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Velkommen til STOF nr. 39 med temaet ’grænser’.

Hvor går grænsen? Og er det kun fantasien, der 
sætter den? Det spørgsmål har mange af os nok 
indimellem stillet os selv, fordi verden indtil for nylig 
kunne betragtes som åben og grænseløs på mange 
måder. Mulighederne for udvikling og fremskridt 
fremstod som uendelige for enhver, der havde tro, 
evne og vilje. Det har selvfølgelig været en skrøbe- 
lig illusion og en reel uvirkelighed for alle dem, der 
har måttet sande, at realiteter og tilfældigheder 
ofte er det, der sætter de virkelige grænser for, 
hvad vi som mennesker kan opnå i tilværelsen 
såvel som på kloden. 

Da COVID-19 ramte, blev den blot den tydeligste 
af alle påmindelser om, at ingenting er grænseløst. 
Alle (inter)nationale og menneskelige grænser i 
livet og verden blev med et slag skåret ud i pap 
og retningslinjer. Pludselig skulle vi forholde os til 
hinanden på en meget konkret måde, hvor vores 
evne til konsekvent at fastholde en 1-2 meters  
imaginær grænsebom til andre var afgørende for, 
om vi kunne tillade os selv at bevæge os væk fra 
egen matrikel og ud i det, der før havde været 
samfundets fællesrum, men nu var blevet en slags 
ingenmandsland. Mange har ”vogtet” sig lidt for og 
på hinanden på den måde, man kun gør, når man 
træder ind i disse mellemstykker mellem grænser 
med øde områder og plads til, at vækster af 
mange slags kan vokse frit grundet usikkerheden 
i potentielt forskellige opfattelser af suverænitet. 
På samme tid har vi også mærket længslen over 
alle grænser efter dem og det, der plejede at være 
venner, naboer og fællesskab, men som pludselig 
befandt sig bag en anden linje, uanset om det er 
i en anden boble, et andet land eller af en anden 
overbevisning.

COVID-19 har også været grund til at tale om 
grænser i forhold til etik, principper og præcedens, 
for frihed er som udgangspunkt betinget af indivi-
dets grænser og ansvar for samme. Men borger- 
og menneskerettigheder blev opfundet for netop 
at undgå, at individets ret aldrig nogensinde blev 
truet af, hvad skiftende regeringer og fællesskaber 
kunne betragte som en overordnet og vigtigere 
sag. Så hvor går grænsen for, hvor langt vi må gå 
for at bekæmpe en pandemi eller andre katastrofe- 
oplevelser, har vi nået den, er vi ikke gået langt 

nok, eller er vi gået for langt uden at have erind- 
ringen om betydningen af, hvad vi lagde bag os? 
Hvornår helliger målet midlet, eller gør det nogen-
sinde det? Det er vigtige debatter, som der ikke må 
være grænser for, uagtet at en forpligtelse til sag-
lighed, ordentlighed og empati altid må følge med. 

I STOF er vi ikke bange for at tage vigtige debat- 
emner op og vende og dreje dem fra mange sider, 
og derfor undersøger vi i dette nummer grænser 
på mange forskellige måder. Bl.a. kan du i artik-
len om vold mod udsatte grønlændere læse om, 
at grænsen for, hvad hvem bliver udsat for, kan 
afhænge af etnicitet. Du kan også læse om, hvor-
dan boligsocialt arbejde i områder, der på mange  
måder er afgrænset i forhold til resten af samfundet 
på grund af udsathed, giver gode muligheder for at 
håndtere rusmiddelproblematikker. I dette nummer 
bringer vi også to artikler med fokus på COVID-19, 
som dels omhandler, hvor og hvornår adgangen til 
sundhed er begrænset for socialt udsatte, og dels, 
hvordan tværsektorielt arbejde har rykket nogle 
grænser for helhedstænkning og samarbejder. 
Som ofte før er der i bladet også flere artikler om 
unge, bl.a. om, hvorfor traumeoplevelser kan være 
begrænsende for unges muligheder for at reducere 
deres stofbrug, og om, hvorfor manglende viden  
ikke må begrænse vores forståelse af konse-
kvenser for børn af forældre med rusmiddelpro-
blemer. Læs også om danske unges forfester, 
og hvordan de ofte er afgrænset af køn. Samt  
meget, meget andet.  

Dette nummers ’På egen krop og sjæl’ har Henrik 
Halby som hovedperson, mens hovedpersonen i 
’Kendte liv’ er ”Den skaldede kok”, Carsten Olsen. 
Du kan læse om socialkonsulent Kiehn Ærens-
gaard i ’Ildsjælene’ og om levevilkår og rettigheder 
for børn i svarene fra formand for Børnerådet Agi 
Csonka i serien ’5 hurtige til …’. Læs også forfatter 
Jesper Steins litterære bidrag ’Nulpunkt’, skrevet 
unikt til STOFs læsere, mens musiker Allan Olsen 
har lånt os ordene fra sin sang ’Vi drikker fordi’ på 
bagsiden af bladet.

Rigtig god læselyst og god sommer.

Karina Luise Andersen 
Redaktør 

Grænser Karina Luise Andersen er  
cand. mag. og redaktør på STOF 
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