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Dette er STOF UNGE. Det er en særudgave af magasinet STOF. Både STOF og STOF UNGE udgives af Center
for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet, som
forsker i rusmidler – det vil sige alkohol og stoffer - og
samfundet. Vi synes, det er rigtig vigtigt, at den viden
og forskning, vi skaber på centret, kommer ud til andre
end forskere. Vi forsker jo i samfundet, og derfor vil vi
også gerne fortælle til samfundet. Og faktisk handler en
stor del af vores forskning om unge. Derfor sidder du nu
med dette blad i hånden.

Måske tænker du, hvad en bunke forskere på et
universitet overhovedet ved om at være ung. Det er jo
100 år siden, de selv var det. Mindst! Men ud over at
vi faktisk er et center fyldt med både unge og ældre
forskere, så går en stor del af vores forskning ud på at
tale med netop jer unge og interviewe jer, analysere
og studere jer og læse og udarbejde rapporter om jer.
Og derfor vil vi også meget gerne dele den spændende viden med jer, som vi får om jer fra netop jer.
I bladet kan I ikke kun finde artikler skrevet af forskere
om de emner om unge, stoffer og alkohol, som vi eller
andre videnskabsfolk på området forsker i lige nu. Der
er også breve skrevet til jer fra andre unge, som enten
selv har haft problemer med stoffer eller alkohol,
eller som har forældre, der har det. Derudover er der

også to artikler skrevet af henholdsvis hiphop-eksperten Kristian Karl fra musikmagasinet Soundvenue
og ph.d. i musikvidenskab Mads Krogh, som begge
fortæller om hiphop-musikkens forhold til stoffer, bl.a.
Xanax-generationen.
I bladet kan I også læse et interview med Sara Bovin,
som er radiovært på det legendariske P3-ungdomsprogram TVÆRS. Og I kan også finde en quiz, hvor I
kan få testet jeres viden om stoffer og alkohol. Sidst,
men ikke mindst, kan I på bagsiden af bladet nyde de
poetiske ord fra digteren Caspar Eric, der som kun
27-årig debuterede med samlingen ’7/11’ og fik stor
succes. ”… og jeg vil hviske til gin og tonic’en, i en kærlig tone, at der er kun en af os, der kan være fuld…”
God læselyst!
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