
72



73

STO
F N

R. 43 / EFTERÅR 2022

Det handler om  
at styrke unges tro 
på, at de er gode 
nok, som de er

STOF er et fagligt tidsskrift, der skrives af og til fagpersoner på rusmiddel-
området. Men vi vil også gerne give stemme til dem, det hele handler om 
– nemlig rusmiddelbrugerne – og give deres indsigt og perspektiv vægt i 
bladet. I serien ’På egen krop og sjæl’ interviewer vi mennesker, som fortæl-
ler om deres erfaringer med alkohol eller stoffer og om deres perspektiv på 
den hjælp, de har mødt eller manglet. 

Kunne du tænke dig at være hovedperson i ’På egen krop og sjæl’, eller 
kender du en anden, hvis erfaringer og perspektiver du synes, skal deles i 
STOF, så skriv til stof@crf.au.dk

For 10 år siden tågede han rundt på klubberne i København på kokain.  
I dag er Julius Mygind forfatter til flere bøger til unge og holder foredrag  
landet rundt for at tale med unge om livet og om rusmidler. 

AF MARIANNE BÆKBØL   
FOTO: MARIA FONFARA

PÅ EGEN KROP OG SJÆL – 
RUSMIDDELBRUGERES ERFARING OG PERSPEKTIV



”Du er ikke f**ked, du er bare ung” er titlen på 
Julius Myginds seneste bog med undertitlen ”en 
uperfekt guide til din ungdom”. Den handler om, 
hvordan man kan booste sit selvværd, ændre sit 
mindset og få styr på tvivl og negative tanker om 
sig selv. Den bog ville Julius nemlig gerne selv 
have læst, da han var teenager. 

STOF interviewer Julius Mygind hjemme hos 
ham selv, og vi sidder i villaens hyggelige køk-
ken, hvor forårssolen står ind af store vinduer. 
Han byder på et glas koldt vand og begynder at 
fortælle ivrigt og hurtigt. Om glæden ved sit ar-
bejde med at holde foredrag og workshops om 
ungdomsliv og rusmidler for unge og deres for-
ældre. Men også om dengang, hvor han følte sig 
dum i skolen. Dengang, hvor han i stedet påtog 
sig rollen som klassens klovn. Den tilsyneladen-
de sorgløse sjæl, der var god til det sociale og 
ellers mest lavede sjov og ballade. Var den, der 
endte uden for døren. 

Stofkarriere i raketfart 
En gennemgående følelse af at være det sorte 
får i klassen sled på selvværdet og var med-
virkende faktor til, at Julius begyndte at søge 
ind i fællesskaber, hvor der blev drukket alkohol, 
der kunne lægge en dæmper på følelsen af ikke 
at være god nok. Julius fortæller om, hvordan 
hans forbrug af rusmidler udviklede sig:

”I de første fællesskaber, jeg kom i, blev der 
drukket en del alkohol, og der var også en 
gruppe, hvor det var acceptabelt at ryge joints. 
Da jeg gik i 8. klasse, røg jeg på fuld tid. I 9. 
startede jeg på at tage ecstasy, fordi det var 
billigt, og i 10. klasse kokain. Jeg fik andre 
venner, blev en del af et andet fællesskab og 
begyndte at komme på forskellige klubber inde 
i byen. For at opretholde mit misbrug arbejde-
de jeg som flaskedreng. Det var nemt, og jeg 
havde brug for pengene. Jeg begyndte også 
at stjæle. Begik småindbrud og fandt kontanter 
og ting, der nemt kunne sælges.”

Stille og roligt blev afstanden til forældrene stør-
re. De kunne se, at han ikke havde det godt, og 
de fandt ud af, at han røg hash, og prøvede alt, 
hvad de kunne, for at få ham i tale. Men han ville 
ikke snakke. Hvis han indrømmede noget, hav-

de de jo vundet. Så ville han jo være forkert. Og 
alt, hvad han gjorde, blev netop gjort i modstand 
for at bevise over for sig selv, at han godt selv 
kunne finde ud af tingene.

Hans forældre rejste sig på et tidspunkt op til 
et forældremøde i Julius’ klasse, hvor de i de-
speration delte deres bekymring og fortalte de 
andre forældre, at Julius røg hash. Uden andet 
resultat end at de andre forældre fortalte deres 
børn, at de skulle tage afstand fra Julius. For 
deres børn havde ingen rusmiddelproblemer, 
mente forældrene, for det havde de selv sagt. 
På trods af at Julius havde drukket med 80 pro-
cent af dem og røget med 10 procent af dem. 

”Det er interessant ved forældrerollen, at mange 
prøver at beskytte deres egne børn ved at udstø-
de andre børn, der ikke har det godt, fordi man 
ikke vil have, at ens egne børn falder ned i sam-
me spiral som de børn, der mistrives og måske 
har et misbrug. Når børn har det svært, risikerer 
de ofte, ligesom det skete for mig, at blive ude-
lukket fra fællesskabet. I stedet for, at der er et 
fællesskab, som hjælper dem, der ikke har det 
godt. Jeg forstår det ikke.”

Tab, konflikt og ensomhed
Julius fortæller med sympati om sine forældres 
utrættelige indsats for at hjælpe ham. Hjælp, 
han ikke ville vide af før flere år senere. De 
’tvang’ ham til at tale med en misbrugsrådgiver, 
og han gik derhen og sad der bare, og foræl-
drene opsøgte også viden om, hvad de skulle 
gøre for at prøve en anden tilgang end den, de 
plejede at bruge, og som åbenlyst ikke virkede. 

I løbet af et par år spidsede situationen til ift. 
rusmidler og kriminalitet. Men det fik ham ikke 
til at stoppe. Tværtimod. I stedet begyndte han 
for alvor at miste sit personlige bagland og sine 
nære relationer. Var kun sammen med venner, der 
røg eller tog stoffer. Blev mere og mere ensom. 

Samtale i øjenhøjde
Når Julius i dag holder foredrag, tager han ud-
gangspunkt i egne erfaringer. Han fortæller 
blandt andet om, hvad fællesskab kan gøre, 
og som eksempel bruger han historien om den 
veninde, der ofrede deres venskab for at redde 
hans liv, som han udtrykker det. Hun var den 
eneste ven, han på det tidspunkt havde tilbage. 
Til en fest kom de op at skændes om hans situa-
tion, og på et tidspunkt i skænderiet sagde ven-

Marianne Bækbøl er journalist.  
Foto: Thomas Arnbo.

74

STO
F N

R. 43 / EFTERÅR 2022



inden stop for at blive ved med at hjælpe ham 
med at opretholde sin løgn over for omverde-
nen. Løgnen om, at han havde styr på det hele. 

Hun sagde fra, afbrød deres venskab, ligesom 
hun også kontaktede hans forældre og fortalte 
dem, hvordan det i virkeligheden stod til med ham. 

Forældrene havde på dette tidspunkt også æn-
dret taktik og overlevelsesstrategi. Var blevet lidt 
mere ’ligeglade’ i deres tilgang til Julius. Var holdt 
op med at spørge. Til gengæld begyndte de at 
stoppe op og trække sig fra negativt samvær og 
negative samtaler med Julius. Så hellere stilhed. 

”De fortalte mig også, at det var mit eget valg 
at fucke mit liv op, men at de var der. At når jeg 
var klar, var de også klar. Det hjalp. Det gjorde, 
at jeg var mere åben og sagde ja, da de en dag 
sagde, at der var startet en ny SSP-medarbej-
der, som virkede rimelig frisk, og spurgte, om 
jeg ville prøve ham.” (SSP står for Skole, Social-
forvaltning og Politi og arbejder med kriminal-
præventive indsatser, red.)

Julius opsummerer, at det altså var flere ele-
menter tilsammen, som gjorde, at den negative 
spiral kunne begynde at vende. Hans elendige 
tilstand, hans totale ensomhed, forældrenes in-

sisteren på at hjælpe og samtalerne med den 
nye SSP-medarbejder. Ingen af delene kunne 
alene have gjort forskellen, mener han.

Ingen vej tilbage
Når han i dag er i kontakt med unge, tilstræ-
ber han på mange måder at være lige som den 
SSP-medarbejder, som han mødte den gang: 
nemlig at optræde ligeværdigt og kommunikere i 
øjenhøjde. For at møde en voksen professionel, 
der ikke løftede pegefingre, men viste respekt 
og forståelse, gjorde, at han følte sig talt til som 
et menneske, og at han fik mod på og blev moti-
veret til at gøre noget ved sin situation. Det blev 
klart for ham, at det var hans helt eget valg at bru-
ge netop stoffer til at håndtere sine følelsesmæs-
sige problemer.  

”Vi talte om, hvis skyld det var, at mit liv var ble-
vet sådan her. Umiddelbart syntes jeg, at det var 
skolen, mine venner, mine forældre og politiet, 
der gjorde, at det hele var fucked up, men det gik 
op for mig, at det var mig selv, der havde truffet 
dumme valg. Jeg brød helt sammen og gav slip 
på min mentale taske med de 6000 kilo i den, der 
var svært og hårdt. Undervejs i processen gik det 
op for mig dels, at alle fucker up indimellem, og 
dels, at jeg selv havde et ansvar, og at jeg altså 
også selv kunne gøre noget ved det. At jeg kunne 75
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give slip på alt det dårlige. Jeg sagde stadig nej til 
misbrugsbehandling, men jeg sagde ja til at tale 
videre med en psykolog, fordi det for mig handle-
de allermest om at have nogen at snakke med.”
Den implicitte forventning om, at man helt skal 
stoppe med at tage stoffer, hvis man går i mis-
brugs-behandling, var Julius ikke klar til at tage. 
Og han var slet ikke parat til at være en af dem, 
der kommer på et misbrugscenter. ”Så ville jeg 
bare være endnu mere fucked,” som han siger. 

Foredrag
Undervejs i sin proces med at blive stoffri mød-
te Julius én fra foreningen DrugRebels, der op-
fordrede ham til at tage med ud og fortælle sin 
historie til andre unge. Han var i tvivl, men gav 
det en chance, og responsen fra tilhørerne gav 
ham blod på tanden til mere. Han kunne mærke, 
at han havde noget at give. 

”Man ved jo godt, at det er forkert at tage stof-
fer, det ved alle, men stofferne giver så meget 
igen, at det ophæver det dårlige. Det er ikke et 
aktivt valg, man tager, om at fucke sig selv op 
eller dø. Det har ingen jo rigtig lyst til, men som 
ung kan man godt blive selvdestruktiv og ønske 
at ”grave sig ned”. Derfor er det vigtigt ikke at 
blive gjort forkert i det, man gør. Jeg mangle-
de selv en dengang, der kunne forstå mig, og 
som kunne tale i øjenhøjde. Jo, jeg havde haft 
bekymrede forældre og professionelle omkring 
mig, men det der med øjenhøjde manglede jeg. 
Til foredraget talte jeg til de unge om min nys-
gerrighed på alkohol og stoffer, om min lyst til 
flugt, min frygt for at være mig selv og for, hvad 
andre tænkte om mig. Det kunne de genkende 
sig selv i, følte sig set og forstået, og det gav 
dem et perspektiv, de kunne relatere til.”

Siden debuten har foredrag og coaching af 
unge været en naturlig del af tilværelsen. Både 
når Julius er ude på skoler og gymnasier rundt 
omkring, og når han sidder på tomandshånd 
med en ung, er det et vigtigt redskab for ham 
at anfægte de unges negative hypoteser og få 
dem til at se på sig selv (og andre) med mildere 
øjne og samtidig formidle, at de selv må finde 
nye handlemuligheder. Det var de erkendelser, 
der gjorde en forskel for ham selv.

”Jeg lærte at se lidt anderledes på mig selv ved 
at blive udfordret på mine antagelser om sko-
len, om mine forældre og på min oplevelse af 
at være et sort får og helt forkert. Samtidig lær-

te jeg, at jeg selv havde skabt mit liv, og at det 
ikke var andres skyld. At jeg havde pålagt mig 
selv en masse negative historier, der ødelagde 
mig. De indsigter reddede mig, for alle historier 
kan jo fortælles om. Det kan da godt være, at 
jeg fx er halvt ordblind, men nu har jeg altså 
skrevet en bog.”

Mental sundhed og trivsel på skoleskemaet
Julius mener, at det ville have været et godt 
startskud på livet, hvis han havde været glad for 
skolen og følt sig okay, selvom han ikke var fag-
ligt stærk. Danske politikere skaber efter Julius’ 
mening desværre en præstationskultur med fo-
kus på høje karakterer, mens det i virkeligheden 
er langt vigtigere for børns og unges mentale 
sundhed, at der bliver skabt en kultur omkring 
børnene, der styrker deres tro på sig selv og på, 
at de er gode nok som dem, de er, selvom de 
ikke ligger fagligt i top.

”Vi prøver at uddanne superhelte i stedet for at 
lære børnene, at det, vi kan, er okay, og at det, 
vi ikke selv kan, kan vi få hjælp til fra andre. Vi 
skal opdrage vores børn og unge mennesker til 
at turde at være sig selv og til at føle sig gode 
nok, som de er. Vi skal acceptere, at nogle får 
4, og nogle får 12. Acceptere, at alle ikke kan 
blive gode til alt. Vi skal have at vide, at det er 
fint at få 02 i matematik. ”Bare lav fem opgaver 
i stedet for alle ti, så prøver vi at få dig op på et 
firtal, det er så fint”, skal lærerne sige. Tænk, 
hvis jeg kunne have været stolt af mit firtal. Hvis 
jeg var blevet rummet og havde fået at vide, at 
der, hvor jeg var, var helt fint. Det var den følel-
se, jeg skulle have haft.”

Når han ser tilbage, ønsker han, at skolen hav-
de talt med ham om, at han ikke var så anderle-
des og uintelligent, som han troede, at han var. 
For hans eget vedkommende kunne skolen 
have interveneret for eksempel med et tilbud 
om lektiehjælp og trivselssamtaler.

”Jeg ønsker mig, at der kommer mental sundhed 
som fast element på skoleskemaet, eller at alle 
kan få mulighed for at tale i ligeværdig fortrolig-
hed med én, de kan spejle sig i, om hvordan de 
har det, for det vigtigste for at komme til at trives, 
fungere og præstere er at få indsigt i sig selv. Vi 
kan ikke udrette noget godt i skolen, hvis vi har 
det dårligt indeni. Vi tror, at vi er alene med vores 
følelser, men vi er ligesom de andre, og det skal 
frem. Vi har brug for at tale højt om det. Vi har 76
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brug for at få at vide, at vi ikke skal sammenligne 
os med andre, og brug for at få mod til at sige 
følelser højt i de fællesskaber, vi er i. Og behov 
for voksne, der kan åbne for de dialoger.”

Julius Mygind fik forståelse for sig selv og tiltro til, 
at han kunne vende en håbløs livssituation til et 
liv med mening, da han fik mulighed for at have 
ligeværdige, respektfulde samtaler med et men-
neske, som han kunne spejle sig i. Den mulighed 
ønsker han, at alle andre unge også får, og arbej-
der ubønhørligt på at gøre det til virkelighed. 

Julius Mygind har udgivet to bøger om 
unge og rusmidler: 

2019, Mit barn tager ikke stoffer – jeg 
har spurgt. I samarbejde med Lise Müh-
lhausen, Magnus Trampe Broch og Stine 
Trampe Broch. (En bog til forældre) 

2022, Du er ikke f**ked, du er bare ung 
– en uperfekt guide til din ungdom. 

DrugRebels tilbyder videns- og dialog-
baseret rusmiddelinformation. Julius er 
udviklingsleder i foreningen og står ligele-
des for driften af foreningen i samarbejde 
med sin hustru. 
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