Mindeord
Karen Ellen Spannow døde 12. juli 2014 efter længere tids sygdom.
Karen Ellen var født i 1944, blev uddannet sygeplejerske i 1969, mag.
art. i etnografi i 1987 og ph.d. i 1999.
Karen Ellens bidrag til den offentlige debat var altid skarpe, vidende
og veloplagte. Hun var en flittig og underholdende bidragyder til bl.a.
DR P1, Jyllandsposten, Sygeplejersken, Social Kritik m.fl. og har i
flere år været en skattet skribent også på STOF.
Jeg lærte Karen Ellen at kende tilbage i 1997. Jeg var lige blevet ansat
i Narkotikarådets sekretariat, hvor Karen Ellen sad i følgegruppen for
STOF’s forgænger, ’Stof’. Vi fandt sammen igen for nogle år siden,
hvor jeg spurgte, om hun havde tid og lyst til at tage tråden op fra tidligere og skrive til bladet. Svaret kom prompte: ’Det vil jeg helt sikkert
gerne, for det er noget, jeg véd bliver læst!’.
Det var noget af en opmuntrende bemærkning fra en så kompetent og
erfaren fagperson som Karen Ellen, og vi fandt hurtigt hinanden igen
i et lige så sjovt og givende samarbejde, som vi havde i Narkotikarådet.
Netop fra det gamle Stof bringer vi på de følgende sider et genoptryk
af Karen Ellens artikel ’Den svære dialog’ fra nr. 5, 1998. Hendes
overvejelser om magtforholdet mellem den behandlingssøgende og
den professionelle rammer lige ind i de diskussioner, der også i dag
præger misbrugsfeltet. Læs artiklen hér, og find flere af Karen Ellens
tekster på www.stofbladet.dk.
Vi er mange, der vil savne det dejlige menneske Karen Ellen, hendes
skarpe pen og hendes skønne humor. Æret være Karen Ellens minde.
Birgitte Jensen
Redaktør på STOF

Fra begyndelsen af 1990’erne var Karen Ellen tilknyttet Center for Rusmiddelforskning
og Aarhus Universitet, hvor hun beskæftigede sig med narkotikabrug, narkotikapolitik,
behandling og skadesreduktion samt tobakkens kulturhistorie. I en periode var Karen Ellen
ansat i Rambøll Management, hvor hun arbejdede som rådgiver på flere u-landsprojekter,
senest for Danida i Bangladesh.
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