Mit liv med hash
Jeg røg min første joint, da jeg var 16 år. Det skete på min
første Roskilde Festival, og jeg husker ærligt ikke meget fra denne aften. Jeg har fået at vide, at jeg brækkede
mig, big time.. Derefter gik der over et halvt år, før jeg
røg igen. Min anden joint var sammen med min daværende kæreste og hans venner. De røg ofte. Det var en
glidende overgang for mit vedkommende. Jeg gik fra at
ryge en gang imellem til hver anden weekend, til at ryge
hver weekend, for til sidst at ryge 3-5 joints om dagen.
Jeg er i dag 22 år, og jeg har røget hash i 6 år.
I begyndelsen føltes jointen på en måde så harmløs. Det
var sjovt at ryge, det var sjovt at være helt væk, det var
rart at kunne ryge sig fri for alle bekymringer. Jeg sagde
ofte til mig selv: ”Hvis jeg virkelig gerne vil stoppe med
at ryge, så gør jeg det jo bare”, men jeg havde ikke lyst til
at stoppe.
Jeg flyttede sammen med min kæreste, i en by langt fra
min familie, mine venner og mit netværk. Jeg er generelt
en åben pige med gåpåmod. Men jointen derhjemme,
i den dejlige varme lejlighed, foran tv’et, virkede oftest
mere attraktiv end at skulle påbegynde nye bekendtska-
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ber. Derudover havde jeg i forvejen alle min kærestes venner. De kom ofte på besøg, for at ryge.
Dette var da også vildt fedt for en tid. Men når jeg
var ”ædru”, fik jeg det værre og værre, og jeg forstod
ikke hvorfor.
Jeg havde min egen lejlighed. Jeg havde en sød
kæreste. Jeg havde en masse venner. Hvorfor gik
jeg og var ked af det? Dette gjorde, at jeg begyndte at ryge oftere. For når jeg røg, kunne jeg ikke
mærke, hvor ked af det jeg i virkeligheden var. Jeg
kunne ikke mærke den evige skam over at være
fucking slidt på jobbet (hvis jeg ellers ikke var alt
for slidt til overhovedet at dukke op), jeg kunne ikke
mærke skammen over, at mit nærvær til familiefødselsdage og diverse arrangementer blev mindre.
Jo flere frustrationer, gamle grimme barndomsminder og nederen arbejdsdage, som jeg røg væk,
desto værre føltes det at være i mig selv, når jeg
vågnede. Jeg var fast besluttet om, at hashen var
en hjælp, at hashen var min ven, at hashen kunne
bearbejde alle de hårde følelser. Før jeg vidste af
det, var jeg i et misbrug. Der gik mange år, før det
gik op for mig, at når jeg røg, forsvandt alt lortet
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ikke, det blev blot pakket godt og grundigt sammen og gemt væk langt inde i mig selv.
En dag fik jeg nok. Det var sgu ikke så fedt, at de
sidste par år af mit ungdomsliv føltes som én lang
tåge. Jeg savnede følelsen af at være klar i hovedet,
følelsen af at have lyst til at stå op hver morgen,
følelsen af at have ambitioner for mig selv og mit
liv, og ja, følelsen af overhovedet at have lysten til
at leve. På dette tidspunkt var mit selvværd helt
nede, og jeg var overbevist om, at andre kunne
se det på mig. Jeg gik fra min kæreste og flyttede
hjem til mine forældre igen. Det er efterhånden 2
år siden. Jeg røg mindre. Men jeg røg stadig. Jeg
foretrak at ryge alene.
En dag valgte jeg at fortælle min mor om mit misbrug. Mange år havde været fyldt med løgne, hele
og halve, dumme bortforklaringer, og jeg var på en
måde gledet væk fra mine forældre. Min mor tog
det pænt, som en mor nu kan, når hendes 20-årige
datter fortæller hende, at hun har røget hash i 4 år.
Det var hende, der fandt U-TURN til mig. Jeg vidste med det samme, at jeg ville kontakte dem. Det
var nu gået op for mig, at jeg ikke kunne stoppe
af mig selv, og at jeg behøvede hjælp. Det tog mig
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nogle måneder at ryge færdig og mentalt klargøre
mig på at skulle åbne op for mange års ”pænt pakket væk-lort”. Men jeg gjorde det.
Jeg ringede i starten af december 2017 og fik kontakt til min nuværende rådgiver. Jeg havde ingen
ide eller forventninger om, hvad jeg gik ind til.
Men hvor er jeg taknemlig for, at jeg ringede derind.
Jeg er taknemlig for, at jeg fortalte min mor om mit
misbrug, og at jeg anerkendte, at jeg havde et.
Efterfølgende har det fået mange af mine venner
til at tage stof til eftertanke. Jeg har talt åbent om
mit forløb og om, af hvilke grunde jeg har valgt
at stoppe med at ryge hash. Det har været hårdt.
Det har været svært. Jeg har grædt mange tårer,
og mange af dem har jeg ikke vidst, hvorfor jeg
har grædt, men de har ventet flere år på at komme
ud. Det har været forløsende, og det har været det
bedste valg, jeg har truffet for mig selv i flere år.
Jeg har i dag ikke røget hash i 31 dage, dette er det
længste, jeg har holdt i… ja, siden den joint, jeg røg
sammen med min ekskæreste som 16-årig.
Fra Anna, 22 år
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Kære cirkler,
jeg begiver
mig i
Jeg håber, I kan lære mig at tage ved lære af mine fejl.
Det her er for de gange, et nej blev et ja; det her er
for den gruppe mennesker, jeg møder og ryger med;
det her er for den ro og motivation, der ebber og
flyder fra mig, langsomt. Jeg forsøger at være stærkere, jeg ved, hvilke vaner jeg har, hvornår jeg ryger
mere, hvornår jeg ryger mindre, jeg fravælger at forberede mig til de stunder i livet, hvor jeg er svagere.
Og derfor falder jeg, igen og igen. Ruller rundt i de
samme cirkler, mit liv begår sig i, alt forandrer sig,
og jeg er bare den samme. Som oftest stikker jeg
først fingeren i jorden, når jeg hænger ud over afsatsen. Højt at flyve, dybt at falde. Nogle gange dypper
man bare fødderne, andre gange har man ikke set
overfladen i flere måneder.
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Water
Water
Wash off yesterday
Water
Water
Pools of sorrow, waves of joy
Water
Water
Have you ever seen the rain?
Credence
Clearwater
Revival
Absolution
Forgiveness
Rebirth
Water
Water
Wash over me
Water
Hvornår lærer jeg?

Fra Sebastian, 24 år
STOF UNGE – SÆRNUMMER 2018

19

Du blev hurtigt introduceret til mit liv, da
du, allerede fra mine
forældre var unge, var

Kære
Alkohol
en god ven af familien.
Du var i de første mange år den, som altid var
der, men den, som jeg
aldrig havde direkte kontakt med. Jeg tog først direkte
kontakt til dig i 12-13-årsalderen. Du
har aldrig været udskældt af min mor, da
du selv stod hende nær, måske mere nær end jeg
– måske derfor blev vi også utrolig gode venner, du og
jeg. Du var til alle begivenheder i min barndom, så det var
uundgåeligt, at jeg skulle introduceres tidligt.
Kokainen kom hurtigt med i kliken, og vi havde det alle tre fantastisk,
i mange år var vi urørlige. Nu er du den eneste, der er tilbage,
efter kokainen truede mig på livet og invaliderede mig med
angst. Du er dog stadig en stor del af mit liv, men jeg bryder
mig ikke om den indflydelse, du har haft på mig. Du har gjort
mig ked af det, men du er samtidig den, som har dulmet mit
konstante ubehag. Det har været svært for mig at sige nej, det
har været svært for mig at holde mig til én genstand, det var
alt eller intet med os to.
Ligesom igennem min barndom vil du altid være der, til fødselsdage, sene sommeraftener, til middage osv. Du er der hele tiden.
Det har taget mig 3 måneder i U-TURNs aftengruppe, som varede 3½ time pr. gang, at få sat mit forhold til dig i perspektiv. Jeg
blev der bevidst om, at jeg brugte dig til selvmedicinering. Uden
lyv gamblede jeg med min økonomi, skole, mit job, og jeg vendte
bare den anden kind til, for jeg var allermest fattet, når jeg var
beruset – jeg havde brug for dig hver dag. I dag har vi fået et mere
afbalanceret forhold, jeg kæmper stadig med at kunne nyde dig i
små mængder og ikke drikke mig ned, hver eneste gang vi mødes.
Du må forstå; alt med måde.
Fra Simone, 24 år
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U-TURN er et behandlingstilbud til unge i
København mellem 14 og 24 år, der har et
problematisk forbrug af hash, stoffer eller
alkohol. Anna, Simone og Sebastian har
alle været i behandling hos U-TURN.
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