’Ildsjælene’ er en artikelserie, hvor der i hvert nummer af STOF vil være et portræt af en medarbejder, der brænder helt særligt igennem
i sit arbejde på rusmiddelfeltet. Hvis du kunne tænke dig at nominere en kollega til at blive portrætteret i serien, er du velkommen til
at skrive en mail til stof@crf.au.dk, hvor du beskriver din kollegas navn, job og kontaktinformation samt et par linjers motivation om,
hvorfor netop denne kollega bør portrætteres som en ildsjæl i STOF.

Fotograf Les Kaner
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”Jeg fortæller, at jeg selv
var snublende nær
ved at ende som dem”
Om Allan Olsen
– misbrugskonsulent i fængsler
De fleste kender 58-årige Allan Olsen som succesfuld
skuespiller på de danske teaterscener og i film som
’Mig og Charly’ og ’Midt om natten’, men mange ved
ikke, at han sideløbende med sin skuespillerkarriere
også arbejder som misbrugskonsulent. Det har han
gjort siden 2011, hvor han tilfældigvis stødte ind i behandlingsleder Michael Rasmussen fra ’Kongens Ø’,
som er en selvejende institution, der arbejder med resocialisering af fanger i danske fængsler. Allan fortæller:
”Jeg var inviteret til at holde foredrag i Renbæk Fængsel i Sønderjylland i juni 2011. Fangekoret fra Statsfængslet i Vridsløselille skulle deltage i samme arrangement, og jeg fik lov til at køre i bussen sammen med
dem. Det var en meget spændende tur, hvor jeg mødte
indsatte, der havde begået drab, vold og røveri. Men
jeg mødte også mennesket bag kriminaliteten, og jeg
kunne sagtens identificere mig med forbryderne. Som
tidligere alkoholiker har jeg selv været i situationer, som
kunne været endt med en voldsdom eller det, der er

værre. Da vi kom tilbage til Vridsløselille, hilste jeg på
Michael fra Kongens Ø, og det endte med, at jeg kom i
en slags praktik hos dem og senere blev ansat. Jeg har
en fleksibel kontrakt, der gør det muligt for mig også at
fortsætte med bl.a. teater, film og foredrag.”
Siden dengang i 2011 har Allan Olsen således arbejdet
som misbrugskonsulent i danske fængsler. Først i Kongens Ø i syv år og nu primært som misbrugskonsulent
i Vestre Fængsel samt i andre fængsler, bl.a. Storstrøm
Fængsel på Falster.
Som misbrugskonsulent står Allan Olsen for forbehandling og visitation af de indsatte til behandling, hvis de
har et dokumenteret overforbrug af alkohol eller stoffer. Han forbereder de indsatte på behandlingsforløbet,
og herefter tager hans kolleger over og står for den
dyberegående behandling.
Han har altid været meget åben omkring, at han selv
har haft store problemer med alkohol i sit liv. Han
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Selv om Allan Olsen ikke har nogen officiel uddannelse som
behandler, så har han igennem årene tilegnet sig en stor faglig
ballast på området, og han synes, at der i de danske fængsler
tilbydes god og effektiv rusmiddelbehandling. Han roser sine
kolleger på området, som han siger er fyldt med ”ildsjæle, der gør
en brav indsats”.

begyndte at drikke allerede som 12-årig, og da han
var 18 år havde forbruget af alkohol taget overhånd.
Ved hjælp af antabus opretholdt han et meget aktivt
arbejdsliv som både skuespiller og håndværker (Allan
Olsen er uddannet glarmester). Men til sidst svigtede
han både sin familie og sit arbejde mere og mere, og
han følte også, at han forudså sin egen for tidlige død
pga. alkoholen. Især for sin datters skyld stoppede
han derfor med at drikke som 33-årig ved hjælp af
AA – Anonyme Alkoholikere - og i dag har han ikke rørt
spiritus siden 1993. Sin egen historie bruger han som
motivation i arbejdet med de indsatte:
”Når jeg møder indsatte første gang, har jeg en fordel i,
at de kender mig. De har måske som barn set mig i rollen som Orla Frøsnapper. Andre bliver mindet om knallerthelten i ‘Mig og Charly’ eller Spacy fra ’Midt om natten’. Mange synes, at det er sjovt, at ham skuespilleren
arbejder i fængsler, og at jeg fortæller ærligt om mit
tidligere misbrug. Det giver mig en umiddelbar dialog
med fangerne, som ellers kan være ret immune overfor
professionelle behandlere som psykologer og sagsbehandlere. Jeg kan fortælle dem, at jeg sagde definitivt

farvel til alkohol for 25 år siden, og at det har gjort mit
liv meget, meget bedre. Jeg fortæller også, at jeg selv
var snublende nær ved at ende som dem, da jeg døddrukken kom i klammeri med en person, som virkede
fuldstændig uberegnelig. Det, at jeg selv har været
misbruger, giver mig en stor troværdighed. Det gør, at
mange får tro på, at de kan holde op med misbrug og
kriminalitet og få en god tilværelse. Det er noget af det
mest livsbekræftende, man kan forestille sig.”
Men Allan Olsen brænder ikke kun for arbejdet med de
indsatte. Han har også stort fokus på danske unge og
dansk alkoholkultur. Han har netop udgivet bogen ’Jeg
tog en anden vej’, som omhandler hans ungdom med
alkohol, og han opfordrer samfundet og forældrene til
at sige mere fra på vegne af de unge:
”Alkoholisme og stofmisbrug begynder ofte med en
accept af, at det er i orden at drikke sig stiv og eksperimentere med stoffer, og jeg synes, at vi lader for meget
skride i frihedens navn. Vi bør lære af Island, hvor der
simpelthen er udgangsforbud for unge om aftenen. Er
man under 12 år, må man være ude indtil kl. 20. Er man

under 17 år, må man være ude til kl.
22. Om sommeren er det to timer
senere. De har et korps af frivillige,
der hjælper politiet med at få fat i
forældrene, hvis de unge er ude for
længe. Forældrene er glade for ordningen, og det tror jeg også, de unge
er. De slipper for det gruppepres,
der opstår omkring det at drikke. De
får en sund opvækst, indtil de bliver
gamle nok til, at de selv kan bestemme over deres liv. Jeg har læst, at det
nu knap nok er én ud af ti islandske
15-16-årige, der har været fulde
inden for de seneste 30 dage, mens
det i Danmark gælder for cirka syv
ud af 10 unge. Det kan lade sig gøre
at gå i en helt anden retning, og jeg
håber, at jeg kan være med til at
starte et holdningsskred.”
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