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Nulpunkt



Af Jesper Stein

Jeg står på kajen ved Blox. Om en halv time skal jeg til mit første møde på 
behandlingsstedet. Der sidder et gisp fast i halsen på mig, så jeg ikke kan 
trække vejret fuldt ned i lungerne.

  Solen i vandet er så skarp, at jeg må knibe øjnene sammen. Jeg går hen ad 
trækajen, tænder en cigaret, vender mig og går hastigt tilbage. Jeg gør det 
flere gange. Griber mobilen i lommen, tager den op, ser på klokken, putter 
den tilbage i lommen. Til sidst sætter jeg mig. Jeg kan ikke finde en stilling, der 
giver mig ro, så jeg rejser mig igen og begynder at gå rundt om bygningens 
flaskegrønne vinduesfacader, mens jeg ryger smøgen i lange sug. 
 
  Min krop har fået stød, den kører på en tør, rastløs og flimrende energi, 
som korresponderer med eftermiddagens sommervarme på en perfekt 
måde, min bevidsthed kører endnu hurtigere, som om tankemylderet har 
sat sig i mit kød og tvinger mig rundt om bygningen, rundt og rundt, væk fra 
mine tanker, væk mig selv, min uro, min angst.

  Jeg er presset af tiden, der går, den går så hurtigt, men den går ikke 
hurtigt nok til at tage alt mit lort med væk. Jeg skal være der snart, hvad vil 
de sige, hvordan vil de se mig?

  Jeg ved, at det er slut. Jeg har nået min bund. Der er ikke nogen vej 
tilbage. Så nu skal jeg være ædru. Resten af mit liv. Jeg er helt væk, når 
jeg tænker på det. Jeg ser på uret. Det er ved at være tid.

  Jeg er så hyper, at jeg ikke kan mærke min angst. Jeg er usikker på alt og 
alle, alle de ting, jeg har troet på i mit liv, er væk; alt det, jeg har troet om 
mig selv, er væk. Jeg er væk; alle mine ord er blevet gennemsigtige, de kan 
gennemlyses af den nye tilstand, den nye sandhed om mit liv, hvor løgnene 
bliver til støv. Alle de ting, andre tror om mig. Det sidste er for massivt. Det 
er svært at holde ud at tænke på, det er endnu sværere at lade være. Det 
er fortidens fejltagelser, de ligger som udetonerede vejsidebomber, når jeg 
ser mig tilbage, og det er bare et spørgsmål om tid, før de eksploderer 
op i hovedet på mig. Alle mine løgne, alt mit pis. Jeg er tørret ind, jeg kan 
kvases med en tør knitrende lyd.

Vi sidder i en halvcirkel. På stole. Vores behandler står op. Foran et stort 
whiteboard. Han er gammel og fortæller vittigheder om Formel 1. Når han 
kniber øjnene sammen, ligner han Lenin. Vi skal fortælle, hvordan vi har 
det. Har vi haft drikketrang? Angst? Dårlige eller gode tanker? Og hvordan 
går det med vores ædruelighedsarbejde? Jeg fortæller om mig selv, jeg er 
cool, synes jeg. Jeg fortæller, at jeg er selvstændig, har børn og en kone. 
Endnu.

  ”Jeg har drukket i mange år, men holdt op for seks år siden. For tre år 
siden begyndte jeg så igen. Og så blev det bare værre og værre.”

  Det er løgn. Jeg har ikke holdt mig fra alkohol i tre år, men kun i ni måneder. Så 
jeg har i virkeligheden drukket i smug i seks år. Det er samme historie, jeg har 39
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fortalt min kone. Seks eller tre år? Det er helt afgørende for mig. Sandheden 
er uoverskuelig. Jeg føler, at alt vil styrte i grus, hvis jeg fortæller den. 
  ”Jeg har ikke gjort noget ædruelighedsarbejde, jeg er jo helt ny,” siger jeg.

  Første dag kommer jeg i gruppe med en kunstner, en embedsmand, en 
snedker, en husmor, en psykiater og en konsulent. De andre har været i 
gang med forløbet i flere uger, nogle er snart færdige, men kunstneren er 
lige så ny som jeg. De fleste er på min alder, de har alle sammen drukket, 
kunstneren er ikke fyldt 30, han har været på kokain i tre år. 

  ”Jeg har haft to separatudstillinger,” siger han, når han skal præsentere 
sig selv. ”SMK har købt tre af mine værker.” Det nævner han, hver gang 
han skal fortælle, hvem han er. Han hedder Joe.

  ”Jeg ved bedre,” siger jeg til mig selv. Jeg holder praleriet i stram snor. Mit 
mindreværd har aldrig været større, men selv om det koger mine knogler 
op indefra, får det ikke lov til at løbe amok ude i verden og lede efter sin 
tvilling, jeg har tøjlet mit galoperende behov for at vise, at jeg er noget eller 
nogen, min selvfølelse er lagt i lænker.

  I pauserne står vi i gården og ryger, lyset strømmer ned fra himlen over 
os, som om nogen har hældt smeltet guld ned i gårdens skakt. Jeg kan 
let nå to smøger på en pause på 15 minutter. De første gange er jeg alt 
for nervøs til at tale med nogen, jeg går rundt i små cirkler, ikke for hurtigt, 
ikke for hektisk, bare bevæge mig uden at vække opsigt, uden at signalere, 
at jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre af mig selv og min krop og mit liv. Jeg 
er på røven, alle her er på røven, men i den zone, hvor vi er på røven, 
er der nogen, der har mere styr på det end andre, der er nogen, der har 
gennemskuet det hele og forstået, at de er på røven. Og den nogen er mig.

  Joe kommer over til mig:

  ”Jeg kan ikke forestille mig, hvordan jeg nogensinde skal holde en 
fernisering igen,” siger han og ser op i himlen med et underfundigt smil, 
mens han vifter med sin smøg. Gløden kører rundt i bløde cirkler i luften. 

  ”Måske skal du ikke til fernisering igen, før du kan forestille dig det.”

  ”Det’ fucking vildt, det, du siger, mand!”

Alle har noget, de kører af hele tiden. Psykiateren påstår, at ingen har 
bemærket hans misbrug, husmoderen siger, at hun slet ikke har nogen af de 
problemer, vi andre har, jeg er glad, siger hun, hver gang hun skal redegøre 
for, hvordan det er gået siden sidst. Det er ikke godt nok, fornemmer jeg, 
der skal værre ting på bordet. Jeg taler om min angst for at miste min kone, 
om min angst for fremtiden, men jeg siger altid det der med, at jeg har 
været ædru i tre år, inden jeg begyndte igen. Det er mit mantra. Det er, som 
om jeg klamrer mig til den løgn, som om det er den stav, jeg skal stage mig 
frem gennem sumpen og nå ud i lyset med.
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En dag sidder Joe og jeg på en bænk på H.C. Andersens Boulevard og 
ryger efter behandlingen. Vi ser på himlen over Tivoli, solen er på vej ned, 
og den lyser skyerne op nedefra, så de får et roseviolet og orange skær.

  ”Jeg er nervøs for, hvad det betyder for min karriere,” siger Joe. ”Jeg 
har mødt min gallerist over tre baner coke på en bar under biennalen i 
Venedig.”

  ”Tager I altid coke, når I er sammen?”

  ”Ikke i dagtimerne på hverdage, men ellers. Mand, jeg er sgu bange for, 
om jeg nogensinde kan noget igen i den verden, hvis jeg hverken må tage 
coke eller drikke. Det er med så mange steder, mand, jeg har lavet deals, 
solgt malerier, alt muligt med penge, hvor jeg har været helt væk.”

  ”Det har ingen betydning,” siger jeg. ”Det eneste, der betyder noget, er 
det, du laver. Den kunst, du laver. Gør du det godt nok, giver du alt for det? 
Resten er lige meget. Lige nu tror du, det er vigtigt, men det betyder ikke 
en skid.”

  ”Ja, mand.”

  ”Det er kun dig, det handler om.”

  ” Yeah. Fuck. Det er noget af det klogeste, nogen har sagt til mig.”

Vi taler meget om løgn til møderne. Om hvor meget vi har løjet. Vi har løjet 
om vores stof. Alkohol. Kokain. Hash. Det er man nødt til, for at kunne 
blive ved. Hvis man er ærlig, er der nogen, der siger stop. Så vi lyver. Mest 
over for os selv.  Men det er mere end det. Det er, som om løgnen også er 
vores egentlige stof, den er alle steder i vores liv, den er min modus og har 
været det i mange år. Ikke bare den løgn, der skal dække over misbruget. 
Og løgnene. For sådan er det jo, den ene løgn avler den anden. Og ud af 
det bunkepul af løgne siver der løgne ind i alle tilværelsens elementer, alle 
samtaler, alt samvær, måske bortset fra med børnene. Jeg kan simpelthen 
ikke fortælle sandheden om de mest banale ting. Jeg registrerer det ikke 
længere. Det kommer bare. Jeg siger, at jeg har været på job, når jeg i 
virkeligheden har set fodbold, at jeg har holdt møde, når jeg har sovet, at 
der er store planer med mig på jobbet, selv om der ingen er. Jeg fortæller 
historier, hvor min rolle er en anden end i virkeligheden, jeg er altid lidt 
bedre, lidt mere betydningsfuld, lidt renere, modigere, ærligere.

  Selv her i rummet har jeg stadig min løgn med mig, jeg skubber den bare 
fra mig. Jeg har en ubehagelig fornemmelse af, at den skal afsløres. Og jeg 
vil ikke. Jeg vil lyve. Det er det, jeg kan. Men jeg ved, at jeg ikke kan være 
her, hvis jeg lyver, det giver ikke nogen mening. 

  Det er derfor, jeg har det gisp i halsen, et vådt gisp af skam og 
selvmedlidenhed, der skiller mig fra opløsningen, det er ikke flaskerne, 
det handler om, det er løgnen. Jeg kan slippe flaskerne, jeg har sluppet 
dem, jeg bor på hotel eller hos venner, der er fyldte vinreoler, barskabe, 
minibarer, jeg ser ikke på dem, jeg har ingen trang til at drikke, men jeg kan 
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ikke slippe mig selv, jeg kan ikke slippe løgnen, selvbedraget, for jeg ved 
ikke, hvad der kommer i stedet for. Og det gør mig bange.

  Hvem er jeg?

  Jeg har min løgn med ind til alle samtalerne med de andre, tre gange 
om ugen á fire timer, den lytter også til deres bekendelser, deres intimeste 
betroelser, blotlæggelsen af deres skam. Løgnen ser spørgende på mig, 
mens mine kammerater en for en gennemgår deres kemiske liv foran 
gruppen, tegner en livslinje på tavlen og plotter hvert eneste sted ind, 
hvor deres stof har spillet en rolle, så tavlen til sidst er helt sort af ord og 
begivenheder, og vi alle kan se giften, der har ætset deres liv bort, siden 
de smagte deres første glas som otte-, ti-, tolvårige. De ser på tavlen, vi 
ser på den sammen, de græder, vi roser dem, og hver enkelts skam bliver 
vores egen, det bliver kollektiv skam, som ikke føles så tung at bære, som 
hvis vi er alene. 

  Når jeg ligger i hotelsengen om natten og ikke kan sove eller står på 
parkeringspladsen foran Scandinavia og ryger, forsøger jeg at overbevise 
mig selv om, at jeg er på rette vej, at jeg ikke kan gøre det bedre. Jeg 
forhandler med mig selv, prøver at skrive løgnen om. Det er jo på en måde 
en halv sandhed, fordi jeg ikke havde drukket ret meget de første tre år, 
nærmest ingenting. 4-6 gange. Eller var det ti? Tæller det som alkoholisme? 
Og går jeg ikke i behandling og følger den til punkt og prikke? Er jeg måske 
ikke mere ærlig end nogensinde før i forhold til mit misbrug? Så slemt er 
det vel ikke at have omskrevet den periode, hvor man var ædru, at have 
glemt, at den kun varede ni måneder og ikke tre år? 

  Jeg får hjemmeopgaver, jeg skal forberede mig på, så jeg kan fremlægge 
dem for gruppen. Det er ikke som at gå i skole igen, der er ikke nogen 
steder, man kan slå op og finde svar. Jeg kan ikke skrive mig ud af det. 
Sproget fungerer ikke som skjul længere, og det er skræmmende. Jeg skal 
se indad og tilbage. Og tage mit liv på mig. Mit forkerte liv. Jeg skal tage det 
på mig og lægge det fra mig og blive et nyt menneske. 

  Den samme mand vil drikke igen, siger de. Det lover ikke godt. Nu er jeg 
ulovlig. Mit liv er forkert. Det er ikke nok at blive ædru, man skal blive en 
anden. Men hvem? Og er jeg pludselig forkert? Er det hele forkert? Var 
det så også forkert, at jeg elskede og blev elsket? Var min første store 
kærlighed bare en løgn? Og kærligheden til min ældste datters mor, var 
det bare et skinliv? Kærligheden til min kone, vores 20 år og fire børn, var 
det falskt? Hvordan skal jeg så blive en ny mand? Jeg er 50 år, jeg kan ikke 
starte om igen. Jeg er nødt til at bygge på det fundament, der har båret mig 
gennem livet, ellers er der ikke noget. 

  Det andet liv, hvor er det?

  Det er sådan noget, jeg tænker på igen og igen på hotelværelset, mens 
jeg forsøger at være ærlig og udfylde skemaet. Beskriv dine tre værste 
oplevelser med alkohol. Nævn de fem værste konsekvenser. Vær konkret, 
og beskriv situationerne. Jeg når halvvejs igennem, så lader jeg det ligge. 42
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Jeg skal stå ved tavlen og besvare spørgsmålene, skrive svarene op 
i stikordsform og fortælle gruppen om det. Jeg tager arket med ned på 
parkeringspladsen, da jeg skal ryge. Læser det igen. Det sidste spørgsmål 
er det værste. Det er et trick. Det hedder: ’Er der områder af dit liv, hvor 
du ikke har været ærlig? Hvis ja, tør du dele det med gruppen?’ Det er 
det ord ’tør’, der er fælden. Det har fået alle til at komme med noget. Det 
er jeg også nødt til. En har stjålet fra sin demente mor, en har knaldet sin 
brors kone, en har kørt sine børn hjem i en kæmpebrandert. Senere sidder 
jeg og læser arket igen med spørgsmålene på en bænk foran hotellet, 
mens japanske turister i jakkesæt og aftenkjoler myldrer ud af en stor rød 
luksusbus for at gå på casino. Jeg har angst. En af dem stopper og beder 
om ild, en mand i smoking, han er perfekt klædt, han ser på mig, jeg er i 
shorts og t-shirt. Han undersøger mit ansigt. ”You sick?” siger han.

  ”No no, just sober,” siger jeg.

  Næste dag bryder jeg sammen foran en husmor fra Kastrup, en murersvend, 
en psykiater, en arkitekt og en 18-årig pige, der er droppet ud af gymnasiet 
og nu skylder nogle pushere en halv million.

  ”Jeg har løjet. Jeg har løjet for alle,” siger jeg. ”Jeg har ikke kun drukket i 
tre år, men i seks. Jeg har drukket i smug i seks år.”

  Jeg giver slip. Det løber ud af mig sammen med mine tårer, til der ikke 
er mere tilbage. Resten af samtaleterapien sidder jeg forstenet og ser på 
de andre, på solens rektangler på gulvet, på supervisorens mund, der 
bevæger sig. Gispet er væk.

Jesper Stein (f. 1965) er forfatter og er kendt for krimiserien 
om vicepolitikommissær Axel Steen. I 2020 udgav han den 

anmelderroste roman ’Rampen’, som handler om at være 
barn af et fortvivlet skilsmissehjem og om alkohol og svigt. 

Jesper Stein har bl.a. vundet De Gyldne Laurbær og er 
tildelt Harald Mogensen-prisen for sit forfatterskab.
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