter. 
Jeg husker godt flyktningleiren, for-
teller Ramadani og legger til. 

– Etter fem år i Italia, fikk vi hjelp til 
å komme oss videre til Norge og Ber-
gen. Her fikk vi den hjelpen vi trengte, 
i hvert fall etter en stund. 

– Hva mener du med det? 
Klaus Ramadani trekker på skuldre-

ne. Tar en slurk vann og forteller. 
– Da jeg som åtteåring kom til Ber-

gen, kunne jeg verken språket eller re-
glene her. Jeg hadde traumer fra årene 
på flukt. På skolen hadde jeg vanske-
ligheter for å sitte stille, og begynte å 
utagere. Jeg ble tidlig stemplet som et 
problembarn, uten at noen helt prøv-
de å forstå hvorfor. 

Stempelet som problembarn ble et-
ter hvert en selvoppfyllende profeti. 
Blir man fortalt at man er et problem-
barn, ja da oppfører man seg deretter. 

– Jeg kom inn i et dårlig miljø, hav-
net i slåsskamper og eksperimenterte 
tidlig med alkohol og diverse. Alt jeg 
ville, var jo bare å glemme, sier han og 
slår ut med armene. 

– Da jeg vokste opp, var det få som 
trodde at barn kunne få Posttrauma-
tisk stresslidelse (PTSD), eller angst. 
Nå forstår man barn bedre, tilføyer 
26-åringen.

For følelsen av frykt og redsel, og at 
kroppen alltid var i alarmberedskap, 
tok ikke slutt selv om familien bodde i 
Norge. Klaus opplevde fortsatt ikke 
den trygghet et barn skal ha i sin opp-
vekst.    

– Jeg prøvde å vise at jeg ikke hadde 
det bra, men jeg ble ikke trodd før jeg 
var 13 år. Da var det en fantastisk saks-

Fra flyktning til kulturprofil og miljøarbeider 

behandler i barnevernet som endelig 
hørte på meg, Elisabeth Sætre. 

Ikke lenger gatebarn
Av barnevernet fikk han tiltak som 
psykologtimer og musikkterapi som 
verktøy til å bearbeide traumer. Men 
gamle vaner og reaksjonsmønstre er 
vanskelig å endre. Ramadani forteller 
at han har erfaringer fra ungdomsti-
den han helst skulle vært foruten.

– Jeg lærte etter hvert at det å ruse 
seg for å glemme, er den største løg-
nen som finnes. Det som hjelper mot 
vonde minner og opplevelser, er å 
snakke om det og ta tak i dem. For 
meg ble musikken den beste form for 
terapi og etter hvert noe jeg også turte 
å satse på, sier Klaus Ramadani.

Han smiler, mimrer tilbake et par år. 
– Det var fantastisk å bli en del av 

gjengen til Leo Ajkic, få spille konser-
ter og gi ut album. Jeg er så takknem-
lig, men i fjor gikk vi hver vår vei, for 
jeg er ikke lenger den samme. 

– Hva føler du deg som nå da? 
– Jeg kan ikke stå her og være av-

holds og ha tatt så avstand fra det mil-
jøet jeg var i, og fortsette med å synge 
sanger om det å være en slags rapper 
fra gaten, en gangsterrapper. Nå er jeg 
jo han med dame gjennom to år som 
er på husjakt i Moss, sier Ramadani og 
bryter ut i et stort smil. 

– Men det er ikke på grunn av June 
at jeg har lagt om, det har jeg gjort av 
egen vilje. Så klisje som det er, har jeg 
aldri følt meg helt hjemme noen ste-

der før, men så lenge jeg er med June 
føler jeg meg hjemme uansett hvor vi 
er. Og tenk, hun er en bergenser som 
nå har flyttet til Østlandet for at jeg 
kan følge drømmene mine der.   

– Jeg har flere spennende prosjekter 
på gang. Fredag slipper jeg ny musikk 
og går mot ny sjanger, og nå arbeider 
jeg og June med å starte et klesmerke. 
Og du vet, hvis Kevin ringer og spør 
om jeg vil være med i en sesong til, 
sier jeg absolutt ikke nei til det. 

– Er det June du synger om i sangen 
«Salt karamell» med strofer som «Al-
dri følt noe så ekte, holdt noen så nær-
me»? 

– Ja, det stemmer, smiler han. 
– Og nå er dere på husjakt i Moss, 

blir barn det neste? 
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rap: Klaus Ramadani aka Klaus Perry opptrådte på Bergen G-fest i 2018. – Jeg føler 
meg ikke lenger som en gangsterrapper, og vil prøve noe nytt, sier han. Foto: ANDERS KJØLEN

parterapi: I Kevin Vågenes sin anerkjente serie «Parterapi», spiller Klaus Ramadani 
Robert i sesong fire sitt nye par Robert & Samantha.  Foto: MARtiN HogSNES SoLvANg/NRK

Livet smiLer: Mye har endret seg i livet til det positive for Klaus Ramadani (26). – 
Flere positive og spennende ting er i vente, melder bergenseren. Foto: ANDERS KJØLEN

Fra flyktning til kulturprofil og miljøarbeider 

– Nei, det hadde vært feil for både et 
barn og for meg. Jeg har jo nettopp be-
gynt å leve selv! 

Hjelper andre
Dessuten handler en del av hverda-
gens til bergenseren allerede om å 
hjelpe barn og unge. I 2020 fikk han 
nemlig jobb som miljøarbeider hos or-
ganisasjonen som selv har hjulpet 
ham; Crux oppvekst, på et av deres 
sentre for barn og unge med atferds-
vansker.

– Jeg tror jeg er et mer realistisk for-
bilde for mange av ungdommene. Jeg 
kan si at jeg selv har vært der, og har 
forsøkt å løse problemer med å utage-
re – men har erfart at da kommer man 
ingen vei i livet.   

– Hvis noen hadde fortalt deg at det 
var et slikt liv du skulle leve for noen 
år siden: TV-opptredener, gi ut mu-
sikk, ha et stabilt forhold og en jobb i 
omsorgsyrket. Hadde du trodd dem? 

– Ja, jeg har aldri mistet troen på 
meg selv. Jeg har alltid tenkt at ting 
skulle bli bedre for meg. Det prøver 
jeg å lære ungdommene også, sier 
Klaus Ramadani og fastslår. 

– Dette er bare starten! 
En person som blir ekstra glad for å 

høre hvilken fremtidstro 26-åringen 
nå har, er Klaus Ramadanis tidligere 
saksbehandler Elisabeth Sætre. 

– Han sier det her bare er starten ja, 
det tror jeg så absolutt på! sier Sætre 
på telefon til BA. 

– Klaus Ramadani har alltid vært en 

optimist, selv da han hadde det utro-
lig vanskelig. Det at han nå bruker sine 
vonde erfaringer til å hjelpe andre, er 
virkelig en sann solskinnshistorie, sier 
Sætre som de siste ti årene har jobbet 
for Crux Styve Gard. Hun har sett 
Ramadani i aksjon på jobb på atferds-
senteret.

– Du skal se hvordan ungdommene 
reagerer på ham, hvor glade de blir for 

å møte en som ham! sier hun.
– Klaus Ramadani sa at du var den 

første som trodde på ham og den situ-
asjonen han var i. Hva var det som 
gjorde at du så ham så godt? 

– Jeg brukte tid med ham og lyttet 
ordentlig. Ethvert barn som utagerer, 
har som regel en god grunn til det. Det 
må vi voksne se, forstå og ta på alvor, 
konstaterer Elisabeth Sætre. 


