Rolf Schreiner:

Kjære far

S

iden eg nå ska fortella om ein sønn så fortelle faren at han e på vei ud
i hippie-land, kan det passa godt med et lide grunnkurs i ka hippiane
ruse seg på. Det finne me på nettet:
Cannabis brukes som betegnelse på rusmidler som er fremstilt av hamp
planten som heter Cannabis sativa. Ulike deler av planten kan spises,
røykes eller inntas på annen måte. Planten inneholder et antall psykoaktive
substanser, hvor den mest avgjørende er tetrahydrocannabinol (THC).
De vanligste formene for berusende preparater fra cannabisplanten er
marihuana, som tas fra toppskudd eller blomster, og hasjisj, som er et seigt
sekret som utsondres fra planten i høyfjellsstrøk, altså over 1000 moh.
Cannabis er et av verdens mest brukte rusmidler – kun alkohol, nikotin og
koffein blir hyppigere brukt. I 2004 estimerte FN at cannabis brukes av rundt
4 % av verdens befolkning årlig (250 millioner mennesker). Som konsekvens
av FNs Narkotikakonvensjon av 1961, som raskt førte til kriminalisering av
cannabis i et stort antall land – deriblant i Norge i 1965 – har cannabis vært
illegalt å bruke, fremstille, oppbevare og omsette i de fleste land i verden siden.
De tidligste historiske referanser til cannabis som rusmiddel finnes i Kina.
Keiser Shên-Nung omtaler plantens psykiske virkninger rundt år 2000 f.Kr.
I antikkens Hellas fremgår det i Homers Iliaden at Helena ga T
 elemakhos
cannabis i gave, mens historikeren Herodot forteller inngående om de
nomadiske skyternes bruk av cannabis i gravferdsseremonier.
Cannabis ble innført til den vestlige halvkule på 1500-tallet. Portugiserne
tok med seg cannabis-planten til sin koloni i Brasil, mens spanjolene d
 yrket
planten i Chile. Fra Brasil har bruken av cannabis bredt seg nordover til
Venezuela, Panama og Mexico, der navnet marihuana har oppstått.
Meksikanske landarbeidere brakte med seg både cannabis og navnet
marihuana til de amerikanske sørstatene. Formidlingen videre var nært
knyttet til utbredelsen av jazzmusikken. Jazzmiljøene formidlet også cannabisbruken videre til Europa.
På oppdrag fra Dagsavisen utførte Visendi en undersøkelse i 2003 der de
anslo at over én million nordmenn har erfaring med cannabis. Ifølge Statens
Institutt for Rusforskning er det i dag over 200.000 cannabisbrukere i Norge.
Ja, vel. Nok historikk – og nok fakta. Men dette e viktig bakgrunns
informasjon for å forstå kor fortvilte foreldre kan bli hvis avkommet plutselig
bytte ud knekkebrødet med cannabis, og det kan jo skje i de beste familier…
Men me får ta det fra begynnelsen.
Det va ein gang ein familie så bodde på beste vestkant i ein passe stor by
i Norge. Ein vakker ittemiddag – mens solen skinte og foglane sang – gjekk
faren i huset forbi soverommet te den eldste sønnen, og han blei passe
øvegjidde då han såg at sengå va pent redd opp, heila rommet va rydda –
og ein konvolutt va plassert på den eina pudå på sengå. Udpå konvolutten
sto det: Til far.
Sånt skjedde ikkje kver dag i denne familien, og faren skalv kraftigt på
hendene då han åbna konvolutten og tog ud brevet. Der sto det:
Kjære far.
Det er med stor sorg jeg skriver dette. Jeg så ingen annen utvei enn å rømme
med kjæresten min, for å unngå en opprivende krangel med deg og mor. Jeg
er overlykkelig forelsket og har funnet ekte lidenskap med Laila – hun er et
fantastisk menneske. Men jeg vet at dere aldri ville akseptere henne på grunn
av piercingene, tatoveringene, de svarte, trange motorsykkelklærne – og ikke
minst fordi hun er såpass mye eldre enn meg.
Men det handler ikke bare om kjærlighet, far. Laila er gravid, og hun har
sagt at hun skal gjøre meg veldig stolt og lykkelig. Hun eier sin egen campingvogn i en hyggelig skog, og har nok ved til å holde oss begge varme gjennom
hele vinteren – vi skal virkelig kose oss i skinnet fra bålet utenfor vognen.
Og vi har en drøm om å få mange barn sammen.
Laila har også fått meg til å innse at marihuana og hasjisj ikke er skadelig.
Vi kommer til å dyrke cannabisplanter selv, og da kan vi drive byttehandel
med de andre i kollektivet der ute i skogen – dermed vil vi også få all den
kokainen og ecstasyen vi trenger.
I mellomtiden håper vi bare at vitenskapen finner en kur for aids, slik at
Laila kan bli frisk. Det fortjener hun virkelig!
Ikke vær bekymret far. Jeg er 16 år nå, og fullt i stand til å ta vare på meg
selv. Jeg er sikker på at vi en dag vil komme tilbake på besøk, slik at dere kan
møte alle barnebarna.
Med kjærlig hilsen din sønn, Fredrik.
P.S. Ingenting av dette er sant. Jeg er hjemme
hos Markus. Ville bare minne deg om at det
finnes verre ting i livet enn brevet fra rektor
som ligger på kjøkkenbordet. Ring meg når
det er trygt å komme hjem.

