
– Det verste ved de 
valgene jeg tok, er 
sorgen og fortvilel-
sen jeg påførte 
dem jeg er mest 
glad i. Nå er det 
min største lykke  
å se hvor glad jeg 
gjør dem ved å 
være rusfri, sier 
Camilla Kristiane 
Moen (32).

Tekst og foto: Siri Walen Simensen

Jeg drømte 
bare om  
et vanlig liv

Camilla holdt 
på å dø av 
overdoser

Det er sen høst i 
elve byen Dram men i Bus ke rud. 
Et ter da ger med tungt regn og 
grå vær, vi ser en de lig so len seg. 
Skif tet il lust re rer godt de sto re 
end rin ge ne i li vet til to barns
mo ren Ca mil la. For to år si den 
var hun dø den nær et ter to 
over do ser. Det var NRK Bus ke
rud som først for tal te his to ri en 
hen nes. Nå sit ter hun klar, ty
de lig og rus fri med Hjem met 
og for tel ler ro lig om sitt dra ma
tis ke liv og den ven din gen det 
en de lig har fått. Det er blitt lyst 
igjen. 

– Ald ri mer, sier hun fast. 
Gjen nom or ga ni sa sjo nen  «Vei en 
ut», dre vet av en som selv har 
en bak grunn som rus mis bru
ker, fikk hun den hjel pen hun 
treng te. Uker om bord i en seil
båt, med prak tisk og fy sisk job
bing på sto re ver dens hav, fikk 
hen ne til å se ty de lig hva hun 
vil le jobbe for å få, nem lig en 
helt al min ne lig og or dent lig 
hver dag. Et ter halv an net år 
uten noen for mer for rus, er 
hun godt på vei.

Men hun bæ rer med seg en 
his to rie om sorg og svik. Ca
mil la had de sine før s te le ve år 
med to foreldre som var rus
mis bru ker e, og det var mye uro 
i hjem met. 

– En dag kom bar ne ver net 
og hen tet meg. Jeg hus ker så 
godt den da gen. Jeg var fem år 
gam mel og had de på meg en 
gen ser mam ma had de strik ket 
til meg; den var fers ken far get 
og had de alt for lan ge er mer. 
Jeg må ha for trengt noe, for jeg 
hus ker in gen dra ma tikk el ler 
for tvi lel se. Det jeg har en vag 
erind ring av, er at vi noen da
ger før, gjem te oss for noen. 
Mine min ner om de som hen tet 
meg, er gode. Jeg kom på et 
bar ne hjem og de spur te meg: 
«Hva øns ker du deg mest av alt 

 DraM MeN
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VANSKELIG BARNDOM:  
Camilla bodde både på  
barnehjem, i fosterhjem  
og i en ungdomsinstitusjon.

KOM SKJEVT UT: – Jeg fikk 
feil venner da jeg flyttet fra  
Oslo til et lite sted, sier Camilla.

i hele ver den?» Mitt svar var at 
jeg øns ket meg en blå bam se 
som skul le hete «Bam se Blå», 
og jeg fikk det ko se dy ret jeg 
vil le ha. De an sat te på bar ne
hjem met tok godt vare på meg, 
det skal de ha all ære for. 

Hun stop per opp og må ten
ke seg om da jeg ber hen ne om 
å for sø ke å huske mer. 

– Jeg hus ker at jeg gle det 
meg til at mam ma skul le kom
me på be søk på bar ne hjem met, 
og at hun kom. Hun må ha 
vært klok også, for hun laget 
in gen sce ner og sa ikke noe 
ne ga tivt om ste det jeg var på. 
Hel ler ikke sa hun at jeg skul le 
bli med hen ne. Det gjor de at 

jeg slo meg til ro. I dag hus ker 
jeg in gen des pe rat leng sel et ter 
å kom me hjem, fast slår hun. 

Føl te meg ald ri  
helt hjem me der
Ca mil la bod de på bar ne hjem
met til hun var syv år gam mel. 
To fos ter for eld re kom på be søk 
for å se hvor dan det var der, og 
hun fikk vite at de øns ket hen
ne som fos ter barn. Alt gikk rik
tig for seg, de ble kjent over 
tid. 

– Jeg kom inn i et al min ne lig 
hjem, til et par som had de en 
adop tiv sønn fra før. Men jeg 
føl te meg ald ri helt hjem me 
der, og jeg tror det var for di jeg 
hele ti den tenk te på min bio lo
gis ke fa mi lie, sier hun i dag. 

13 år gam mel flyt tet hun til 
et ung doms hjem, uten at hun 
helt forsto hvor for. Hun had de 
hele ti den trodd at det var me
nin gen at hun skul le flyt te til
ba ke til mo ren. 

– Bar ne ver net sa at de vil le 
jeg skul le se hvor dan det var 
på et ung doms hjem, og jeg var 
en ly dig jen te, som gjor de som 
de voks ne sa. Da vi kom dit, 
kom de an sat te og sa: «Kom, så 
skal vi vise deg rom met ditt.» 
Jeg føl te meg lurt. «Hvor for sa 
dere ikke at jeg skul le bo her?» 
spur te jeg. De svar te at de had
de valgt å gjø re det slik for di 
jeg kun ne ha slått meg vrang. 
Da føl te jeg meg vel dig svik tet, 
inn røm mer Ca mil la. 

Før hun kom på ung doms
hjem met had de hun vært en 
uskyl dig jen te, som ikke en
gang had de tenkt på fes ter og 
rus. På hjem met fikk hun ven

nin ner som røyk te og stakk av 
om nat ten. De både drakk og 
ru set seg på hasj. De var i opp
rør og hun ble med. 

– Ti den på ung doms hjemmet 
var alt an net enn bra. Jeg føl te 
at jeg ikke ble hørt el ler sett. 
Hel dig vis så bes te mo ren min 
hva som var i ferd med å skje, 
og hun grep inn. «Ca mil la skal 
flyt te til meg,» be stem te hun 
den som me ren jeg skul le be
gyn ne i 8. klas se. Hun had de 
selv hatt et tøft liv på man ge 
må ter, men had de så mye kjær
lig het å gi. Bes te mor var min 
klip pe, sier Ca mil la. 

Den unge jen ta som kom 
hjem til den snil le bes te mo ren 

had de al le re de flør tet med nar
ko ti ka. Hun kom fra Oslo til et 
lite sted uten for Dram men og 
ble sett på som kul. «De vers te» 
kom og ring te på dø ren, vil le 
ha hen ne med ut. Hun ble kjæ
res te med «den vers te» tøf fin
gen, som drev med alt som 
ikke var bra. Han var rus mis
bru ker og ting bal let på seg.

– Det var ikke lett for bes te
mor, for jeg kun ne være for fer
de lig mot hen ne. I dag ten ker 
jeg at det må ha vært en stor 
på kjen ning å ha an sva ret for 
meg. Jeg hus ker at hun til kal te 
tan ten og on ke len min for at 
de skul le ta en al vors prat med 
meg, men jeg vil le ikke prate 
med noen. Jeg forsto at det jeg 
drev med var galt, po eng te rer 
hun. 

Redd for å dø
Sko le gan gen ha va rer te. Et ter 
ung doms sko len gikk hun på 
teg ning, form og far ge og fri
sør lin jen, uten å få vit ne mål. 
Hun had de for mye fra vær. 
 Li vet var fest, moro og rus. 

– Sam ti dig som jeg var dum, 
bar jeg med meg en li ten stem
me i ho det, som ad var te meg 
mot de far lig ste rus mid le ne. 
Jeg var redd for å dø, sier hun 
ær lig. 

Så fikk hun en ny kjæ res te 
og ble gra vid. Da hun forsto at 
hun skul le bli mam ma, ble hun 
rus fri. Hun sier i dag at hun var 
en god mor for søn nen i fle re 
år, men så, på grunn av et sam
livs brudd, flyt ting og på føl gen
de dår lig øko no mi, flyk tet hun 
inn i uan svar lig het. 

– Jeg vil le være en god mor. 

Jeg vil le frem stå som vel fun
ge ren de. Sam ti dig had de jeg 
angst og føl te pa nikk. Jeg søk
te trøst i rus og viss te hvor galt 
det var. «Her re gud, hva gjør 
jeg? Jeg har et barn!» Jeg hus
ker at jeg tenk te det te. Den ne 
ti den er vond å ten ke til ba ke 
på. Jeg sov net når søn nen min 
had de ka me ra ter på be søk. 
«Hvor for er du så rar, mam ma?» 
spur te han. Jeg ga ham el le vil
le for kla rin ger om at jeg led av 
vi ta min man gel og der for sov
net. Hel dig vis, får jeg si, så 
vars let han pap pa en, som fikk 
den dag li ge om sor gen. Det var 
rik tig at det ble slik. 

Ca mil la ser på meg. Da jeg 

spør om det å mis te søn nen 
mo ti ver te til å end re kurs, ris
ter hun på ho det. 

– Nei, jeg tenkte ikke en gang 
på å skjer pe meg. Jeg or ket 
ikke å kjen ne på smer ten og 
ru set meg bare enda mer. 

Hvor dan kun ne jeg?
Midt i gal ska pen har hun hatt 
en an svar lig het. Midt i det li vet, 
som ras te rundt som en ka ru
sell ute av kon troll, viss te hun 
hvor dan et nor malt liv skul le 
og bur de være. Da hun ble gra
vid igjen, slut tet hun å bru ke 
rus mid ler. 

– Bar ne ver net var inne i bil
det fra dag en, og jeg måt te ta 
urin prø ver un der hele svan ger
ska pet. Da jeg ble mam ma til 
en ny de lig, li ten jen te, lo vet jeg 
meg selv at jeg ald ri mer skul
le søke ro el ler trøst i rus mid
ler. Jeg had de en snill sam bo er 
og et fint hjem, for kla rer hun. 

Hun skul le bare prø ve å 
opp le ve rus en gang til, bare 
litt. Brått var den von de ka ru
sel len i gang igjen. Bar ne ver net 
fulg te med, men hun klar te  
å lure dem. Hun var et fa sa de
men nes ke, som i fle re må ne der 
holdt hjem met i or den, helt til 
det rak net. Ca mil la sov net over 
bar ne vog nen og ble hen tet av 
po li ti et. 

– Det er ab surd å ten ke på 
det nå. Hvor dan kun ne jeg?  
I dag vet jeg at in gen and re 
kan hjelpe deg med å bli rus fri. 
Du må vil le gå vei en. Du må 
hjelpe deg selv. 

Hun drar pus ten godt inn og 
fort set ter. Bar ne ver net kom på 
dø ren sam men med en po li ti

mann. Den for nuf ten hen nes 
mor en gang vis te da Ca mil la 
ble hen tet, klar te hun også  
å mo bi li se re. 

– Jeg forsto at jeg var en dår
lig mor, kon klu de rer hun. 

Øns ket å få hjelp
Hun drøm te om å få hjelp. Hun 
vil le være en or dent lig og god 
mam ma. Men ru sen stil te seg 
først i køen enda en gang. Er 
det noe ru sen er flink til, så er 
det ak ku rat det. Den brøy ter 
seg for an alle and re be hov. 
Den stil ler seg for an dem du er 
mest glad i. 

– Jeg så at jeg gjor de søn nen 
min redd, og jeg forsto at dat
te ren min for tjen te bed re enn 
det jeg kun ne gi hen ne da. 
Men jeg or ket ikke å kjen ne på 
hvor vondt jeg gjor de dem, og 
der for døy vet jeg smer ten med 
å fort set te med det håp lø se. 

         Jeg så at jeg gjorde  
sønnen min redd...
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VEIEN UT: Camilla 
ble rusfri gjennom 
en flere ukers seiltur 
med «Veien ut».

Det er utro lig vondt å er kjen ne 
at du gjør dem du els ker vondt, 
re son ne rer hun i dag. 

Hun søk te om av rus ning da 
dat te ren ble tatt fra hen ne. 
«Det te skal jeg kla re,» sa hun til 
seg selv. Men så kom hun til
ba ke til et hjem hun ikke len
ger had de, og flyk tet inn i det 
som gjor de hen ne li ke gyl dig.

Ny av rus ning, og et ter den 
be gyn te hun å drikke al ko hol 
i ste det. Ting es ka ler te. Hun 
had de fle re over do ser. Ca mil la 
var så langt nede som det er 
mu lig å kom me.

– Jeg ble kjent med en rus 
 av hen gig på Ty ri fjord be hand
lings sen ter, og han tip set meg 
om Jan Schøyen, en tid li ge re 
rus mis bru ker som had de star
tet «Vei en ut» og tar med nar
ko ma ne på lan ge seil tu rer. De 
kun ne vise til gode re sul ta ter. 
Kort for talt fikk jeg et ter hvert 
et møte med den ne man nen. 
Det end te med at han måt te 
kjøre meg på sy ke hu set på 
grunn av min vers te over do se 
noen sin ne. Da jeg våk net bare 
viss te jeg at noe måt te skje, 
opp sum me rer Ca mil la. 

Re dnin gen
Hun ble med «Vei en ut» på 
over nat tings tur i sko gen, og 
fikk til bud om å bli med på 
seil tur fra Gran Ca na ria til 
Oslo. 5. mars 2014 ru set hun 
seg for sis te gang. 

– Da jeg kom om bord i seil
bå ten fan tes det in gen kuns ti ge 
sti mu li. Ett lite glass al ko hol 
var nok for å bli sendt hjem. 
Det rare var at jeg ikke fikk or
dent li ge ab sti nen ser. Jeg måt te 
for hol de meg til li vet på bå ten. 
Jeg heis te seil, had de nat te vak
ter og opp lev de storm over Bis
caya buk ta. Men jeg var ikke 
redd. Alt føl tes bare så rik tig, 
for kla rer hun. 

Seil tu ren ble en av fle re i Ca
millas nye liv. Hun gikk i sam
ta le grup per og fikk på plass 
man ge brik ker i sitt livs mo
saikk. Usik ker he ten hun had de 
på seg selv for svant sak te, men 
sik kert. Hun mo bi li ser te en tro 
på at hun kan kla re å få til et 
helt al min ne lig liv. 

– Jeg har job bet fri vil lig for 
By mi sjo nen i Dram men, og jeg 
har stilt opp som hjel per på 
seil tu rer i «Vei en ut». 

Kon ser net RAISE, som dri ver 
Norsk Fri sør sko le, er spon sor 
for opp leg get, og gjen nom dem 
tar jeg nå ut dan nel se som fri
sør. Jeg er sik ret lær ling tid. En
de lig skal jeg stå i en jobb og 
kla re meg selv, for tel ler hun 
med et smil. 

Camilla sier at hun ser lyst 
på frem ti den. Det vik tig ste for 
henne nå, er å fort set te å gjø re 
de rik ti ge tin ge ne. Det in ne  
bæ rer å stå opp om mor ge nen 
og gjø re de helt dag lig dag se 
gjø re må le ne. Hun har kon takt 
med beg ge bar na sine og 
drøm mer om å få være den 
mam ma en hun vet at hun kan 
være. 

– Når jeg ser hvor glad søn
nen min er for at jeg er frisk, 
gjør det meg lyk ke lig. Det er 
også fan tas tisk godt å ha kon
takt med egne fø lel ser, sier 
hun. Hun ten ker seg om, ser på 
meg. 

– Jeg har til gitt beg ge mine 
for eld re for den barn dom men 
jeg fikk, og jeg hå per at mine 
barn en dag vil gjø re det sam
me over for meg.  ◆

hjemmet@egmont.com

Må være  
motivert
– Rusavhengige må selv øn-
ske en endring for at rusbe-
handling skal ha noe for seg, 
sier daglig leder Petter Hol-
den på Alfa kurs- og be-
handlingssenter. De samar-
beider med «Veien ut» ved å 
ha klien tene hos seg i to-fire 
uker for avrusning, men dri-
ver ellers med vanlig be-
handling.

– Ofte er problemet at fa-
milie og venner vil mer enn 
personen som er rusavhen-
gig. Her hos oss jobber vi 
med motivasjonen. Det som 
kanskje er viktigst, er at til-
budet er tilgjengelig akkurat 
når den rusavhengige tren-
ger det. Motivasjon kommer 
og går, sier Holden. Han un-
derstreker at behandlings-
opplegget er frivillig — ingen 
er hos dem under tvang.

Vil du vite mer? Gå inn på 
www.alfabehandling.no  

Veien ut
Stiftelsen «Veien Ut» bruker naturens positive effekt og pro-
fesjonelle terapeuter for å hjelpe rusavhengige til å leve et 
varig rusfritt liv. Primus motor bak stiftelsen, Jan Schøyen, 
ble selv rusfri etter 20 år som tung misbruker gjennom  
å bruke naturen. Flere ganger i året tar han med tunge  
rusmisbrukere på villmarksturer og seilturer over store hav. 
Finne veien ut, forbli rusfri og få livet tilbake.  
Behandlingssenteret Alfa er samarbeidspartner.  
Hos dem får rusmisbrukerne avrusning før de drar på tur.  
Vil du vite mer? Gå inn på www.veienut.no

ALDRI MER:  
– I mitt liv videre 
finnes det ingen 
rusmidler, sier  

Camilla.
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