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Som 16-åring ble Margrethe 
Toklum fra Bergen den aller før-
ste rusmisbrukeren ved Selbukol-
lektivet. Sist fredag var hun en 
av 100 tidligere misbrukere som 
stilte opp på Det nytter-festivalen i 
Oslo rådhus. Inger Granby er også 
initiativtaker til Det Nytter-kar-
totektet. Det består av rundt 130 
tidligere rusmisbrukere som byr 
på sin kompetanse om livet som 
misbruker og vegen ut av det. 

Miserabel fortid
– Å ho, det er så stort! Se hva 
hun har fått til, sier en opprømt 
Margrethe Toklum og skuer ut 
over de ærverdige omgivelsene 
i Oslo rådhus. Her skuer konger 
og dronninger ned fra veggene, 
Munch pryder veggene og her 
deles Nobels fredspris ut hver 
vinter. Denne dagen er det hundre 
tidligere rusmisbrukere som står 
i sentrum for begivenhetene. De 
har vært gatebarn, gjort brekk og 
ligget døden nær i overdoser, men 
det var før.

– Jeg var 16 år da jeg kom til 
Selbu og hadde ingen vanlig ung-
domstid å fortelle om. Det gikk 
liksom ikke å si at ”ja, da kom 
purken og vi løp som faen, og så 
fant vi en do og satte et skudd.” 
Det var liksom ikke sånt du snak-
ket om til andre ungdommer.

Margrethe Toklum kommer fra 
en såkalt penere familie i Bergen. 
Mor hennes var ikke gift da hun 
ble født, og det første halve året 
tilbrakte hun på barnehjem. For i 
følge henne selv gikk det ikke an 
for noen i familien å ha ”løsun-
ger” gående rundt.

Margrete var ganske så flink på 
skolen, men sosialt var hun helt 
utenfor. 12 år gammel røykte hun 
hasj for første gang. Da var hun på 
sommerferie i Danmark, og etter 
ferien fikk hun mer av samme 
stoffet tilsendt i posten. Ting skled 
ut, men det var litt etter planen.

Ville bli junkie
– Jeg bestemte meg tidlig for å bli 
junkie. Det var for å kunne rømme 
vekk fra alt det miserable i livet. 
Jeg følte meg voldsomt alene, og 
i dopmiljøet fikk jeg den tilhørig-
heten jeg savnet både hjemme, på 
skolen og alle andre steder. 

Livet som rusmisbruker er slett 
ikke rosenrødt, og på Det Nytter-
festivalen i Oslo kom det fram at 
savnet av tilhørighet har lokket 
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Selbukollektivet gjorde nytten
– Jeg kan ikke huske en 
eneste glad dag fra da 
jeg vokste opp. Men hel-
digvis fantes det men-
nesker som Inger Granby 
og Selbukollektivet. Selbu 
har betydd utrolig mye for 
meg, og gjør det fortsatt. 
Når andre reiser til forel-
drene sine, reiser jeg hjem 
til Inger og Åge på Granby.

– JEG HADDE IKKE EN GLAD DAG i livet mitt før jeg møtte Inger Granby. Hun og Selbukollektivet har betydd utrolig mye for meg og gjør 
det fortsatt, sier Margrethe Toklum fra Bergen. Som 16-åring ble hun i 1981 den første rusmisbrukeren ved Selbukollektivet. 


