RUSMIDLER & VESTERBRO

HVERDAGSLIV på den åbne 		
stofscene på Vesterbro
I foråret 2017 indledtes to måneders feltarbejde på Indre Vesterbro i København som en del af en større undersøgelse af den åbne stofscene i området. Billedet, vi så af Vesterbros stofscene, er komplekst og udfordrende
for forestillingen om, at stofindtagelsesrummene i området kun fungerer som magneter for stofbrugere, eller at
brugernes færden i området udelukkende er styret af behovet for stoffer.
							 frustrerende følelse af at være udenfor blev dog efterAF MORGAN BANCROFT, SIV SCHJØLL BERGE,
hånden brudt. En kombination af, at vi var i området
JULIE AGGER JOHANNESSEN OG ESBEN HOUBORG

Vi deltog i feltarbejde på Vesterbros stofscene som studentermedhjælpere ved Center for Rusmiddelforskning under ledelse af lektor Esben Houborg. I vores
arbejde havde vi fokus på stofscenens brugerperspektiver, og for at opnå viden om livet på stofscenen og
forholdet mellem stofscenen og det omgivende samfund valgte vi at inddele vores feltarbejde i vagter, der
dækkede hverdage fra klokken 7 om morgenen til klokken 21 om aftenen. Derudover dækkede vi også et par
fredags- og lørdagsaftener samt nætter for at observere
det skifte, der sker, når folk strømmer til Vesterbro for
at gå i byen. Gennem vores feltarbejde lærte vi flere af
stofbrugerne at kende, og i vores samtaler og interviews
med dem fik vi hurtigt et billede af, at det er mere end
blot stofferne og muligheden for at indtage dem under
sikre forhold i stofindtagelsesrummene, der får brugerne til at komme på Vesterbro.

Vores vej ind
I begyndelsen af feltarbejdet følte vi os tit malplacerede, fordi vi oplevede, at der var en usynlig mur mellem stofmiljøet og så andre i det offentlige rum, inklusive os. Det offentlige rum virkede mindre offentligt
i de områder, hvor stofbrugerne særligt samlede sig,
eksempelvis foran Mændenes Hjem eller ved stofindtagelsesrummet H17, og vi følte os påtrængende, når vi
bevægede os ind på ”deres territorier”. Starten af feltarbejdet bar derfor præg af deltagerobservation med
tryk på det observerende, og vi brugte mange timer på
at gå rundt i gaderne eller sidde på bænke, trapper osv.,
uden meget interaktion med stofbrugerne. Den til tider
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hele tiden og dermed blev en del af gadebilledet, og at
vi også udstrålede en imødekommenhed over for stofbrugere, medvirkede til, at folk fra miljøet henvendte
sig til os. I uddraget fra feltnoterne nedenfor beskrives
et møde med en ung fyr, der i kraft af, at han er pusher,
fik stor betydning for vores adgang til en del af stofmiljøet. Han henvendte sig første gang for at sælge coke
og igen nogle dage senere af nysgerrighed over for vores notetagning på Halmtorvet. Da han hørte om vores
projekt, ville han meget gerne hjælpe:
’Yassir siger, at han kender alle, og at han gerne vil
introducere mig for nogen, som jeg kan interviewe. Mens
vi snakker, kommer ham den lave asylant, der tidligere var
oppe og skændes med en anden, hen til os og spørger Yassir
om en cigaret. Han virker travl, men smiler og hilser og går
så mod Viktoriagade.
Vi går sammen op på ’Rampen’, og det er faktisk første
gang, jeg er deroppe. Der står måske 8 stofbrugere foran
indgangsdøren, og de kigger på os. Jeg smiler, så godt jeg
kan, til dem og ser, at Lasse sidder på bænken ved siden af
indgangen sammen med en af de kvindelige stofbrugere.Vi
hilser, og jeg siger tak for sidst.Yassir fører mig ned til enden
af ’Rampen’, hvor der sidder to mandlige stofbrugere [...].
Jeg bliver præsenteret for den sidste, som hedder Raffi, som
også viser sig at være fra Marokko. Jeg sætter mig på bænken ved siden af ham og præsenterer projektet på bedste vis.
Han taler nogenlunde dansk’ (uddrag af feltnoter).
Det var utroligt at opleve kontrasten fra i det ene
øjeblik at være en beskuer til i det næste at deltage i
livet på den åbne stofscene. Da vi først én gang havde opholdt os på ’Rampen’ (en lang rampe uden for
stofindtagelsesrummet H17, hvor man kan sidde), var

Samtidig med, at disse relationer og møder medvirker til at fordele stofferne i
miljøet, medvirker de også til skabe en oplevelse af at gøre noget sammen med
andre og til tider en følelse af samhørighed. Man deler mere end stoffer, og det er
også det, der får nogle stofbrugere til at komme på Vesterbro. De føler sig ’hjemme’
på Vesterbro.
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grænsen overskredet, og efterfølgende blev vores færden mere fri, og vi kunne retfærdiggøre vores tilstedeværelse ved at spørge efter Yassir eller andre, vi lærte at
kende. Til sidst i feltarbejdet undrede det os, hvorfor vi
ikke bare var gået op på ’Rampen’ fra starten af, når nu
det havde vist sig at være helt uproblematisk. På den
måde fik vi lov til at tage del i de sociale relationer, som
udgør gruppen af stofbrugere, og fik et indblik i deres
hverdag.

Venskaber og hverdagsliv 				
på den åbne stofscene
Størstedelen af stofbrugerne kommer udefra og ind
til Vesterbro, hvor de opholder sig i kortere eller længere tid. Blandt stofbrugerne udfolder der sig et særligt hverdagsliv, hvor hovedaktiviteterne handler om
at købe, sælge, dele og indtage stoffer, men også alle
mulige andre ting, som har at gøre med brug af forskellige tilbud og services og ikke mindst at mødes med
venner, bekendte og kontakter. Det sidste er en vigtig
del af livet på stofscenen. Dels fordi stoføkonomien
er tæt vævet sammen med de sociale relationer og de
normer og regler, der styrer den måde, man interagerer
på i miljøet. Dels fordi mødet med andre mennesker,
man deler livsvilkår med, opfylder nogle sociale behov.
Stofbrugeren Ali beskriver i citatet nedenfor, hvordan
’hustling’, udveksling af stoffer og social interaktion
med andre i miljøet er vævet tæt sammen.
’Ja, man prøver at finde, øhh, det er sådan en slags
hustling, ik’.Til hvordan man skal få sin fix, eller hvordan
man skal få sin rush. Og det kan være, f.eks. jeg har lyst til
at snakke med hende kvinden der. Det kan være et rush for
mig! Det er også en slags afhængighed, ik’. Og så kan jeg
sagtens bruge en time, blive og snakke med én og få nogle
følelser op at køre med hende, ik’. Og så bliver jeg træt af det,
og så prøver jeg at mødes med andre, som har brug for noget
[stof]. Så prøver jeg at samle dem med nogle, som at der har
noget, og så prøve at få noget ud af det, som kan være med i
det, ik’. Men alt sammen skal være med balance. Man skal
virkelig passe på ikke at gå ud, eller at man bliver uvenner
eller ditten og datten’ (Ali)
Det er altså lige så meget relationerne og muligheden for at møde ligestillede mennesker, man kan få
ud af at komme på Vesterbro. Samtidig med, at disse
relationer og møder medvirker til at fordele stofferne i
miljøet, medvirker de også til skabe en oplevelse af at
gøre noget sammen med andre og til tider en følelse
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af samhørighed. Man deler mere end stoffer, og det
er også det, der får nogle stofbrugere til at komme på
Vesterbro. De føler sig ’hjemme’ på Vesterbro. Det bliver fx tydeligt, når Ali fortæller, at han lige så godt kan
få sine stoffer på Nørrebro eller Amager. I øjeblikket
kommer Ali herinde et par gange om ugen, men han
fortæller, at ’før i tiden gjorde jeg det hver dag. Det var
min home.’
Her udtrykker Ali direkte en oplevelse af at være
hjemme. Hjem kan forstås på flere måder. For de fleste
mennesker skaber det forestillinger om en lejlighed eller et hus med fire vægge, hvor man har mulighed for at
trække sig tilbage og enten være sammen med familie,
venner eller alene. Men ’hjem’ kan også betyde det velkendte, det at vide, hvem der gør hvad, og hvor tingene
er, som kan give en oplevelse af at høre til et sted. Således kan det hjemlige også forstås som et fællesskab,
hvor der er mulighed for at spejle sig i andre, der ligner
en selv. Nedenfor beskriver Aram sin oplevelse af det
“underlige bånd”, som knytter områdets stofbrugere
sammen:
’[...] det er lidt ligesom en familie-klike, du ved, dem,
der kommer – dem, der sælger, dem, der tager, det er jo lidt,
som om at vi er en familie, ikke, altså, vi hjælper hinanden,
når vi kan. Så. Det er rigtig fedt faktisk, der er et bånd, det
er et underligt bånd, ikke. For det er jo bare narko og fuckeduphed og blasfemi, ikke. Du ved, det er jo, altså – men det er
sgu, der er alligevel noget kærlighed i det, der er alligevel et
bånd, som jeg siger, der knytter os, og der gør, at vi alligevel
lige hjælpes ad og støtter hinanden.’ (Aram)
‘Hjem’, ‘familie’ og ‘kærlighed’ er stærke ord, som
tydeligt indikerer, at området omkring ”den gyldne
trekant” (området mellem Hovedbanegården, Café D
og H17 i Kødbyen og Mændenes Hjem på Istedgade)
byder på andet og mere end adgang til stoffer og sikkerhed i forbindelse med stofindtag. Det er også muligheden for at møde nogen, man kender, og sludre lidt,
at blive genkendt og anerkendt for den, man er. Det
fortæller Torben om:
’[...] førhen der gik jeg alene. Nu går jeg så sammen
med min kammerat, altså, vi skal lige hente - altså, ham den
ældre, det er også en, jeg hjælper. Så sælger vi sammen, mig
og min kammerat, ikke.
Jeg kan godt lide at være her. Det kan jeg. Men det er
også, fordi at det er ligesindede, man er med, ikke. Der er
ikke folk, der ser skævt på en.’ (Torben)
Der er altså en dobbelthed i stofscenens socialitet.

For samtidig med, at de sociale relationer, kontakter
og fællesskaber, som stofbrugerne opbygger i miljøet,
spiller en vigtig rolle, når der udveksles stoffer, penge,
tjenester, tyvekoster, gives kredit osv., så skaber miljøet
også mulighed for gensidighed stofbrugerne imellem.
Det kan fx komme til udtryk ved, at man hjælper hinanden. Det kan være at hjælpe med et fix eller at holde
stoffer for én, som politiet holder øje med, men det
kan også være at tilbyde husly til mennesker, der har
brug for det. Ægteparret Jesper og Malene, der begge
er stofbrugere og opholder sig det meste af dagen på
Vesterbro samt har en lejlighed (tæt på Vesterbro), fortæller, at de ’tager en masse hjemløse med hjem. I særdeleshed hjemløse udlændinge’. Til spørgsmålet, om de også
tager folk med hjem, som de ikke kender, svarer de:
’Altid, til hver en tid. Det har jeg altid gjort, også før jeg
mødte min hustru, øh, taget folk hjem, givet dem et måltid
mad og et bad, og så kan de lige sove en overnatning eller
to ... og noget rent tøj. Så videre. Nogen er der længe, nogen
er der kort. Men øh specielle mennesker skulle jeg hilse og
sige.’ (Jesper)
Denne type handlinger genkender vi fra vores feltarbejde, hvor vi ofte har hørt stofbrugere tilbyde hinan-

Dengang, hvis du var syg, og du ikke
have fået metadon eller noget, så fik
du bare, altså, der fik du kastet dope i
nakken, hvis du var syg, ik'. I dag der
skal du nærmest stå og kysse røv for
at få noget, hvis du er syg og ikke har
penge, ik'. Så fra dengang til nu, så
har - det eneste, der er ændret, det er,
at folk ikke er lige så hjælpsomme med
narkoen, som de var dengang. Men
sammenholdet og alt det der, altså, det
er det samme, hvis ikke blevet stærkere.
(Aram)
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den en overnatning, og det vidner om en stor rummelighed over for andre - og måske især for andre udsatte.
I en snak om, hvor Anders har sovet i nat, fortæller han:
’I en lejlighed, som jeg faktisk har fået lov til at låne.
Manden har kendt mig i to dage. Så gav han mig bare
nøglen til sin lejlighed og sagde: ’Jamen, her bor du bare.’
(Anders)
Miljøet på Indre Vesterbro åbner altså op for møder
mellem stofbrugere, både gamle og nye, og kan fungere
som et socialt sikkerhedsnet, hvor man hjælper folk,
som måske er i konflikt med systemet og derfor ikke
kan få hjælp fra offentlige instanser. Men stofmiljøet
har også mange skyggesider, som vi også fik kendskab
til gennem vores feltarbejde.

Ambivalente relationer
Brugernes fortællinger om hverdagslivet på stofscenen
var ofte kendetegnet af ambivalente følelser i forhold
til sociale relationer, forskellige steder og miljøet som
helhed. Brugernes tilhørsforhold til stofscenen er især
ambivalent, fordi behovet for penge og stoffer ikke
kun leder til forbrødring og hjælpsomhed, men også
snyderi, krænkelser og vold. Ligeledes skaber det uberegnelighed pga. påvirkning fra stoffer eller psykiske
lidelser også en oplevelse af usikkerhed og utryghed.
Aram, som før fortalte om det “underlige bånd”, som
knytter miljøets brugere sammen, beskriver i samme
interview, hvordan forandringer i miljøet - særligt den
øgede udbredelse af kokain - har øget presset på de
enkelte brugere, som er mindre tilbøjelige til at hjælpe
hinanden end før:
’Altså, i dag der er det meget mere – altså, alt er bare
penge. Dengang, hvis du var syg, og du ikke have fået metadon eller noget, så fik du bare, altså, der fik du kastet dope
i nakken, hvis du var syg, ik’. I dag der skal du nærmest stå
og kysse røv for at få noget, hvis du er syg og ikke har penge,
ik’. Så fra dengang til nu, så har - det eneste, der er ændret,
det er, at folk ikke er lige så hjælpsomme med narkoen, som
de var dengang. Men sammenholdet og alt det der, altså, det
er det samme, hvis ikke blevet stærkere. Men det der med at
hjælpe hinanden, og hvis man er syg - altså, alt handler om
penge, de skal have penge nu. Som sagt, dengang, hvis jeg
var syg, og jeg kom ind, altså folk - jeg fik bare dope, så fik
jeg en pakke, gik ind og røg, du ved. Men nu, som jeg siger,
man skal bare nærmest ned på knæ, ik’. (Aram)
Udsatheden, som følger den kriminaliserede livsstil, løber som en understrøm i stofbrugeres beskri18
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velser af deres relationer til andre brugere på stofscenen. Snyd eller ‘hustleri’ er iboende ingredienser i den
daglige udveksling af tjenester, ydelser og varer, som
ikke kun udgøres af penge og stoffer. Resultatet bliver
komplekse relationer, hvor grænsen imellem snyd og
vennetjeneste nogle gange sløres. Stofscenen beskrives
på den ene side som et frirum, et sted, man kan føle sig
accepteret, og et sted, man kan få hjælp til at løse både
stof- og ikke-stofrelaterede udfordringer, men på den
anden side som et “lortested”, præget af stress, snyd,
vold og utryghed.
’[...] det er svært at få et venskab herinde, du kan få
nogle bekendte, men du kan ikke få et venskab, fordi alle folk
tænker kun på sig selv. Og prøver på at snyde - at tage røven
på dig, hvis de kan komme til det. Så det er meget svært at
få et venskab i det her miljø. Det skal du være meget heldig
for at få. [...] altså, det er én for sig selv, altså folk, de har
kun sig selv i hovedet.’ (Lucas)
I vores arbejde med at forstå, hvordan stofbrugerne oplever deres hverdag, har det været vigtigt at
anerkende betydningen af både de positive og negative
sociale relationer brugerne imellem. I de negative sider er det især utilregneligheden, der fylder, det ikke
at kunne stole på nogen, som Lucas giver udtryk for.
Ofte oplevede vi også at møde og falde i snak med folk,
der udtrykte, at de ikke gad ‘op til de skide junkier’
ved Mændenes Hjem, men senere mødte man dem alligevel der. På den måde kan man sige, at stofbrugerne
ofte både er tiltrukket af stofmiljøet, og ikke kun for
stoffernes skyld, men også for det sociale fællesskabs
skyld, og frastødte af det pga. alle de negative ting, der
er forbundet med det.
Det, vi oplevede, var et komplekst netværk af relationer, der udfordrer ideen om, at brugen af området
ikke udelukkende er struktureret af et abstinensdrevet
behov for stoffer, som ideen om stofscener og stofindtagelsesrum som magneter kan antyde. Med udgangspunkt i de ambivalente holdninger og følelser knyttet
til stedet kan man stille sig selv spørgsmålet, om det er
muligt skabe et mere trygt miljø for stofbrugerne, hvor
de negative sider af stofmiljøet bliver minimeret? n

