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En aftenrygers bekendelser 

Hash og knuste forfatterdrømme. Løgne og fortvivlede overvejel-
ser. Arbejds ulykker og vanvidskørsel. Ungdomshuset, Einstürzende 
Neubauten og digte. Natten er fuld af røg fortæller om et liv i hashens 
skygge gennem fire årtier.

»Der har også været dage, hvor jeg med kæmpe hashtømmermænd har smidt alt det, jeg 
havde, i Christianshavns kanal, hashklumper, jointpapir og cigaretter (blå Kings). Nogle 
gange en tilrøget merskumspibe, som jeg fulgte med øjnene, mens den flød ind under broen 
ved Sankt Annæ Gade, og jeg stod og hang ud over rækværket. ... Men i de senere år gav 
jeg op. Det fandt sit leje, en slags vågeblus, hvor jeg bare røg en enkelt joint ved 23-tiden ... 
Når dagen var definitivt slut og intet længere kunne nå eller skade mig. Når behovet var 
størst for den varme dyne, det lagde om mig. Når behovet for at leve i nuet og holde fri fra 
ubalancerne i mit liv var stærkest.«

Hvad får en velfungerende, veluddannet mand med familie og eget firma fra den kreative 
klasse til at fortsætte teenageårenes massive hashforbrug? Han har jo det hele, på papiret i 
hvert fald, så hvad – og hvem – gemmer han sig for?

Tolv måneder efter sit definitive rygestop kæmper romanens unavngivne jeg-fortæller 
stadig med eftervirkningerne af mange års dagligt forbrug af hash. Men det er slut med at 
lyve. Slut med at undertrykke kendsgerningerne.

Natten er fuld af røg er både en misbrugsfortælling og en kærlighedshistorie. Om et 
ungdomsliv i Kokkedal og Nivå og om den voksne familiefars kamp mod og med hashen fra 
lejligheden på Christianshavn. Kun et stenkast fra Christiania, hvor det altid er nemt at få 
fat i mere ...

Jens Ottosen er født i 1962. Han er BA i Nordisk Filologi og uddannet på Forfatterskolen. 
Han debuterede som prosaforfatter med romanen Siri med lykkechip’en, der blev sendt som 
føljeton i DR Børneradio. Medgrundlægger og redaktør af Tidsskriftet GRIF. Han arbejder til 
daglig i eget firma.


