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Stod med
et oversavet
jagtgevær
i munden:
Nu vil
han hjælpe
udsatte
VEJEN UD: 46-årige
Peter Raagaard har
været dybt inde i det
kriminelle miljø og
har i flere år haft
et massivt stofmisbrug. I dag har han
vendt sit gamle liv
ryggen og bruger
sin baggrund til at
hjælpe andre, der er
havnet i et misbrug.

Af Niklas Asp Nielsen
SLAGELSE: - Jeg stod lige
pludselig hjemme i min stue
med et oversavet jagtgevær
i munden. Jeg var kommet
frem til, at mit liv var færdigt og havde givet mig selv
en grund til, hvorfor børnene ville have det bedre uden
mig.
Således beskriver 46-årige
Peter Raagaard den skelsættende dag for fem år siden,
da han traf valget om ikke at
trykke på aftrækkeren, men
i stedet få styr på sit liv og få
gjort op med en tilværelse
præget af banderelationer
og hårde stoffer.
Håndtrykket er fast, og
der er lys i øjnene på Peter
Raagaard, når man møder
ham. Han er i dag drevet af
at hjælpe udsatte menne-

sker, der er kommet på kant
med loven og havnet i et misbrug. Ting, han selv kan
relatere til, da han i flere år
var dybt involveret i et af de
hårdeste miljøer i Danmark
- rockermiljøet.
Og det er netop derfor, han
har sagt ja til at stifte en
afdeling af foreningen »Recovery Bulls« i Slagelse.
En forening, der hjælper
udsatte, men uden den bureaukratiske del.
Men for at forstå motivationen og bevæggrunden for
at etablere en ny afdeling i
Slagelse, er det essentielt at
kende historien om Peter
Raagaard.

Stofferne tager over

Peter Raagaard er født og
opvokset i Skælskør i, hvad
han betegner som et »rimelig normalt provinshjem«.
Som ung var han en »vildbasse«, men det var først, da
han blev skilt fra sin tidligere kone i slut 90’erne, at det
hele eskalerede, og stofferne
begyndte at overtage hverdagen - både med indtagelse
og salg.
I 2001 - i en alder af 31 år
- kulminerer det hele for
Peter Raagaard, da han en
aften bliver skudt med et
jagtgevær og selv jagter flere med en 9 millimeter pistol
i Skælskør, indtil han kører
galt. En aften, der siden er
blevet refereret af flere store
medier som en »gangsterkrig«.
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- Jeg ryger bag tremmer
efter den aften i Skælskør,
og der går jeg med en følelse
af, at det er uretfærdigt det
hele, og jeg har svært ved at
se, at det er mig, der er helt
galt på den, så jeg går med en
stor vrede i mig.
Han fik tre år bag lås og
slå, og da han kom ud, havde
han fået en »status« i bandemiljøet og blev viklet yderligere ind i en rockergruppering.
- På det tidspunkt var jeg
der hverken for mine børn
eller andre, for jeg var simpelthen så langt ude på
grund af stofferne, og det
eneste, jeg tænkte på, var
klubben og mig selv, fortæller Peter Raagaard.
Han understreger flere
gange i løbet af samtalen,
at »han ikke kan ændre på
sin fortid nu, men forsøge at
gøre en forskel i fremtiden« og han lægger ej heller skjul
på, at han har været en del af
flere ting, som han i dag fortryder inderligt.

Sletter sit netværk

Flere år i et hårdt miljø tærede imidlertid på Peter,
fordi han konstant var på
vagt. Og efter endnu en varetægtsfængsling i 2009 på
et halvt år blev han enig med
sig selv om at trække stikket
- han ville ud af miljøet.
- Jeg kunne kigge mine
kontakter igennem og slette
stort set hele mit netværk,
som nu var mine fjender i

46-årige Peter Raagaard har i dag vendt sit liv 180 grader og er nu i gang med starte en lokalafdeling af
Recovery Bulls. En idrætsforening, der skal hjælpe udsatte i Slagelse. 
Foto: Kim Brandt

»

På det tidspunkt
var jeg der hverken for
mine børn eller andre,
for jeg var simpelthen
så langt ude på grund af
stofferne.
Peter Raagaard
stedet for. Samtidig skal der
betales en hel del tilbage til
miljøet, men det var selvfølgelig også okay, det vidste
jeg godt, for jeg har selv været en del af det, så jeg kendte
jo til konsekvenserne.
Og for Peter Raagaard har
det været et langt, sejt træk
at komme af med det massive stofmisbrug.
- Da mit misbrug var på det
højeste, tog jeg 10 gram am-
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fetamin og røg 10-15 gram
hash på få dage. Jeg startede morgenen med at tage en
teskefuld amfetamin i min
kaffe og så en bane til hvert
næsebor.
Peter Raagaard søger dog
ikke medlidenhed, for som
han siger »Jeg traf selv de
valg, og det må jeg leve med«.

Et opkald redder ham

I dag står den aften, hvor
han stod med fingeren på
aftrækkeren, stadig klart
i erindringen. Han nåede
dog aldrig længere end til aftrækkeren.
Et opkald til hans mor var
nemlig med til at redde Peter
Raagaards liv.
- Jeg ville give det en sidste
chance, og tog hun ikke telefonen, havde jeg nok trykket
på aftrækkeren, fortæller
han, mens han ånder lettet
ud.
Peters mor ilede over til
ham, og han blev indlagt på

psykiatrisk akut, hvorefter
han røg på misbrugscenteret i Slagelse og senere i
døgnbehandling på Kongens Ø. Han skulle nu til at
finde ud af, hvem han var,
når han ikke var en del af
miljøet.
- Det var vanvittig hårdt
på afvænning, for der stod
jeg i en identitetskrise, hvor
jeg ikke vidste, hvem jeg selv
var uden stofferne og væk
fra rockermiljøet, og det
var en af de hårdeste ting at
komme igennem, lyder det
fra Peter Raagaard.
Han har været igennem
et 12-trins program og har
i dag genetableret flere af
sine familierelationer, fået
et bedre forhold til børnene
og holdt sig væk fra alkohol
i tre år og narkotika endnu
længere.
Til daglig er han i gang
med hf enkeltfag, og han har
en drøm om at begynde på
pædagoguddannelsen.
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Starter ny
lokalafdeling
i Slagelse
SLAGELSE: Peter Raagaard
har i dag kappet alle bånd
til det kriminelle miljø, og
han har nu viet sit liv til at
hjælpe andre udsatte mennesker.
Og netop derfor er han i
gang med at etablere en lokalafdeling af foreningen
»Recovery Bulls« i Slagelse.
Foreningen blev startet i
Esbjerg af Even Ramsland
for tre år siden, og det er
idrætten, der er i centrum.
- Recovery Bulls er et
idrætsfællesskab, der bygger på samhørighed, frivillighed og kærlighed. Vi tror
på, at man gennem forskellige idrætsaktiviteter kan
løfte livsglæden hos man-

ge udsatte, fortæller Peter
Raagaard.
Han tror på, at alle - med
den rette hjælp - kan ændre
deres liv 180 grader.
- Jeg har fået troen tilbage
og har vendt min personlighed 180 grader, og nu vil jeg
vise andre, at de også kan
det samme.

Ny ambassadør

Det er vigtigt for Peter
Raagaard at understrege, at
foreningen gerne samarbejder med Slagelse Kommune,
men at foreningen står på
egne ben, og det er Recovery
Bulls, der står for arrangementerne. Og det er netop
lykkedes ildsjælen at finde

en ambassadør til projektet
- byrådsmedlem og folketingskandidat for Venstre
Stén Knuth, der med sin baggrund fra sporten og det politiske håber at kunne være
med til at hjælpe en gruppe
borgere, der har brug for et
fællesskab at knytte sig til.
Foreningen holder en generalforsamling den 14.
oktober, og Peter Raagaard
arbejder allerede nu på at få
etableret en række aktiviteter.
- Det er planen, at vi samles minimum en gang om
ugen, og det skal være hver
uge. Det vil jeg arbejde benhårdt på, afslutter Peter
Raagaard.

TID OG STED
Mandag

10.00: Arnehavehus, Slagelse
Lystskov: Ældre Sagens
stavgang.
13.00-15.00: Kongehavecentret: »Når 2 bliver til en« v.
jurist fra Ældre Sagen.
16.30-18.00: Søndermarkshallen: Volleyklubben Vestsjælland har aktiviteter for
piger 10-18 år.
17.00-18.00: Slagelse Bibliotek:
Gratis advokatvagt.
18.30-20.00: Søndermarkshallen: Volleyklubben Vestsjælland: Bedstevolley 55+.

Tirsdag

14.00: Sportspladsen, Havrebjerg: Krolf.
19.00-20.00: Sportspladsen,
Havrebjerg: Hundetræning.
19.30: Pakhuset, Sct. Mikkels
Kirke: Sogneaften med Sarah Linder.

UDSTILLINGER
Slagelse Museum, Bredegade:
Åbent tirsdag-torsdag 11-16
og lørdag-søndag 11-14. 22.
juni-18. november med særudstillingen »Musselmalet
- historien om et mønster«.
Det Gamle Trykkeri, Bredegade 11: Åbent onsdag 10-14
og lørdag 10-13.
Dansk Forsorgshistorisk
Museum, Rosenkildevej 59:
Åbent hver torsdag 10.0014.00 og søndage 13.00-15.00.
Lukket på helligdage.

BIOGRAFER
Panorama
Mandag

16.00: Iqbal og Den Indiske
Juvel
16.00: Bare Juliet
16.00: De utrolige 2 - DK tale
2D

16.00 og 19.30: Lykke-Per
16.00: The Equalizer 2
18.00: Mamma Mia! Here We
Go Again
18.15: Book Club
18.30 og 21.00: The Nun
18.45: Ditte og Louise
20.30: BlacKkKlansman
20.30: The Predator
The Happytime Murders
20:45

Tirsdag

16.00: Iqbal og Den Indiske
Juvel
16.00: Bare Juliet
16.00 og 21.00: The Predator
16.00: De utrolige 2 - DK tale
2D
16.00 og 19.30: Lykke-Per
18.15: Book Club
18.30: The Happytime Murders
18.45: Ditte og Louise
20.30: BlacKkKlansman
21.00: The Nun
Billetter: 58 50 58 58 el.
www.panorama-slagelse.dk

En brandmand sprøjter vand på, når gravemaskinen løfter brændende dele fra husets tag og første sal op
fra stueetagen. 
Foto: Helge Wedel

Voldsom brand i hus
Af Helge Wedel
SLAGELSE: Det bliver lokalpolitiet i Slagelse, der i dag,
mandag, skal søge at finde
brandårsagen til en voldsom
brand i et hus på Bildsøvej
197 nær Næsby Strand, hvor
brandalarmen lød lørdag
klokken 12.49. Det oplyser vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters

Politi Ove Christoffersen.
Huset er ejet af en 34-årig
mand, der bor der sammen
med sin kæreste eller kone.
Parret var ikke hjemme, da
den voldsomme brand brød
ud i huset, som så nyistandsat ud. Branden fik næring
af lørdagens kraftige blæst.
Hele husets første sal blev
flammernes bytte. Branden
udviklede masser af sort

røg, der kunmne ses langt
væk. Ved efterslukningen
blev en gravemaskine benyttet til at fjerne det nedstyrtede tag og første sal i
husets stueetage.
Da Sjællandske lørdag var
på brandstedet, havde det
unge par været forbi, men
var hurtigt kørt igen dybt
chokerede over at have mistet deres hus og ejendele.

Afskedsreception
på Plejecentret
Antvorskov
Da vores Forstander igennem snart 38 år, Erik Juhl,
har valgt at gå på pension pr. 1/10-2018,
afholdes en afskedsreception på
Plejecentret Antvorskov.
Torsdag d. 27/9-2018, kl. 11.00—15.00
Vi håber at se beboere, pårørende, nuværende og
tidligere medarbejdere, samt venner, familie
og samarbejds-partnere.
På bestyrelsens vegne
Mogens Dahl-Nielsen
Formand

