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Karl Johan, skulpturerna i Frognerparken, Holmenkollen och Teatercaféet är alla trevliga 

och välkända delar av Oslos stadsbild. Men alla städer har en baksida.

Välkommen till heroinmissbrukarnas Oslo.
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Personporträtt:

När heroinet tagit överhanden

Sigrids mun ler, men hennes ögon är mörka och sorgsna. Hon är 37 år och 21 år på gatan 

har satt sina spår. Trots att livet varit svårt är Sigrid inte den som klagar.

– Jag hade val, säger hon och tittar rakt in i mina ögon. Det var ingen som tvingade ut

mig på gatan. Det var jag som rymde hemifrån. Det är jag som sticker nålar i min kropp. 

Jag har bara mig själv att skylla och vill inte ha någon ömkan från andra.

     Sigrid växte upp med ordning och reda. Hon hade ingen alkoholiserad mamma. Hon blev 

aldrig slagen eller utnyttjad av sin pappa. Hon lämnades aldrig ensam. Nej, Sigrids föräldrar var 

visserligen stränga men kärleksfulla. Pappan jobbade som snickare och hennes mamma var 

lågstadielärare. Sigrid säger ”var” för hon har inte haft någon kontakt med dem på snart 18 år.

– Jag tror att det var just min trygga uppväxt som fick mig att sparka bakut till slut, säger hon. 

Allt var så perfekt, så inrutat. Vi hade regler och rutiner för allt och till slut orkade jag inte mer. 

Deras överbeskyddande kvävde mig. Jag ville bara skrika!

     Det är snart 21 år sedan hon packade sina väskor och lämnade sitt trygga familjeliv bakom sig. 

Hon minns att det var en söndag.

– Jag har alltid hatat söndagar, säger hon. Tanken på att hålla upp den lyckliga fasaden en hel 

skolvecka till var droppen som fick bägaren att rinna över. Jag har alltid haft svårt att prata om 

mina känslor så mina föräldrar fick en total chock morgonen efter att jag stuckit. Jag kände mig 

skyldig att i alla fall säga hej då till dem, så jag ringde och väckte dem nästa morgon.

Sigrid minns att hon inte blev direkt berörd när hennes mamma började gråta i telefon och 

vädjade om att hon skulle komma hem. 

– Jag ville visa dem att jag kunde ta hand om mig själv, säger hon. Jag ville leva på riktigt.

Även om en del av henne, en liten del, redan då saknade det liv hon lämnat, var hon för stolt för 

att återvända. Ju längre tiden gick, desto lättare blev det att acceptera det nya liv hon börjat.

Första trippen

Sigrid upptäckte snabbt att storstaden inte var en enkel värld att klara sig i för en outbildad 16-

åring med 525 kr på fickan. Genom att ljuga om sin ålder fick hon jobb på en bar i utkanten av 

stan.

– Jag tror att de förstod att jag ljög, men det här var inte direkt den typen av människor som 

skulle ha brytt sig ändå, säger hon och ger mig ett halvt tandlöst leende.
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Jag vet inte om hon ser att min blick fastnar vid de bruna stumpar som finns kvar av tänderna. 

Hon stänger munnen direkt och läpparna blir till tunna streck igen.

– Jag har lite svårt att komma ihåg tandborstningen ibland, säger hon och försöker hålla tillbaka 

leendet. Och så är det heroinet. Det är därför jag ser ut så här. Du skulle nog inte heller se så fin 

ut, om du levt mitt liv.

     Det var som servitris på baren som hon först kom i kontakt med droger. Där var det självklart 

att ta något för att klara av de långa kvällsskiften. Sigrid ville inte vara annorlunda och hon kunde 

ju inte bli beroende. Nej, inte hon inte. Hon skulle klara av att kontrollera sitt bruk, till skillnad 

från de andra.

– Det var den största lögn jag någonsin intalat mig, säger hon. Vem trodde jag att jag var? Du kan 

inte styra drogerna, de styr dig. De är enväldiga härskare.

     För Sigrid gick det snabbt utför. Hon rökte sin första joint på sin 17-årsdag och innan hon 

fyllt 21 år var hon tung missbrukare.

– Jag injicerade heroin första gången på nyårsafton ett par månader efter att jag fyllt 20 år, säger 

hon. Högtiderna är en jobbig tid för mig. Då blir det så uppenbart hur ensam man egentligen är 

och det här året var värre än vanligt. Jag behövde komma bort, dämpa smärtan. Det kändes så 

skönt. Hela kroppen blev varm och sedan kom lugnet.

Hon drar upp ärmen på den smutsiga gula skjorta hon har på sig och blottar en sönderstucken 

arm. Venen bär spår av tidigare injektioner och ett par millimeter av den är rödsvullen av sticksår 

som ännu inte hunnit läka.

– Det började med ett par silar om dagen, men idag injicerar jag upp till fem gånger, säger hon. 

Hon fortsätter att berätta att det beror lite på hur bra grejer hon kan fixa. På grund av alla 

mellanhänder heroinet passerar, drygas det ut en del på vägen.

– Alla vill ju tjäna så mycket de kan, säger hon. Inget konstigt med det. Men ibland kan man få 

riktigt usla grejer. Jag har varit med om att heroinet varit utblandat med allt från tvättmedel till 

söndersmulade halstabletter, men idag fick vi bra grejer… Då kostar det också.

     Sigrid klarade inte av att finansiera sitt växande missbruk genom att jobba som servitris. Hon 

började tidigt langa själv och ägnade sig även åt rån och inbrott för att få pengarna att räcka. Det 

har resulterat i ett par fängelsevistelser.

– Jag är inte rädd för att hamna där igen, säger hon och sträcker på sig. Jag har det fan så mycket 

bättre där. Där kan jag droga i lugn och ro och dessutom vara garanterad mat och tak över 

huvudet.

Hon berättar hur lätt det är att få tag på droger i fängelset. Hur hon finansierade sitt missbruk i 

fängelset vill hon inte gå in på.
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– Det handlar bara om tjänster och gentjänster helt enkelt, säger hon. Alltid är det något man kan 

göra för de andra…

Sigrid har även prostituerat sig, men efter att ha blivit halvt ihjälslagen när hon inte gick med på 

en kunds krav lade hon av.

– Det gör ont bara jag tänker på den kvällen, säger hon och en tår dyker upp i ögonvrån. Du 

skulle bara veta hur sjuka människor det finns.

Ett ensamt liv

Sigrid har försökt sluta många gånger, men hon sugs alltid tillbaka. Nu har hon gett upp.

– Jag orkar inte längre försöka, säger hon. Jag har hållit på i snart 20 år, så vad gör 20 år till… om

jag ens lever så länge.

Uppgivenhet genomsyrar hennes liv. Vägen till vård är alltför krånglig och det är svårt att klara 

allt själv när de enda människor hon känner befinner sig i samma situation som hon. Vänner har 

hon aldrig haft.

– Vänner, säger hon och skrattar rått. Det har man inte när man lever så här. Visst finns det 

personer jag umgås med, men de är inte mina vänner. På gatan handlar det bara om att hålla ihop 

med dem du kan få något av. Jag litar inte på en enda människa och med god anledning. Flera 

gånger då jag somnat på gatan har mina ”vänner” passat på att rensa mig på pengar, knark eller 

vad som helst, som de kan ha nytta av. Det är mina ”vänner” det!

     Men förhållanden då? Och kärlek.

– Jag har aldrig varit kär, säger hon. Inte på det sättet. Jag är gift med heroinet. Jag har inte plats 

för något annat.

Att se sitt förhållande till heroinet som en kärleksaffär är vanligt, berättar hon. 

– Den kick jag får efter att ha injicerat en bra dos är bättre än allt sex i världen, säger hon. Och

kärlek är ändå bara trams. Inget förhållande varar för evigt, men du har alltid heroinet. Heroinet 

sviker inte.

Sigrid blir nästan euforisk när hon beskriver vad heroinet gör för henne. Hon blir plötsligt 

påmind om att det börjar bli dags att ”börja dagen” som hon utrycker det.

Hon har inte tagit något på flera timmar och börjar känna sig tom och vill gå. Jag får mer än 

gärna följa med, säger hon, men blir inte förvånad över att jag tackar nej.

Sigrid reser sig och börjar gå mot centrum. Efter drygt hundra meter vänder hon sig om och 

vinkar.

– Vi ses, ropar hon.
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Faktaartikel:

Oslo kämpar mot heroinet

I Norge finns drygt 11 000 heroinister. Över 7 000 av dem lever i Oslo. 

– Norrmännen har alltid varit svaga för smärtstillande medel. Medicin som innehåller

morfin och kodein, säger Lia Anlaug på missbrukarenheten, Rusmiddeletaten, i Oslo. 

Det här beteendet ligger i den norska kulturen och är svårt att ändra. Vi är ett opiatfolk 

helt enkelt!

     Heroinet blev tillgängligt i Oslo i början av 80-talet och fick sitt stora genombrott i slutet av 

decenniet.

– Antalet heroinmissbrukare mer än fördubblades i Oslo mellan slutet av 80-talet och slutet av 

90-talet, säger Astrid Skretting, forskare vid Sirus, Statens institut för rusmedelsforskning, i Oslo. 

Drogforskare har svårt att förklara ökningen och vet inte heller nu varför missbruket är så utbrett 

i just Oslo. Det är många faktorer som spelar in.

Liksom de flesta andra människor är missbrukarna priskänsliga. Heroin har haft en tendens att gå 

upp och ner i pris på grund av den ojämna tillgången och rivaliteten om hegemonin på 

marknaden. När tillgången ökar sjunker priserna. Fler väljer då att pröva heroin och de som redan 

är heroinister börjar bruka större doser. Därmed rekryteras nya heroinister samtidigt som de som 

redan finns blir alltmer beroende. När priserna stiger igen är de nya heroinisterna för djupt inne i 

sitt missbruk för att nöja sig med svagare droger och de heroinister som vant sig vid större doser 

kan inte gå tillbaka till de mindre. 

Styrkan påverkar dödstalen

Heroin är trots tillgängligheten en relativt dyr drog och det är besvärligt för heroinisterna i Oslo 

att finansiera sitt missbruk. Forskare har tidigare trott att egendomskriminalitet, som stöld och 

inbrott varit den största inkomstkällan bland missbrukarna, men det har på senare år visat sig att 

det bara är en fjärdedel av heroinisterna som stjäl för att kunna köpa heroin. Över hälften av dem 

finansierar sitt missbruk genom att själva sälja.

     Andelen rökheroinister är marginell. De flesta är sprutnarkomaner och tar drogen intravenöst. 

– Oslo har och har alltid haft en otroligt stark sprutkultur, säger Ane Hammerø, 

generalsekreterare för Ungdom mot narkotika. Heroin hör till de dyraste drogerna och eftersom 

det krävs en mindre dos vid injicering än vid rökning har det blivit vanligare att man skjuter i sig 

drogen istället för att röka den.
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Vid injicering är emellertid risken för överdoser större än vid rökning, eftersom drogen går direkt 

ut i blodet. Det förklarar det höga antalet överdosrelaterade dödsfall i Oslo.

År 2004 dog sammanlagt 83 personer av överdos i Oslo, vilket var en ökning med 36 procent

gentemot 2003 då samma siffra var 53. Värst var det 1998 då hela 134 personer dog av 

heroinöverdoser i Oslo.

Att siffrorna varierat från år till år behöver inte ha samband med att antalet heroinister ökat 

respektive minskat. Variationerna beror oftast på heroinets styrka, det vill säga hur pass rent det 

är. På grund av alla mellanhänder heroinet passerar innan det når missbrukarna så drygas det ut 

på vägen. Den här teorin stämmer också med vad som kommer fram när avlidna narkomaner 

obduceras.

”Plata”-perioden

Fram till våren 2004 hade Oslo en öppen drogscen på ”Plata”, området på sjösidan av Oslos 

centralstation. Platsen är döpt efter den del av Sergels Torg i Stockholm som kallas ”Plattan”. På 

torgområdet, bara ett stenkast från Oslos huvudgata Karl Johan, höll cirka 100 av stadens tyngsta 

missbrukare till. Här kunde de öppet langa, koka och injicera heroin utan större problem. Polisen 

stod till en början maktlös. För varje person som greps dök det upp en ny. En polisstation 

öppnades vid ”Plata” för att polisen skulle ha större insyn i verksamheten och man satte upp 

övervakningskameror.

– På detta sätt kunde polisen snabbt gripa in vid bråk och överdoser, säger Astrids Skretting. Det 

var på gott och ont. Polis och ambulanspersonal kunde agera snabbare, men det gjorde

missbrukarna mer oförsiktiga. De visste att hjälp fanns inom räckhåll och vågade ta chanser.

Den öppna drogscenen ”Plata” var ett bekymmer även för allmänheten och de hundratusentals 

turister som årligen besöker Oslo. Redan när de steg av tågen möttes de av tiggande narkomaner.             

     Efter år av kritik bestämde sig polisen i samarbete med Oslo kommun för att städa upp på

torget. Narkomanerna drevs bort och torget genomgick en totalrenovering. Missbruket har dock 

bestått.

– Man har fått bort heroinisterna från ”Plata”, men de flyttade bara ett par kvarter längre ner, 

säger Torun Høgvold Enstad, informationschef på Actis, de norska narkotikaorganisationernas 

samarbetsorgan. Allt som egentligen skett är att narkomanerna blivit mindre synliga i området 

runt centralstationen. 

Oslopolisen tror inte heller att aktionen haft någon effekt på antalet missbrukare. Det var bara 

var en bråkdel av missbrukarna som rörde sig på ”Plata” ändå.
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Det enda positiva var att antalet ambulansutryckningar minskade. Enligt Oslo/Akershus 

ambulanstjänst har missbrukarna blivit försiktigare än de var på ”Platatiden”. Idag gör 

ambulanstjänsten drygt tre utryckningar per dag rörande överdoser, eller cirka 1000 om året. Det 

är en rejäl minskning. I statistiken är emellertid inte de överdoser inräknade som sker i det 

fördolda och aldrig når ambulanstjänsten.

Oslo öppnar sprutrum

Sedan narkomanerna förlorat ”Plata” håller de till kring Skippergatan och tvärgatan Tollbugatan.

På Tollbugatan 3, vägg i vägg med en av de sex hälsostationer i Oslo som årligen delar ut drygt 2 

miljoner sprutor, öppnade kommunens missbrukarenhet, Rusmiddeletaten, den 1 februari i år 

Skandinaviens första sprutstuga. Här kan heroinisterna lagligen injicera heroin övervakade av 

hälso- och sjukvårdspersonal. För att få tillträde till sprutrummet måste man ha fyllt 18 år och 

vara registrerad som missbrukare. Registreringen sker vid första besöket. Då får missbrukaren ett 

id-nummer som han eller hon måste uppge vid varje besök. Projektet ska pågå under en 

treårsperiod och sedan utvärderas.

– Sprutrum har funnits ett tag i Amsterdam och Frankfurt, men rapporter har visat att det inte 

påverkat drogscenen där, säger Ane Hammerø. Jag tvivlar på att vi kommer att lyckas bättre i 

Oslo.

Från norska socialdepartementets sida är en reducering av missbrukarna inte huvudsyftet med 

aktionen. I en skrivelse anger de ansvariga att man i första hand vill komma åt den otrygghet 

allmänheten känner inför att öppet se narkomanerna injicera. 

     Från regeringens sida hävdar man att sprutrummet ska ge heroinisterna ett värdigare liv. I 

stället för att injicera på gatan ska heroinisterna ges möjlighet att hantera sitt missbruk under 

ordnade former. Regeringen hoppas på det här sättet även minska spridningen av hiv/aids och 

hepatit A, B och C, och minska antalet överdoser och dödsfall. 

     Förslaget om sprutrum möttes av hård kritik under remissrundorna, men gick så småningom 

igenom. Kritiken kom från olika läger, både antidrogorganisationer och missbrukare. De två 

lägren är glada över att missbrukarsituationen kommit på dagordningen, men hävdar att 

sprutrummet är ett steg närmare legalisering. 

– Det är fel sätt att närma sig problemet och jag tror inte att det kommer att minska missbruket, 

säger Ane Hammerø. Sprutrummet skapar bara en ny ”Plata” i kvarteret. Vad missbrukarna 

behöver är inte att lära sig missbruka på ett ”säkert” sätt. De behöver ta sig ur missbruket och

hjälp med att bygga upp ett drogfritt nätverk. 
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     Öppettiderna har också diskuterats. Idag är sprutrummet öppet klockan 10-16 på vardagar. 

Vad missbrukarna ska göra under övrig tid kan ingen svara på. En ”normal” heroinmissbrukare 

behöver injicera två till fyra gånger om dagen. Injicerar man så många gånger under de sex 

timmar sprutrummet är öppet, är risken stor att man överdoserar. 

Det bästa ruset?

Inne i sprutrummet får missbrukarna allt de behöver för att injicera på ett säkert sätt: 

Lösningsmedel, tillagningsskedar, sårservetter, sprutor och rena nålar. De erbjuds även en speciell 

typ av filter, som till skillnad från de bomullstussar som används på gatan, släpper igenom en 

högre koncentration av drogen.

– De som kommer hit brukar säga att de får det bästa ruset här, säger Sindre Ringvik. 

På väggen sitter planscher som visar hur man bör sticka in nålen för att inte skada nerver.

– Många har ingen aning om hur de ska injicera, säger Sindre Ringvik. Ibland får vi ge dem 

instruktioner och det händer att missbrukarna injicerar på varandra. Vi i personalen får emellertid 

inte hjälpa till praktiskt. Även om brukarna bara tillåts injicera heroin vet vi inte om det verkligen 

är det de injicerar. 

     Sindre Ringvik påpekar att det är viktigt att förstå att sprutrummet inte handlar om att 

acceptera missbruket, utan om att acceptera missbrukaren. 

– Vi försöker bara göra det bästa av situationen just nu, men på lång sikt vill vi givetvis få dem att 

sluta, säger han.

Torun Høgvold Enstad från Actis ser mest nackdelar med sprutrummet.

– Där är det bara tillåtet att injicera rent heroin, säger hon. Att blanda ut det med andra droger 

accepteras inte. Det har lett till att många narkomaner känner sig exkluderade från sprutrummet.

Ane Hammerø har fler invändningar. Missbrukarna tillåts inte stanna kvar i sprutrummet mer än 

en halvtimme efter injiceringen.

– Konsekvenserna av en överdos syns ofta ett par timmar efter injiceringen, säger hon. 

De flesta överdoser med dödlig utgång sker dessutom i den privata sfären, det vill säga i hemmet.

Den aspekten har också socialdepartementet lyft fram. Man anser att fler injektionsrum öppna 

dygnet runt behövs för att flertalet injiceringar ska ske under övervakning.

     Sprutrummet har inte haft stor uppslutning sedan det öppnade i februari. Idag är 245 

missbrukare registrerade, 245 av drygt 7 000. 

Astrid Skretting är inte förvånad över uppslutningen.

– Jag tror det beror på att många heroinister i Oslo blandar heroin och Rohypnol, säger hon. Det 

tillåts inte i sprutrummet. 
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     Något som väckt förvåning är den nya grupp heroinister som dykt upp bland de registrerade i 

sprutstugan.

– Det rör sig om helt vanliga människor, med jobb och familj, säger Anlaug Lia på 

missbrukarenheten. Människor vars familjer förmodligen inte har en aning om deras missbruk. 

De vill inte bli påkomna och söker sig därför till sprutrummet. Där är det ingen som dömer dem.

Dyr verksamhet

Staten och Oslo kommun delar på kostnaderna för sprutrummet. Allt som allt kostar 

sprutrummet och de vanliga sprututdelningstationerna drygt 45 miljoner om året.

– Med tanke på hur dyrt det är att hålla verksamheten igång, tycker jag pengarna ska läggas på 

behandling som bevisligen fungerar som till exempel olika behandlingsprogram, säger Ane 

Hammerø. 

Astrid Skretting anser även hon att det är på missbruksvården regeringen behöver satsa.

– Vi har bra vård i Norge, men den kan bli bättre, säger hon. Även om vi kunde erbjuda alla 

missbrukare vård, skulle inte alla söka hjälp. Det existerar en så djup uppgivenhet hos många 

missbrukare att de inte skulle ta mot hjälp om den så stod mitt framför dem.

– De som behöver mest hjälp är tyvärr de som är svårast att fånga upp, säger Ane Hammerø. Det 

är en krånglig process att ta sig in i missbruksvården. De tyngsta missbrukarna har inte ork nog 

att klara av det. Tröskeln behöver sänkas.

     Astrid Skretting kan inte se en framtid utan heroinmissbruk för Oslos del.

– Problemet är så rotat att det är orealistiskt att tro att det ska försvinna helt, säger hon.

Ane Hammerø har en ljusare framtidstro.

– Jag måste tro på att det jag arbetar med har effekt. Annars är det ingen idé att gå till jobbet, 

säger hon. Någonting har vi ändå lyckats med. Enligt statistiken ligger Norge numera bättre till i 

europeiska sammanhang. Vårt förebyggande arbete har fungerat.
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Reportage:

Det är aldrig för sent att börja leva

Bland de boende på behandlingshemmet Tyrili Kampen finns det otroliga livshistorier.

– Jag satt och räknade häromdagen och kom fram till att jag dragit i mig ungefär 60 kg 

heroin och amfetamin under min livstid, säger Tom, 50 år.

I en gammal renoverad fabrikslokal i östra Oslo ligger behandlingshemmet Tyrili Kampen. Här 

finns ingen institutionskänsla. När man stiger innanför dörren till den enorma tegelbyggnaden är 

det som att komma hem till vem som helst. Det känns varmt, ombonat och framför allt tryggt.

Kampen hör till den privata stiftelsen Tyrili, som har åtta behandlingshem runt om i Norge. Just 

Kampen har funnits i 10 år. Här arbetar cirka 30 personer dygnet runt, men just idag är det 

”föräldrafritt”. Personalen är på ett seminarium och har lämnat två av de boende som ansvariga.

– Vi turas om att vara ansvariga vid sådana här tillfällen, säger Bjørn som tillsammans med en 

annan boende, Stein Inge, fått det aktningsvärda uppdraget den här gången.

Kampen har plats för 30 personer, men för tillfället är det bara 18 stycken som bor här. De är alla

före detta missbrukare och kriminella.

– Det är viktigt att det alltid finns några lediga rum, säger Bjørn, 45 år. Man vet ju aldrig när det 

kan dyka upp någon som behöver ett rum.

Sen drogdebut

Med sin solbrända hy och sitt rufsigt ljusbruna hår ser Björn ut som urtypen för den klassiskt 

hurtiga norrmannen. Skenet bedrar. Han har varit narkoman i 17 år. Det hela började då han vid

28 års ålder han provade amfetamin för första gången. Han blev fast direkt och har, vid 45 års

ålder, provat det mesta. 

– Jag kommer tydligt ihåg min första gång, säger han och tar ett djupt andetag. Jag var ute på en 

bar och fick amfetamin i min öl. Känslan var så underbar att jag inte kunde förstå varför jag inte 

provat det tidigare. Jag blev fast direkt.

Genom drogförsäljning lyckades Bjørn bli miljonär på kuppen, men pengarna försvann lika fort 

som de kom. Allt han fick ut av drogerna var ett tioårigt fängelsestraff för narkotikabrott.

– Tio år innanför muren är en lång tid, säger han. Man lär sig en hel del om sig själv och får 

många nya erfarenheter, men priset man får betala är högt, för högt.

Tills för två månader sedan hade han varit ren i fem år, men så trillade han dit igen.
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– Har man varit drogfri så länge som jag glömmer man liksom bort varför man slutade, säger 

han. Man glömmer bort det helvete man hade när man gick på droger. 

Bjørn insåg sitt misstag tidigt den gången. Efter drygt åtta veckor kom han och knackade på 

dörren till Kampen. Givetvis fick han komma in.

– Jag trivs verkligen här, säger han och det lyser i hans ögon när han berättar om sitt ”hem”. 

Personalen brinner för sitt jobb och vi kommer bra överens. Två av de anställda är före detta 

missbrukare och det tror jag är viktigt. De förstår vad vi gått igenom i livet.

På Kampen erbjuds Bjørn och de andra olika former av terapi för att komma till rätta med sitt 

missbruk. De delas även in i tre grupper. En aktivitetsgrupp som planerar olika aktiviteter för de 

boende, en köksgrupp som sköter matlagningen och en driftsgrupp som ansvarar för all 

fastighetsskötsel.

– Alla ska känna att de gör något som är viktigt, säger han. Känna att de behövs.

Stein Inge, 38, gjorde, liksom Bjørn, sin drogdebut sent i livet.

– Jag var en bra bit över 20 år, säger han. Hade fru och barn när jag började. De visste ingenting 

till en början. Man blir bra på att ljuga. Allt eftersom mitt beroende blev starkare och starkare var

det svårt att hålla upp fasaden. En dag stack jag bara. Jag var borta i nästan nio år utan att höra av 

mig en enda gång.

Det är svårt att tro på Stein Inges historia när man ser honom. Han ser ut som en riktig 

myspappa med sitt vilda lockiga hår och de glada, pigga ögonen. 

     Idag har han kontakt med sin familj igen och har sakta men säkert börjat bygga upp sin 

relation med dem.

– Det är svårt, säger han. Jag vet allt om hur det är att vara narkoman, men ingenting om att vara 

människa. Att bli ren är som att födas på nytt. Man måste helt enkelt börja om.

Bortslängda år

Tom är med sina 50 år den äldsta av de boende på Kampen. Han började ta droger redan som 

tolvåring, men nu har han varit drogfri i två år. 

Just nu sitter han av ett långt fängelsestraff för narkotikabrott, men erbjöds att omvandla en del 

av straffet till tid här på Kampen.

     Han tänder en cigarett, den enda last han har kvar, och medan den tunga tobaksröken sprider 

sig i rummet berättar han sin historia.

– Jag var en storlangare en gång i tiden, säger han drar händerna genom det gråsprängda håret.

Folk kom hem till mig och handlade för 20 000-30 000 kr åt gången. Jag var ofta helt borta och 
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lade pengarna lite var stans i lägenheten. Tillslut började jag slänga dem i papperskorgen. Jag 

visste inte vad jag skulle göra av allt.

Han är glad att han tagit sig ur missbruket och längtar nu efter att spendera resten av sitt liv i lugn 

och ro. Kampen är en början.

– Jag har missbrukat i stort sett hela mitt liv. Tillslut orkade jag inte mer. Man är ingen ungdom 

längre, säger han, och ett leende letar sig fram. Det här livet är så mycket bättre. Bara att komma 

upp på morgonen och befinna sig på ett ställe, där alla bryr sig om mig, är en helt ny känsla.

    

     Kampen ligger i ett vanligt bostadsområde med affärer, skolor, dagis och en stor 

idrottsanläggning.

– Det var en del snack när Kampen först öppnades, säger Bjørn. Folk var skeptiska till att få en 

massa knarkare i området. Men idag är det lugnt. Vi har ett bra förhållande till våra grannar och 

det vill vi behålla.

En förklaring till varför det är så lugnt i området är att langarna från centrum inte kommer hit

och frestar och förstör.

– De har respekt för Kampen, säger Bjørn. De respekterar att vi vill ta oss ur missbruket och 

lämnar oss ifred här.

Många minnen

Trots att de boende lever ett lugnt liv på Kampen gör sig deras missbruk påmint då och då.

– Jag kan till exempel inte använda Dove schampo och Dove tvål längre, säger Bjørn. Jag 

använde de produkterna när jag drogade, så nu mår jag dåligt bara jag känner doften av dem. Det 

är konstigt!

Stein Inge är även han märkt av sitt missbruk.

– En gång var det någon som spillt salt på bordet, berättar han. Utan att tänka på det gjorde jag 

upp ”linjer” med det. Det var allt jag visste!

     Tom har liknande historier att berätta. 36 år av missbruk har gett honom många osannolika 

minnen.

– Jag vaknade upp i en pappkartong i min grannes vindsförråd en gång, berättar han. Jag kan 

skratta åt det idag, men det är egentligen bara tragiskt. Tydligen hade jag brutit upp hänglåset, gått 

in i förrådet och sedan låst det på nytt med ett annat hänglås. Därefter måste jag ha gått och lagt 

mig. Jag vaknade hopkurad i kartongen morgonen därpå utan att ha en aning om hur jag hamnat 

där.
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– Ja, ingenting kan chocka oss längre, säger Stein Inge och skakar på huvudet Oavsett vad folk 

varit med om så kan jag slå vad om att vi varit med om konstigare saker.

     Eivind, 36, kom till Kampen ungefär samtidigt som Bjørn. Trots att han närmar sig fyrtio ser 

han mer ut som en blyg skolpojke i sin collegetröja och neddragna keps. Han är före detta 

heroinmissbrukare och vet alltför väl hur hårt livet kan vara på gatan.

– Varje dag är en kamp, säger han lågmält, och jag kan se smärtan i hans ögon. Du går ständigt 

runt och oroar dig för hur du ska få tag i pengar till knark. 

Eivind klarade till en början av att dölja sitt missbruk för familj och vänner. Han klarade till och 

med jobbet. Allt eftersom beroendet växte blev det svårare att finansiera missbruket.

– Jag började själv langa droger, säger han. Jag skäms, men det var det enda sättet att få ihop 

tillräckligt med pengar. Jag behövde 4-5 doser om dagen. Det kostade!

     Ingen av dem har idag kontakt med människorna de umgicks med då de missbrukade.

– Man måste distansera sig från dem om man ska klara sig, säger Bjørn. Det var ändå inga riktiga 

vänner man hade på gatan. Vänner har man inte som narkoman. Det handlar om att hålla sig på 

god fot med dem man kan få ut något av. Man utnyttjar varandra. Om jag satt med mina 

”vänner” skulle jag aldrig kunna lämna en hundring på bordet och räkna med att den låg kvar där 

om jag somnade eller gick på toaletten. 

Gyllene regler

På Kampen finns tre regler: Inga droger, inget våld eller hot om våld och ingen fanskap i 

området. Reglerna är absoluta och inte öppna för diskussion.

I samlingsrummet finns det flera planscher på väggarna med just de här reglerna. Allt för att 

ingen ska glömma dem. Det är i det här rummet de boende samlas varje dag för att prata om sina 

problem. Ett tiotal stolar formar en ring i mitten av rummet. Bjørn slår sig ner på en.

– Vi har en regel till, säger han och sätter händerna i sidan. Inga par på Kampen!

Flera av de boende tycker att det är en tuff regel, men Bjørn har inga problem med den. 

– Det är förståeligt, säger han. Här handlar det först och främst om att ta itu med sig själv och det 

är jobbigt nog bara det. Personalen brukar säga att en idiot är bättre än två idioter tillsammans

och det måste jag väl hålla med om, säger Bjørn och skrattar till.

     Det händer att det ändå bildas par när människor lever så nära inpå varandra som man gör 

här. Personalen försöker då se till att splittra paret genom att skicka en av dem till ett annat 

boende. 
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Framtiden

Bjørn, Stein Inge, Eivind och Tom tror inte att drogsituationen i Oslo kommer att bli bättre.

– Den blir snarare värre, säger Bjørn. Klimatet har blivit hårdare och mer våldsamt. Det händer 

så mycket hemskt som aldrig kommer fram. Det var ”trevligare” förr när den norska maffian 

hade kontrollen. Nu är det främst folk från forna Jugoslavien, Mellanöstern och det gamla 

östblocket som styr. De är tuffare.

     När de fyra tänker på sin egen framtid ser bilden däremot positiv ut.

Stein Inge har valt att lägga energin på familjen och hoppas även få jobb när han lämnar 

Kampen.

– Det spelar ingen roll vad jag gör, säger han och slår ut med armarna. Jag skulle kunna bli 

sopgubbe! Bara vetskapen om att vara behövd och att det faktiskt är någon som ringer och 

undrar var man är när man försover sig skulle kännas underbart.

Tom har annorlunda planer. Han ska flytta med sin flickvän till Portugal.

– Jag har inget som håller mig kvar här längre, säger han och slår ut med armarna. Jag har ingen 

familj och min flickväns barn är alla vuxna och utflugna ur hemmet. Det är dags för oss att ta 

hand om varandra.

Bjørn står emellertid fast vid att han måste hålla sig sysselsatt. Han klarar inte av att ligga på 

latsidan.

– För mig har roten till allt ont varit ledighet, säger han och ler lite spjuveraktigt. Jag vill ägna 

framtiden åt att hjälpa andra som hamnat i skiten. Jag skulle vilja arbeta med någon typ av 

drogavvänjningsprogram. Något måste jag göra nu när Kampen ödelagt mitt liv som narkoman 

och kriminell!
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Arbetsrapport

Med mina texter vill jag ge en bild av heroinmissbruket i Oslo. Innan jag började researchen hade 

jag ingen aning om hur allvarligt läget var och det tror jag inte jag är ensam om. Heroinet i Oslo

har inte uppmärksammats i svenska medier, trots den geografiska och kulturella närheten till

Sverige.

     Artiklarna vänder sig till allmänheten. Det krävs inte någon förkunskap för att hänga med i 

dem, bara ett genuint samhälls- och människointresse. När det gäller publicering kan jag se 

artiklarna i dagspressen, men även i samhällsmagasin.

     Jag började min research på Internet med att söka artiklar och forskningsrapporter. Ett av 

namnen som dök upp var Astrid Skretting, forskare vid Sirus. Hon var den första person jag 

intervjuade under mitt besök i Oslo. Det var hon som gav mig stommen till faktaartikeln. Senare 

samma dag, gick jag förbi Actis huvudkontor i centrala Oslo och bestämde mig för att gå in. Där 

träffade jag Ane Hammerø, generalsekreterare på Ungdom mot narkotika och Torun Høgvold 

Enstad, informationschef på Actis. De ställde direkt upp på intervjuer och tipsade mig även om 

andra personer jag borde kontakta. Tack vare dem lyckades jag få två möten till inbokade, ett 

med Anlaug Lia på Oslos missbrukarenhet och ett på behandlingshemmet Tyrili Kampen.

     Under min intervju med Astrid Skretting frågade jag henne om det var möjligt att besöka

sprutrummet. Hon var tveksam, men jag gick ändå dit ett par dagar senare. Där träffade jag

institutionschefen, Sindre Ringvik som villigt berättade om verksamheten. När jag lämnade 

honom den förmiddagen stötte jag på två heroinmissbrukare utanför, Sigrid och Leif Arne. De 

trodde att jag varit inne i sprutrummet och injicerat och försökte övertala mig att sluta missbruka 

medan jag fortfarande kunde. Jag var ju fortfarande så ung. Förvånad förklarade jag hur det 

egentligen låg till med mig. Vi bestämde att vi skulle träffas dagen efter och prata mer. De var 

båda i relativt dåligt skick och jag var inte säker på om de skulle komma ihåg mötet eller inte, men 

det gjorde de.

     Vi bestämde att vi skulle gå och sätta oss på ett café. De var bara tvungna att göra en grej 

först. Där borde varningsklockorna börjat ringa, men jag följde med dem och hamnade i en 

situation jag aldrig mer vill hamna i. ”Grejen” visade sig vara att de skulle köpa heroin, en affär 

som gick allt annat än smidigt. Jag blev indragen och hotad. Att sedan genomföra en intervju i det 

sinnestillstånd jag befann mig i var svårt, men resulterade ändå i personporträttet.

     Efter den upplevelsen kände jag för att åka hem. Jag hade fått nog och funderade på att

avboka besöket på behandlingshemmet nästa dag. Jag bestämde mig tillslut för att åka dit och det 
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är jag glad för. Besöket var utan tvekan den mest givande upplevelsen under min vistelse i Oslo. 

Människorna jag mötte var helt otroliga och jag kommer aldrig att glömma dem. Jag är oerhört 

tacksam över att de valde att dela med sig av sina liv. 

Förutom att läsa artiklar och forskningsrapporter så har jag även läst tre böcker. Jag tar inte upp 

dem i mina texter, men de har ändå varit en viktig del i arbetet. Tack vare dem har jag lärt mig 

otroligt mycket om heroin som drog. De har även hjälp mig förstå vad det innebär att vara 

heroinmissbrukare.

Efter fler veckor av intervjuer och läsning hade jag tillslut mer material än jag behövde och kunde 

påbörja skrivandet.

     Det material jag samlat in är fördelat på tre artiklar. En faktaartikel där man får en bild av 

missbrukarsituationen i Oslo idag. Den var till en början flera texter, en om sprutrummet och en 

mer generell text om läget i staden. Genom att väva samman alla delar i slutfasen hoppas jag ge 

en nyanserad skildring.

     I personporträttet möter man Sigrid, en av Oslos dryga 7 000 heroinmissbrukare, som berättar 

sin livshistoria. Porträttet har en god portion uppgivenhet, men jag har ansträngt mig för att göra

hennes historia möjlig att läsa utan att tycka att den är för tragisk. Berättelsen är ändå mörk. 

Reportaget är från behandlingshemmet Tyrili Kampen, där intervjuade jag fyra före detta 

missbrukare. De berättar om livet med och utan droger och om hur det är att leva på Kampen. 

Reportaget, som var det sista jag skrev, var lätt och roligt. Formen gav sig naturligt.

     För mig är trovärdighet oerhört viktigt. Jag har e-mailat samtliga personer jag intervjuat om de 

citat jag gjort är korrekta. Missförstånd kan lätt uppstå när man översätter norska till svenska. 

Den enda person jag inte lyckats kontakta är Sigrid. Hon är hemlös och kan inte nås på telefon, 

än mindre via e-mail. Vi pratade om det här redan under vår intervju. För henne var det helt okej 

att jag använde hennes namn och hon berättade mer än gärna sin historia. Det jag skrivit är sant. 

Jag har ingen anledning att ljuga, men jag har förståelse för att det kan påverka trovärdigheten. 

Jag anser emellertid att hennes historia är för viktig att ignorera på grund av formaliteter.
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