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Unge siger nej til
hash og ja til snus
En ny undersøgelse viser, at de unge i Odense i mindre
grad ryger hash. Det faldende tal skyldes samarbejde,
mener rådmand Steen Møller. Til gengæld er snus blevet
meget udbredt blandt de unge odenseanere. Ifølge
viceborgmester Brian Dybro er det noget, der skal kigges på.
Linea Marie Andersen

limai@fyens.dk

Odense: Færre unge odenseanere end tidligere prøver det
sug, der kradser i halsen og gør
én skæv og afslappet.
For godt to år siden havde
45 procent af de unge i Odense prøvet at ryge hash. Men
nu viser en ny undersøgelse
blandt andet, at færre prøver
hashen af. Således er tallet faldet til 38 procent.
Ifølge rådmanden for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Steen Møller (K),
hænger det sammen med
den samarbejdsaftale, der er
mellem kommunen og ungdomsuddannelserne om, at
Odense skal være hashfri i
2025.
- Skolerne er blevet gode til
at italesætte hashmisbrug, og
hvad det betyder for den, der
ryger, men det er vigtigt, at lærere, forældre og venner bider
mærke i, hvis en ung elev opfører sig anderledes, fortæller
han.
Der er selvsagt stadig lang
vej til en hashfri by, når mere end hver tredje unge når at
prøve det af. Så derfor handler det også om at ændre kulturen og få indprentet i samfundet, at hashrygning ikke er
okay.
- For 30-40 år siden var det
almindeligt at køre spirituskørsel, men i dag er det helt
uacceptabelt. Sådan vil jeg
gerne have, at det også bliver
med hashrygning, siger Steen
Møller.

snus, den nye synder

Men rådmanden skal ikke
glæde sig for tidligt. For mens
hashmisbruget er faldet, er
det blevet populært som aldrig før at stoppe en snuspose
op under læben.
Faktisk har næsten hver
fjerde ung i Odense prøvet
det. Af dem gør fire procent
det på daglig basis.
Tallet er kun gået en vej siden 2014, og det er op, selvom det fra 1. januar 2016 blev
ulovligt at sælge snus i Danmark.
- Vi har fulgt forbruget af

FaktabOksen
UngeprOFilUndersøgelsen 2016
Den nye ungeprofil har undersøgt trivsel blandt de unge
i Odense. I undersøgelsen er 5374 unge i alderen 15-25 år
blevet spurgt om alt fra sociale medier OG alkoholforbrug til
ensomhed. Her zoomer vi ind på enkelte tal for snus og hash.
Snus: 22 pct. af de unge har prøvet snus. 4 pct. af dem bruger
det dagligt. Flest drenge bruger snus.
Undersøgelsen peger på, at nogle af grundene til, at forbruget
af snus er steget, kan skyldes, at det er let at få fat på;
Uvidenhed om, at det er ulovligt; Stor uvidenhed blandt unge
om hvor sundhedsskadeligt snus er. Samt det, at snus giver en
beroligende effekt.
Hash: 38 pct. af de odenseanske unge har prøvet at ryge hash.
Debutalderen for hashrygning er typisk 16 år.



Skolerne er blevet gode
til at italeSætte haShmiSbrug, og hvad det betyder
for den, der ryger, men
det er vigtigt, at lærere,
forældre og venner bider
mærke i, hviS en ung elev
opfører Sig anderledeS.
steen MøLLer (K), rådMAnd

Frederik er ude af sit
misbrug og bruger nu snus
I et halvt år var Frederik afhængig af hash. I skævhed og rus
forduftede hukommelse og de gode karakterer, men drømmen
om og viljen til at få succes i livet ledte ham ud af misbruget.
Linea Marie Andersen
limai@fyens.dk

snus i Norge tæt gennem de
seneste 10 år, og det er steget
meget. Nu er en del danskere også begyndt på det, og vi
kan bare konstatere, at snus er
kræftfremkaldende og der er
meget nikotin i, som betyder
større afhængighed end cigaretter, fortæller Niels Them
Kjær, der er projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens
Bekæmpelse.
Forbruget af snus blandt de
unge i Odense er en hidtil uset
problematik.
- Snus er ikke noget, vi på
denne måde tidligere har oplevet som et anvendt rusmid-
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del blandt de unge. Men det
er uden tvivl en af de ting,
denne undersøgelse giver anledning til at se nærmere på og hurtigt, siger sekretariatschef hos SSP i Odense Tommy
Holst.
Kommunen har for nylig
udstedt et mål om at blive en
røgfri i 2025, og snusens indtog ind bag de unges læber
giver grund til at tænke det
nys rusmiddel ind i den ambition.
Viceborgmester og formanden for Sundhedsudvalget
Brian Dybro (SF) giver således udtryk for, at det ikke duer, hvis smøgerne i stedet blot
bliver skiftet ud med snus.
- Vi har ikke taget problemstillingen op i Sundhedsudvalget endnu, men jeg vil da
sørge for, at der kommer et
blik på forbruget af snus, siger
han.

Odense: Sveden piblede af
ham. Han var aggressiv, irritabel og kunne slet ikke klare
at høre på andre mennesker.
Men i frygt for at ødelægge sin
fremtid og ende som en tåget bums, der ikke kender forskel på i går, i dag og i morgen,
blev han nødt til at klare abstinenserne.
Frederik var i gang med
en såkaldt kold tyrker, og sveden og aggressionerne var
det klareste bevis på den afhængighed, som på et halvt
år ødelagde hans skolegang
og nærvær hos menneskerne
omkring ham.
Frederik, som i dag går på
Tietgen Handelsgymnasium,
har over et halvt år været afhængig af hash. Et forhold han
nu er kommet ud af.
I en alder af 14 år tog han
for første gang et sug af en

joint. Med tiden blev ét sug til
flere og i sidste ende medførte det et hashmisbrug, hvor
Frederik følte trang til at ryge
hver dag.

Hukommelsen forsvandt

Han gik ud af folkeskolen som
en ambitiøs elev med gode
karakterer og med drømmen
om engang at blive velhavende, have en familie og godt
job. Men i gymnasiet blev afhængigheden af rusen værre
og værre, og Alexanders hukommelse forduftede sammen med hashrøgen.
- Jeg kunne ikke huske ting
mere. Det, jeg lærte i 8. klasse,
huskede jeg bedre end det, jeg
lærte i timerne på gymnasiet. En dag sad jeg med en ven
på mit værelse i en hashrus og
så Olsen-banden og pludselig
gik det op for mig, at vi havde
set den samme film tre dage i
træk, fortæller Frederik.
Den manglende hukom-

melse, koncentration og tilstedeværelse i undervisningen
på gymnasiet betød, at karaktererne faldt.
- Det gik op for mig, at der
var gået tre måneder, og jeg
var langt bagud i forhold til
alle mine klassekammerater.
Det skræmte mig, fordi jeg altid havde været dygtig i skolen. Tanken om, at jeg var ved
at synke ned i et hul, gjorde
mig bange.

tillid til lærer

Problemerne hobede sig op.
Den ene aflevering efter den
anden blev ikke afleveret, og
de ligninger, som de andre
elever mestrede, kunne han
slet ikke forstå eller løse.
I hashrusen forsvandt dyngen af problemer, og han fik
ro i sindet.
- Men jeg kunne en dag
mærke, at jeg savnede at bidrage i klassen, og jeg skammede mig over, hvordan jeg
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af sin afhængighed.

Frederik er 16 år og går på tietgen Handelsgymnasium. i et halvt
år var han afhængig af hash, men i november 2016 blev han clean.
Misbruget betød, at han havde svært ved at huske og koncentrere
sig i skolen, og karaktererne faldt. det går så småt bedre igen. nu
er han begyndt at tage snus i stedet for. Foto:yilmaz Polat

var blevet så ringe, fortæller
han.
En dag var Frederik til samtale ved en underviser om
hans karakterer.
Snakken blev hurtigt ledt
over på, om Frederik havde
problemer, da han virkede

fjern og ukoncentreret. Frederik havde tillid til lærerinden
og fortalte om sit misbrug. Efterfølgende skulle hans forældre til samtale på skolen.
- Jeg tog hjem den dag og
tænkte, at mine forældre ikke
skulle høre det fra skolen af,

så jeg sagde det til dem, og jeg
troede, at de ville blive rasende og smide mig ud af huset.
Men Frederik blev ikke
smidt ud. Han blev i stedet
mødt med et par forstående og støttende forældre, der
var villige til at hjælpe ham ud
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Rus med snus

Frederik tog den kolde tyrker
fra hashen den 28. november
2016.
Det var hårdt med abstinenserne, og trangen til at ryge sig skæv og forsvinde fra
problemer, lektier og ambitioner lokkede hele tiden. Først
efter otte uger var Frederik
helt clean.
- Trods det, at jeg er clean,
mærker jeg stadig problemer
med hukommelsen, og jeg er
stadig langt bagud i forhold
til de andre i klassen, men jeg
håber, at det bliver bedre med
tiden, fortæller han.
Frederik har dog stadig behov for den beroligende følelse, som han nu i stedet får
igennem snus. Snusen tog
han også under sin afvænning, da den udfyldte det hul,
hvor hashen havde været før.
- Når jeg tager snus, så får
jeg en fornemmelse af ro, og
jeg kommer lidt ned i gear.
Man kan vel sige, at jeg har erstattet hashen med snus, fortæller han.
Ifølge ham er der mange af
de unge på hans gymnasium,
der har prøvet snus og jævnligt tager det. Snusen er ifølge
ham blevet dæmoniseret, og
han tror ikke, det er så slemt
som for eksempel cigaretter.
Derfor er han okay med, at
han tager det.
Frederik kan ind imellem
savne det sjov, han havde i
hashrusen, men han har taget
en beslutning om ikke at genoptage rygningen, som ødelagde en periode af hans liv.
- Nu har jeg en aftale med
mig selv om, at det er slut. Så
må jeg holde fast i viljen til at
ville have succes i livet, siger
han.
Frederik har ønsket at være anonym, men redaktionen er bekendt med hans fulde navn.

Letbanens anden
etape forsinket
af regnefejl
en måske kommende anden etape af
letbanen kan først være klar tre-fire
år senere end beregnet, og tirsdag
skal økonomiudvalget drøfte sagen.
Bjarke Vestesen

bve@fyens.dk

Odense:
Letbanens
måske kommende anden etape kommer alligevel ikke til
at stå klar i 2025 eller 2027,
men først tre-fire år senere på
grund af en regnefejl.
Det skriver TV 2/Fyn.
På tirsdag er forsinkelsen på
Odense Kommunes økonomiudvalgsmøde, og af dagsordenen fremgår det, at Bystrategisk Stab har opdaget en fejl
i beregningerne og har derfor
foretaget nye beregninger.

Udgiftspost overset

Hidtil har planen været, at
hvis en etape to skal etableres
med statslig finansiering vil
den står klar i 2025.
Nye beregninger viser nu,
at det først vil blive i 2028. Anlægges etape to uden statslig
medfinansiering er åbningen
skubbet fra 2027 til 2031, altså
fire års forsinkelse.
- Der er sket det, at vi har
overset en udgiftspost, og det
betyder, at kommunen ikke
vil have de forventede penge
i de årstal, vi hidtil har meldt
ud. Det er en beklagelig fejl
og det er vi kede af, siger konstitueret chef for Bystrategisk
Stab, Carsten Henriksen, til
TV 2/Fyn.

Byrådet valgte med virkning fra 2016 at sætte penge
af årligt til etableringen af etape to, men udbygningen er
dog endnu ikke politisk vedtaget.
Af dagsordenen for Økonomiudvalgets møde fremgår det også, at byrådet har
besluttet at foretage tilkøb til
skiftespor til etape to.
Det sker, fordi det vil betyde en lukning af letbanens linje et to steder og store ændringer af allerede udført arbejde,
hvis anlæg af skiftespor først
sker efter at etape et er kommet i drift.
"Alene set ud fra en samlet
anlægs- og driftsmæssig betragtning er det Odense Letbane P/S' klare vurdering, at
hvis man forventer en anden etape af letbanen, vil det
være formålstjenligt at etablere
forgreningspunkterne
til denne samtidig med første etape. I forhold til tidshorisont, så er det ikke afgørende, om forgreningspunkterne anvendes 5, 10 eller 15
år efter etablering", som der
er skrevet i dagsordenen til
økonomiudvalgets medlemmer.
Borgmester Peter Rahbæk
Juel har over for TV 2/Fyn ingen kommentarer til forsinkelsen.
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