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BethernervøsHunharsovet
overs.gogikkefåetsitfix.in
denjegkom.Hunsidderisen
genmeddynenomkringsig.taherhylsteretmedheroinunder
sengenogspildervandpåbor
det.Detnikotinfarvedestof
sprøjtesindibenet.Deterdet
enestesled,hvorhunendnu
harbrugbareårer

BethR.er2bårognarko
manForatfåpengetilstoffet
tra'kkerhunpågadenogtagerkundernehjempåsin.-forret
ningsadresse".Hunskalhave
seks-ottekunderomdagenfor
attjer.enoktilethvislerhe
roin.Vimødespåhendesklubvæ
relseetandetstedibyenogBethbegynderatfortælleomsitliv.somoverlægeSvend
Heinildharskildreti»Sangen
omGrethe«.

»Jegskalligehavevarmen,forjegernetopvågnetNårjegkommerhjemhertilgårjegdi
rekteibad.Skurerogskrubber
mig.menkanalligevelikkebli
verennokJegkanikkefådet
afkroppenOgsåerjegdød
træt.såjegsovermddetsam
me.«
»Hooked«somlH-årig

Hvorhrngeharduræret
pdstofferf

»Jegbegyndtesom17årig.
ogblev"hooked",afhængig,
som18årigDetstartede,da
jegkompådetpigehjemiHer
lev.Dervarfrihedogvimåtte
gåibyenomaftenenFlereaf
pigernevarlesbiskeogandre
trakiPisserenden.Detvar«å
modernei66-67.JegkomiNyhavn?delvarførstegangjeghørtelevendemusikogdetvar
envidunderligoplevelse.Jegkomderhveraften,begyndte
atrygehash.solgtedetog-å
ogbegyndtepåopium,somjegådPrøvedeogsåat»skyde«enenkeltgang.Menjegtroede
sguikkepå,atjegskulleblive
afha-ngigSåbegyndtejegogsåattrakke«
Begyndte
»omalfons

Hvordanbegyndtedet'
»Ibegyndelsenvarjegfaktiskalfonsforenpige.ItremånederVikomrenttilfældigtderned.Ja.jegbavdedahørt

omHalmlorvetogIstedgade.
menensøndageftermiddag
varjegogenpigeudeatspad
sereogsåoppåskiltet»Gud.Halmtorvet? deterhermantrækker«,sagdejegVisyntesogså.atallekiggedesådanpå
os.Ogsåkomderenbilforbi
medenungfyr»Prøvham«,
sagdejeg.»Oghuskatfåpen
ge«HunsattesigindibilenogsnakkedemedhamEfter20minutterstidråbtehun»Vikø
rer«.»Ja.ja.menhuskatfå
penge,huskdetnuogpasnu
på«,skregjegHunvilleikke
have.atjegkørtemedogkom
tilbagehalvandentimeefter
Udenenkrone.Gud,hvorblev
jegsur.Detvistesig.atdetsletikkevarnogentyr,menbareenafdeherungefyre.derfårfatidenyepiger.Såtoghunentilogjegkørtemedpåbagsa-det.Jegfikpengene,den
gangfikman80kribilenSådelteviligeover,40krtilhver.Sådangikdetienmånedstid,såbegyndtevihverdagJegstodbareudafbilen,mensdebolledeDetvarjosdnemt.Holdka'ft,hvorvardetla'kkertmeddemangepengeOgsåisærmig,jegvarnokrapkæftet,mensåforbandetgenertEfterenmånedtilhalvan

densagdehun,atnumåttejeg
ogsåbegyndeMenjegturde
kraftedmeikkeJegbegyndte
joførstattænkelidtna-rmere
overdet.dadetblevminegentur.Fyforsatan!Ellerssynesjeg.detvardødskægtogspændende.

Nå,menviblevuvenner,for
dijegfik»detrøde«,dadet
blevminturMensåtænkte
jegogsåpå.atdetmåtteværea-rgerligtalhavesådanentyrtil80kr.ogsåkunfå40krud
afdet.Dajegselvbegyndte,
fulgtesjegaltidmedenpige.
ognårmantogdemibilerne,
kørtejegaldrigalenedetførste
halveårstid.«

? Vardetkunenenkeltom
dugen'

»Nej,vihavdetoellertre.
Ogkunibilerne.Jegstodpå
gaden,bilenkomlangsomntkørende.Jeggikhenogåbnede
bildøren.Visnakkedelidtom
prisenogsåhoppedejegindogkørtehen.hvorjegvidste,mankunneholdenogenlundeugenert.Dengangvarmanjome
remodig.

Tøjetblevsmidtpåforsædet
ogmanhoppedeompåbagsædet.Sågavjeghamlidtmassa
gemedhånden,gummipå.ognårdenvarstivsåindmed
denHvisjegpustedeogstønnedelidt.gikdenhurtigerepåham.
Politietslange...

Jegvarengangudsatforen,hvorjegikkekunnefådenop.Denvarforstor!Holdkæft,
jegharaldrigsetnogetlignen
de? detvarenpolitibetjent.Menjeghavdeentykveninde
medoghunmåtteovertageham.«
Nedtrapningicellen

?Erdetdenenesteside.du
kenderpolitietfra'»Derplejerikkeatværeså
megetvrøvl,menengangblev
jegspjældetitomånederfor
løsgængeri.Derprøvedejegnedtrapning?dengangturde
manjoikkesige.manvarnarkomanDetvarvedjuletidog
jegsadførstpågården,hvor
jegfesrundti dencelleogsenerei HorserødDetvar
skraptJegvarca.18år.

Dengangvarjegpåopium
ogketoganer.derernoglesta-rke.smertestillendepiller.
JegvarogsåbegyndtpåsprøjtenJeglortsattemedatkom
meiNyhavnBlevsmidtudaf
pigehjemmetiHerlvevogskulleklaremigselvJeghavdeingenstederatboogkomunder
DanskForsorgsselskab«
?Hjalpdedig'»Næ.jegsagdejegvarpåflaskenogkomogfikantabus

hverdagSidenharjegkørt
næstenuafbrudtudennedtrap
ning.Jegharhaftarbejdesomhotelstuepige,påfabriki14da
geogtodagepåenanden,hvor
jegskrednidtidethele,fordi
jegikkekunneholdedetud.«

HuhavdeingenproblemermedatskaffepengetilstofI
»Nej.forjegsolgtedetja«,n-

ligtDetgørallenarkomaner
foratfåpengetilegetforbrug,
ogjeghavdesgupengenok.«

Hvornårholdtduopmed
detmedbilernef»Dajegvaromkring18Min
18årsfødselsdagfejredejegi
Nyhavn,hvorjegofficielthav
dearbejdesomglasvaskertil
25kr.omaftenen.Jegflyttede
sammenmedenservitricei
halvandetåroghunbegyndte
ogsåpåstoffer.I)»rfikjegmit
førsteskudEfterdethavdejegforskel
ligtarbejdeBl.a.varjegude
atsejlei10månederFørstpåindenrigsruterne,senerepåFis
bjergNewcastle,Mendelblev
sguforbesværligtJegkendte
joingenogkunneikkefåstof
fetDetvardetsidstearbejde,
jeghavdeilangtid.«

? Hvemerdinekunder'Harduf.eks.haftlesbiskeforholdi erhvervsmæssigsam-menhirng'
»Nej,dettagerforlangtidmedkvinder.«Hvordanfoltedudetden

gangat iæresammenmedmcemiene'
»Ah,detvarulakkert!Men

jegermegetgodtilatlukkeaf
oglukkeopNårjegharvaret
igang,harjegaltidværetbe
døvetpåenellerandenmådeKunneikkegøredetcleanJeghurvirkeligledeveddet.Meni
begyndelsenvardetnvtogogsålidtspændendesamtidigNårmanaltidkunharprøvetatværepåinstitutionerdetjo

nogetanderledes.Mendet.at
liggeogværesammenmed
demogvardetenvammel
karl.togjeghamaltsåikke.
Jegfølte,jegvarsunketfor

langt,fordybtned.Deteneste
rene,dervarværdatbevare,
varnetopdet,dervarmellem
beneneogdetføltejegvarså
smukt,ogbla.bla.bla
Jeghavdeenfastkunde,

somkunskullehavemine
snavsedetrusserengangom
ugen.Såfikjegetparrineog100krDetsketemangegan
geJegharaltidhelstvilleha
vetletyre.jegikkeskullevære
sammenmedAltsånogen,der
skullebankes,pissesimunden
ellernogenjeg»kulleværeperversoverforBurejegkunne
undgåatdeskullerøreved
mig.«
Volden

Harduvieretudsatforvoldf»FingangpåIslandsBryg
ge,hvorviskullebollepåkaj
enJegfik100kribilenog200krekstrapåkajen.Detvar
mangepengedengangJeglå
ogholdtf«stOgpissefrøs.Det
varbegyndtatregneMittøjhavdejeggudskelovtagetmed
udufbilenDuhanhavdefået
udløsning,sparkedehanmigivandetFinandengangkomjegom
påbagsædetmedenfyr,menhanvilleikkegivemigpengeHuntvangmigtilatsutteden
af- udengummioglodden
gåimundenpåmigDetglem
merjegaldrig.«HarduhaftIonssygdomme.'»Tre-firegange.Detvargonorre,mendetvarogsåfordi
jegbolledemedsåmangeprivat-legfikdetatenmusiker
venMenmedkunderneskul
detaltidva'remedgummi.«Harduhaftenalfonsf
»Nej,ogdetfårjegheller

aldrig1DetersgunogetmanselvbestemmerDeterpigen,dererenidiot,hvishunføler
sigtvungettilathaveensådan
karl,atfyrepengeneafpå«Hvorndrrardupddinforstenedtrapning'

»Som25-årigJegvarstadig

BedrenordiskekontakterviaTY?uden»kanaltlakkere«« ForslagtiletnordiskTVsomalternativtilNOUDSAT
ogkabel-1TV

Uvisvi\arvilligtilatn«dbrv
d«»denskarptafgrænsningat
prograniansvuretmellemde
nordiskelandesradioogI\organisationer,kunneviskabe
nveogmerespændendevilkår
forenprogramvirksomhed,tler
bla.kunneoverflødiggøretlet
omstridte\(>lvI)SATprojekt

Sådanmenerdenforhenvæ
rendegeneraldirektørtorPost
ogTelegrafvæsenet,(iunnar
Pedersen,deri'Tidsskriftfor
KatlioogFjernsynuddyberm
nesynspunkterHanforeslår,iltienordiske

landebliv«»renigeom Idele
hvørandrøentastug«itilligsen-døtidid«enkeltelaridesTVa
Denne»»nordiske«sentletida
skulleadnlunistreres1tielta
stændigtiitdetpå;ældi
landohkunnef.eks1«>rinsk
TYbetydi. atdervarres«rve-a
retetb»»temtantal r til
Norneog«tbestemtanUdti-a
mertilSvirig«o.s%GunnarfVtierseninenea
delvillebliv«nspæneU-mi«ud-
fordringhird«øvrig«nor«lisk«alande»elviitkunneh«st«llnnie.a
hvadt.ek->danskørn«i-»kalseatradereslandDetkunnegive
etnytgrundlagforprogramlægning.ognytprogramtyperkunneopslå,medtletresultat
at\i tikenmerelevendeogkonkurrenceprægetnordisk
kontaktendvihititilharhaft
»Programmerne"kulleifør

sterækkeværeproduceret

udelukkendetilbrugtorseerneidetandetland«,skriverhan
»()mdetfortrinsvisskulleved
rørekultur,naturellerunder
holdningvedlegikkeMenpersønligvillejeghåbe.atmanikkeglemtedenformtorvenligtdrilleri,derersåsundttorvenskabetogsånationerimelleml-dfordringeroglidtdrille
riskalikkeudelukkendeva»r«forbeholdtfodboldbanerved
landskampe»»VedatåbnetortværgåendekanalertorenfriTV-udvoks
lingmellemdenordiskelande
villevipåenty'deligmådehave
givetudtrykforetkulturfællesskabogetgensidigttillids
forhold,sommannæppehurset
magentiludenforNorden«,skriver(iunnarPedersen.
Sommedlematradiorådetharhantornyligskitseretsinetankerher

»?Menjegmodtogingensærligereaktioner«,sigerhantilInformation».legtrorærligtaltikk«rigtigmanforstodmit

(iunnarPedersenunderstre
ger.athansideerskalsessom
etalternativtildetohidtildis
kuteredemulighedernemlig
intenennordiskredigeretka
nalsammensatafudvalgtetid
ligeresendteT\-programmeriIlertotaludvekslingomfattendesamtlig«TVkanaleri de
nordiskelundetNORDSAT)
Denførsteløsningmenerhan
erutilfredsstillende,idetdererfaretor.atetprogramderer
valgtafrepræsentantertraall«
nordiskelande,vilværenogetmere»»tamt«enddeenkelte
landesnationaleprogrammerSamtidigvilmonopoletyderli
gerebliv«cementeretDenan

denløsningerogsåuheldig,blutordidensenesteundersø
gelseafdanskeseeresvaner
(september1977)mednæsten
uhyggehgi:ydelighedviser,at
nårdanskernekiHKrpåsvenskellertyskTV.såvælger
denæstenudenundtagelseenelleandenformforunderhold
ningindentorkategorien»thrillers,westerns.spille
film«\lttyderpåatNORD
SATvilgø«'seernetil»kanal
flakkert«,somskilterfraunderholdningpåenkanaltilunderholdningpåenanden

GunnarPedersenmener,atdenafhamskitserede»tredje
mulighed«ikkeindebærerdis
seuheldigetølper,mentvaut-
imodvilsikre,atdeisærfruet
nordisksynspunktmestværdi
fuldeindslagikketræderibag
grunden. mii

I\KOKMATIONFREDAG1«DECEMBER1977 11

!totografik
l'er/JuuguurtlogPerMarijitariiOtgeni

ligtskullejeghavemereogmåtteindogtra-kkepåHalm
torvet.Ogsåblevdettil»hor
se".Gårmanogtra'kker,erman
ogsånødsagettilekstrafixfor
atholdedetud,ogsåstigerforbrugetautomatiskForfire
månedersidenbegyndtejeg
igenattrækkedagligt.«
Tudersometbarn

Hvordanserdupådit
trækkeri'

»Jegkansletikkeholdedet
udDergårikkeendag.hvor
jegikketudersometlillebarn
Jegsynesdetheleernoget
værrelort.«
? Hvordanfolerdudigsomkvinde'
»Overformigselvfølerjeg

mignedva'rdigetJegkanikke
kommedyberenedJeggår
simpelthenpåbunden.«

?Hvadfolerdunuoverformændene'
»Intet.F'ølerjegnogetfor

dem.erdetledeNårjegikke
haroverskud? hvilketbliver
stadigmerealmindeligt? så
saldetbaregåhurtigtogfyrenskalblivefærdig,nårjegved.
atjegikkekanfåflerepengeOftetagerjegflerefyrehjem
samtidigSåskaldebetale150
kr.hverNumåjegtagetyre.selvomdeterulækresvin.ogjegikke
brydermigomdem.Nårjegovernatterpåmitværelseder
inde.slapperjegaldrigafDet
ersomatværepåarbejdei
døgndriftJegskalhaveseks-
ottekunderomdagen,menjegbollerkunmedto-treafdem
RestenordnerjegmedmundenMinarbejdsdagstarter
omeftermiddagenogjegerfærdigkl7-8stykkerommor
genen.«? Hvordantrordu.fyrene
betragterdig'

»DybestsetregnerdemigikkeforenskidDekunneald
rigtankesig.athavesådanensommighjemmeideresprivategemakkerDekanikkeund
værepigerne,mendekunne
aldrignogensindetænkesigat
giftesigmedsådanenpige»

underforsorgenoggennemminværgekomjegindunder
KirkensKorsha'rMendergik
velhalvandetårførdenned
trapningblevpraktiseretFor
indenhavdejegværetindeogsiddeiSverigeitomånederef
teratva-retagetmed10gbase
itoldenDafikjegenbetingetdommedtreå-underforsorgs
selskabetF'ørdethavdejeg
haftenpåtoårIøvrigtgik
mintidmedatstjælemittøj.leveatsocialhjælpogforsøgt
atla'ggejunktilsidetiltørken
25tirogstoffri

Jegvarikkeheltparattilat
blivenedtrappet.Dervarnt>
get.jegskullenåendnuPå
denmådegikendnuethalvtår
ogefternytårvejedejeg49kg
eller10kgunderminnormal
va'gtTomedarbejderefra
korshauentogmigmedudat
»pisepåenkro.menjegvarså
afkræftet,atjegtikkrampeogikkekunneståop.Deturde
ikketagemigmedpåenned
trapningstur.»åistedetblev
jegindlagtJegfv'dte25,da

jegblevudskrevetogdavar
jegforførstegangstoffriiotte
årDetvarbarsktogjegendte
etårpåSet.lians

F.fternedtrapningenkunne
jegikkeståpåbenene,jegsovikkeogmåttekøreirullestol
udforatblivevasketF!fter
dettikjegarbejdepåenkro
Jeghuggedesprutogtog30
kgpåiløbetaftomånederJeg
blevenormtfedogturdi?ikke
visemignogenstederførefter
mørketsfrembrudDetfortetilopholdetpåSet
Hansførstegangkuntoren
uge.fordila'gernetroedeatjegbrugtestedetsometafmagringsinstitutJegkomdogder
nedigenogbegyndteatgåiskole

SelvmordsforsøgeneDajegble\udskrevetefterdetårskyldtesdet.atminta
st«rhavdeaflivetirinkat.somjeghavdei plejehoshendeDetslogmigheltud.JegstakaffraSetHans.blevhentet
igenogstakafigen.Jegfikfat

i noglesovepillerogtogenoverdosis.Minvenindefandt
mig.Jegvågnedeefterfem
døgnpåBispebjergMenslv
mordetvarog«rstadigsidst-
udvej,såienmånedstir4fik
jegetfixinyognæogtogså
igenenoverdosisDennegangvarededetkuntodøgn.tørjegvågnedePådenlukkedeafde
ling.Herfikjgigennedtrap
ning.selvomlegikkevaraf-
hængigDajegblevudskrevetfradenlukkedeskullejegstarteiskoleheltfrahunden?med
tekniskforlæredelseseksamenMeni«ghavdeingenbopælLånteenpissefugtiglejlighedmed?nstologenbriksoglokumigårdenLånte«nanden
lejlighed,begyndteatfixeogpjækkefraskolen,-legskalha
veethiemogkunnelukk«-mindorforatfølemigtrygOgderstodjegmedminskoletaske

Jegblevigen»hooked"ogskyndtemigtilkorshæren,hvorjegfikenhurtig,ambulantmetadonnedtrapningDen
mislykkedesNynedtrapning.

afstedpåtur.påtredjefase-sted.Hæsbjerg,hvorjegblaarbejdedesammenmedjunkierDetklaredejegudmær
ketOgså\ardetplanenat
nogleafoseks-junkierskulle
laveendyrepension
Tilbageiminefeltet

Toafosflyttedesammen
hermidtiminefeltetL?denat
rørejunkSåhegvndtejegigensåsmåtatfixeVihavdejoikkeenskidatlaveGikbare
OHventedepåattåethuogkommeigangmeddendyre
pensionMendetløbudi»an
det oh' ikunnejoikkeskat
tedethusOgsåharjegfixet
liftesidenogernupå»horse«.dvs.heroin.
Jenfixedelængeinden,jen

iHenhegvndteattrække1tie-
Hyndeisenklaredejegminfor
det.lenfikfrasocialkontoret
ohvarbarenedeohtrakkeet
parenkeltegangesamtidin
medatjeghavdeetparfaste
kunderJeHholdtminnedepå
et»ålilleforbrunsomoverho
vedetmuliHt.mensåpludse-

Harikketidtilandet
Vildunernegiftesf

Na-OK.manvildagernefindeenfvr.manergladfor.
menjegharingenfastfyrved
sidenafJegkanikkeklareat
arbejdeforto.Jegvilheller
ikkekunneklareatlevesam
menmednogen,sålængejegleverpådennemådeSidenjegvar14harjegikkeværetforel
sket?dettrordafandenmed
detliv!JegharikketidtilandetendatskaffejunkBare
det.atskrabe300krsammentilværelset,fordijegskulleind
ogsiddei firedagevarsguskraptJegharhøjesttilsmø
gerneogetparappelsiner«Hvordanserdupddin
fremtid?

»(iivmigenlangtidsned-
trapningunderkontrol- altså
nogetmedatfåmetadonietårJegtrorikkepåatjegkan
blivestoffripå10dageJegmå
ogsåvækframiljøetDetgiver
migintetogdererikkeenpindromantiki det.Junkierkan
værefineSomeksjunkierBli
verjegigenstoffriogkommeri
gangmedenuddannelse,skal
jegsgunokklaredet.«sigerBeth? stadigifixetsførste
optimitisketimer
/ morgenbnngesandendelaf
interviewet,hvorBethfortæl
leromsinbarndom


