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Billederne på for- og bagside, samttil artiklen
»Viljen til behandling«, side 24-28 er tegnet af
Caroline Ebbesen. Hun blev født i 1852. Indlagt på
Kommunehospitalets 6. afdeling i 1885. Hun blev
udskrevetet år efter for derefter at blive indlagt på
Sct. Hans hospital, hvor hun levedetil sin død i
1936. Se i øvrigt artiklen side 24.

NATURKAMPEN
Socialistisk tidsskrift for
naturvidenskab, teknik og medicin.
Redaktionsgruppen:
Peder Agger, Oluf Danielsen,
Peter Ege, Per Gregersen,
Inge Henningsen, Jesper Hoffmeyer,
Anne Houe, Jan Krag Jacobsen,
Ellen Ryg, Tor Nørretranders,
Hans Pedersen, Claus Poulsen
og Per Sørup.
Redaktionssekretær: Hans Pedersen.
Redaktion af dette nr.:
Inge Henningsen (ansv.),

Jesper Hoffmeyer, Ellen Ryg og
Jan Krag Jacobsen.
Lay-out: Anne Houe og
Tove Ulstrup.
Redaktionen træffes torsdag 10-16 på
(01) 22 71 11 eller (06) 19 24 14.
Naturkampen udgives af den
selvejende institution Naturkampen i
samarbejde med politisk revy,
MODTRYK og Tiderne Skifter.
Redaktionens adresse:
Naturkampen,
c/o politisk revy,
Vesterbrogade 31,
1620 København V.
Telefon (01) 22 71 11

Giro 5 66 90 57.
Naturkampen udkommer med fire
numre om året.
Hvert nummer af Naturkampen er på
mindst 36 sider.
Løssalg:
Nr. 3-32: kr. 200,-.
Nr. 3-28: kr. 10,- pr. stk.
(Nr. 22 dog kr. 35,-).

Nr. 29-36: kr. 35,- pr. stk.
Nr. 37-40: kr. 40,- pr.stk.
NB: Nr. 1, 2, 5 og 19 udsolgt.
Abonnement 4 numre: kr. 150,-.
Abonnement tegnes ved indbetaling
af beløbet på giro 5 66 90 57
(adresse ovenfor) mærket
Naturkampen.
Dead-line for debatindlæg: 1.11.85.
Naturkampen modtager gerne bidrag.
Manuskripterne skal være
maskinskrevne, med dobbelt
linieafstand og margen til venstre.
Illustrationer modtages gerne.
Oplag: 2500 eksemplarer.
Tryk: Specialtrykkeriet, Viborg.
Sats: Jysk Fotosats, Århus.
Naturkampen må gerne citeres — med
kildeangivelse.

2

Per Gregersen:
PÅ SPORET AF TABTE DATA
Oliebranchens Fællesrepræsentation har udgivet sin undersøgelse af
hjerneskadede malere. Det er rendyrket detektivarbejde at finde frem til, hvor
forfatterne har deres oplysninger fra ..........2 20006

Inge Henningsen:
SIG MIG DINE DATA — OG JEG SKAL SIGE DIG HVEM DU ER
Hvis du er dreng, født i 1953 i HT-området, så ved sociologen Erik Høgh noget
om dig. Skal en fri forsker kunne bruge allehånde oplysninger til hvad som helst?

Jesper Hoffmeyer:
NATURLIG UDVÆLGELSE
Darwin pointerede, at naturlig udvælgelse er noget ganske andet end
husdyravlerens og planteavlerens frasortering af det uegnede. Jesper Hoffmeyer
går endnu Videre ..........

Jesper Hoffmeyer:

DET ER SYND FOR GUD
Tre tanker om den Gamles testamente og de danske kreationisters budskab. Er
skabelsesteorierne lige så godt underbyggede som udviklingsteorierne .......

Peder Agger:
DANMARK UNDER FORVANDLING
Et kapitalistisk samfund har den natur det fortjener. Det er bl.a. et Danmark, hvor
ændringeri landskabet ene er konjunkturbestemte. Skaldetføretil, at bygmarker
bliver omdannettil nåleskov? Eller skal der genskabes en række langt mere
varierede landskabstyper? ...............

18

Karl B. Jensen og Jens Melgaard:
VILJEN TIL BEHANDLING
Kritikken af den medicinske psykiatri har ikke gode kår i Danmark, derer langt
bag efter en rekke andre lande ................... . .. i.e...

24

LÆSERBREV ...

29

Peter Ege:

HARDE OG BL@DE STOFFER

Heroin er et uhensigtsmæssigt rusmiddel, men det er ikke så enestående
forfærdeligt og farligt sammenlignet med andre rusmidler .................

30

Naturkampen nr. 37 1985

Leder
Den teknologiske udvikling har medført, at data i stigende grad
er blevet materielle. Produktionsprocesser afprøves ikke længere i virkeligheden, de simuleres på en computer. Samfundsforhold undersøges gennem spørgeskemaundersøgelser og
ved samkøring af registre. Teknologien har gjort det muligtat
opbevare og analysere stadig større datamængder. Derfor er
spørgsmålet om kontrol af data blevet mere aktuelt.
I artikler inde i bladet diskuteres datasikkerhed i forbindelse
med en undersøgelse af malersyndromet. Her er data fra en 20
år gammel undersøgelse af københavnske skoledrenge blevet
stillet til rådighed for to læger, der i samarbejde med Oliebranchens Fællesrepræsentation har anfægtet skadelighedenaforganiske opløsningsmidler. Samtidig er Malerforbundet blevet
nægtet indsigt i tallene, selv om det er deres medlemmer, det
drejer sig om.
Den brug Errebo-Knudsen og Finn Olsen hargjort af tallene
er tvivlsom. Men er det overhovedetrimeligt, at registeroplysninger videregives på denne måde uanset den brug, der bliver
gjort af dem? Kan malerne forlangeat få deres data tilbage, eller
ejer registerindehaverne den viden, de tilfældigvis har fået. Har
de ret til at disponere over andre menneskers data, når de en
gang har fået oplysningerne? Eller burde det være den enkeltes
ret at disponere oversine egne data? Selv at bestemme hvem der
skal have adgang til ens personlige oplysninger.
Kan forskere altid tillade sig at bruge data — blot det gøres
fagligt forsvarligt — uden hensyn til de konsekvenser, detfår for
de personer, hvis data indgår i undersøgelserne. Ovenikøbeter
det ofte data, der er stillet til rådighed uden de pågældende
personers viden og samtykke.
I Helsinkideklarationen, der giver retningslinier for bio-me-

dicinsk forskning, hedder det: »Forsøgspersonensret til at
forsvare sin integritet skal altid respekteres... Omsorg for
individets interesser må altid gå forud for videnskabenseller
samfundets interesser«. Burde noget tilsvarende ikke gælde for
undersøgelser, der ikke involverer mennesker som fysiske for-

søgsobjekter, men som til gengæld benytter sig af information
om de pågældendes liv?
Datasikkerhedsdiskussioner har i høj grad drejet sig om sikkerhedfor, at personidentificerbare oplysningerikke slap ud fra
registrene. Derimod har der været mindre opmærksomhed om
de skader, enkeltpersoner udsættes for f. eks. gennem statisti-

ske opgørelser, hvor en hel gruppe af personer tillægges negative egenskaber, selv om megen samfundsforskning faktisk
består i at give negative karakteristikker af socialt dårligtstillede grupper. Adfærdsvanskeligheder hos børn af enlige mødNaturkampen nr. 37 1985

re, pillebrug hos arbejdsløse, depression hos kvinder, AIDS
hos homoseksuelle. Og uanset i hvilken hensigt disse undersøgelser er lavet, bliver resultaterne en stempling af de pågældende grupper som mindreværdige.
De store datamængder, der ligger i private og offentlige
registre, er en udfordring for forskerne inden for samfundsvidenskab og medicin. En mængde oplysninger som deter teknisk muligt at nyttiggøre sig. På samme måde som eksistensen
af avanceret lytteudstyr er en fristelse for efterretningsvæsnerne. Og hvorfor ikke bruge det? Hvis folk har god samvittighed,
kan de ikke have noget mod aflytning. Og sagt på en anden
måde: Hvis man ikke har noget at skjule, kan man ikke have
noget imod, at forskerne opnår viden om samfundet. Menher er
det vigtigt at huske, at den viden der opnås, er partiel og
situationsbestemt. Den indebæreren fortolkning og en simplifikation af en kompleks virkelighed. Og sådan viden indgår
altid i en bestemt politisk sammenhæng, hvor man må vurdere
dens konsekvenser. Denne vurdering skal imidlertid ikke foretages af forskerne. Det må være de personer, der indgår i
undersøgelsen, der vurderer, om de finder undersøgelsen og de
formodede resultater acceptable, set ud fra deres synspunkt.
Skulle der opstilles regler for databrug, der på denne måde
sikrede individernes ret til deres egne data, måtte de i hvert fald
omfatte følgende:
Data, der tvangsmæssigt er afgivet til myndighederne, f. eks.
skatteoplysninger, kriminalitetsdata, skolepsykologiske data
m.m. kan kun anvendestil de formål, de er indsamlet. De kan

ikke videregives — heller ikke i tabelform eller ved samkøring
med andre registre — uden de pågældendes samtykke.
Hospitalsjournaler og lignende materiale kan kun brugesi
behandlingsmæssigt øjemed og kan ikkestilles til rådighed for
andre formål uden patientens samtykke. Data fra spørgeskemaundersøgelser kan kun videregives med de interviewedes
samtykke.
Opfyldelsen af sådanne krav vil givet betyde, at mange
undersøgelser må opgives og at nye metoder til analyse af data
må udvikles, hvis undersøgelser kun kan baseres på oplysninger, der gives frivilligt. Alligevel burde det være en selvfølge,
at folk selv kunne afgøre, om de ville være med i en undersø-

gelse eller ej.
Naturvidenskaben har gennem århundredersøgtat fravriste
naturen dens hemmelighederforat kontrollere og beherske den.
Samfundsvidenskaberne udvikler sig i deres metoder på mere
end én mådei retning af naturvidenskaben.
IH

På Sporeta

tabte data

Den rapport som OlebenCe har
udarbejdet om organiske opløsningsmidler (se
Naturkampen nr. 34) hviler på undersøgelser af intelligens.
Det til grund liggende materiale er imidlertid ikke til at
opdrive. Forfatterne til undersøgelserne er tavse som
graven. Og ingen af de involverede kan huske, at de har
deltaget i en sådan OASE
Få
På dette sted skulle have staet-et inter=
view med en afde 7 malere, som + F965

søm 12-årige dekog i socioløgenErik
Høghs > Metropolit-undersøgelse«. Men
det har ikke været muligt at opdrive en
eneste maler. som kunne fortælle noget
om denne undersøgelse. Det kan være,

at der på et tidspunkt vil dukke en op.
Men indtil nu hafingen af deny jeg har

talt med-vidst at de har deltaget i en
undersøgelse. og de har endnu mindre
været klar over, at resultatet af -undersøgelsen en dag skulle dukke op 1 én rap-

port fra oliebranchen. en rapport hvis
"hovedpointe var, at malerfagets vesentligste erhvervssygdomslet ikke eksiste=

eo o ” Ved

udsettelse

for

mindre koncentrationer gennem
~ laengere tid, optraeder en kronisk
forgiftning med hovedpine, træthed, svimmelhed, søvnighed, ned-

pirrelighed og slgvhed, lignende det
postcommotionelle syndrom.

Som omtalt i en artikel + dette nr, af”

Naturkampenrefererer oltebrunehens 2
læger, Errebo-Knudsen og Finn Olsen, i
deres rapport en undersøgelse, som-er

såkaldt

intelligenstest,

dvs;

kun

7868 af drengæne deltog i denne under
søgelse; uden at frafaldet er forklaret.
Og i 1976 blev de så spurgt om deres

erhvervsvalg.
5
Resultatet af denne undersøgelse er 1

; gjort.
Malerforbundet i Danmark har i flere

“breve til Erik Høgh bedt om at få de
samme oplysninger udleveret. Men
uden resultat. En-af begrundelserne har
været, at de 2 læger fra oliebranchen

Metoderne
Medhensyn til den anvendte psykologiske metode ved »intelligensundersøgelsen« hår Høgh dog henvist til 2 publikationer fra Socialforskningsinstituttet,
bl.a. Bente Ørum: »Social baggrund, intellektuelt niveau og placering i skolesystemet« (SFT studie 20. København

Intelligens test

en

sin helhed aldrig blevet offentliggjort,
men då Errebo-Knudsen i et brev til Erik
Høgh den 20:2.1982 bad om at få udtrukket gruppen af malere. fik han tilsendt de ønskede oplysninger. Oliebranchens pjece er således det første sted,
hvor dette resultat er blevet oftentlig-

ikke ønskede, at de skulle udleveres.
Heller ikke manuskriptet til den endnu
ikke offentliggjorte rapport om Høghs
sat opmærksomhed og påpasselig- undersøgelse er kommet frem i dagens
hed, evt. kan der optrade en rusliglys. Det har derfor været vanskeligt-at
nende tilstand med opstemthed <
danne sig en mening om det HI grund
PPT ved lzengere varende ~ liggende videnskabelige materiale, da
det altså ikke har været til at opdrive.
påvirkning ændring af psyken med

rede:

udfærdiget bl.a; af Erik Høgh. Han har
fulet 11.352 drenge, som blev- født.
Københavns området i 1953.1 1965, da
de altså var 12 år gamle, fik de foretaget

At Per Gregersen

1971). Her kun man bla. læse (side 25):

»De Fundersøgelsen anvendte prøver er
-D) omtankeprøve 0.55; konstrueret 1
1955 på Psykøteknisk Institut af Sten

e oe o Pat intet enkeltarbejde

Hegeler, og 2) »pladebøjningsprøve« og

beviser endsige giver indicier for
den antagelse, at malernes subjektive og objektive symptomer
har relation til den erhvervsbetingede eksposition for organiske op-

3) talrækkeprøve, de sidste 2 begge kon-

løsningsmidler.

strueretaf Kjell Hirnqvist, G6teborg, og

herilandetogså brugt i Projekt MetropoHt. .« (Deter altså ikke helt klart, om
deteralle 3, eller kunde 2 sidste prøver,

som er blevet anvendt i Metropolitundersøgelsen).
var alle gruppceprøver og
af
klasselæreren, der havde
blev. ledet
Prøverne

Per Gregersen,

Føssgåndsvej 24,
2720 Vanløse

faeten skriftlig instruktion om prøverne.
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oH

Fra »Organiske opløsningsmidler og præsenil demens
(malersyndromet)« p. 23—24

Et gennemgåendetræk i artiklerne er, at de i undersøgelserne indgående malere
for en stor procentdels vedkommende har en nedsat psykisk funktion i et

varierende antal af de anvendte psykologiske tests.

Sig mig dine
jeg skal sige
hvem du er

Forfatterne anfører i de omtalte artikler, at malerne præmorbidt må antages

at have haft en normal intellektuel funktion, da de har gennemgåetfolkeskolen
og i hverttilfælde forladt denne efter gennemgået 7. klasse, og de derefter har
gennemgået en normal faglig maleruddannelse,
Hertil kan anføres, at lektor Erik Høgh, Universitetets institut for longitudi-

nale studier, på grundlag af »Projekt Metropolit« (20), har kunnet oplyse

Af Inge Henningsen

følgende. Studiet omfatter et longitudinalt studie af drenge født i 1953 i det

metropolitane område, København.
I studiet følges 11.352 drenge. Af disse drenge blev 7.868 intelligenstestet i
1965.
Af disse 7.868 drenge var 71 registrerede som havende valgt malerfaget i
1971.
1.Q.-testen er svensk. Socialforskningsinstituttet har anvendt den, ligesom

den anvendesi en tilsvarende svensk undersøgelse afen svenskfødselsårgang af
drenge, 1953.

1.Q-testen gar fra 1 til 120 point, hvor 120 er højeste pointtal. Median
I.Q-værdien er 68 point og skiller hele undersøgelsesgruppen i 2 halvdele.

Tabel 1
En fødselsårgang drenge (1953, Projekt Metropolit) fordelt efter erhvervsvalg 1976 og IQ 1965.

I september 1984 udsendte Oliebranchens Fællesrepræsentation en pjece om
»organiske opløsningsmidler og præsenil demens (malersyndromet)« (1). Pje-

cens forfattere foretog en kritisk gennemgang af dele af den danskelitteratur
om emnet og hævdede, at denne ikke
gav grundlag for konklusioner om præsenil demens som arbejdsskade. Pjecen
er blevet omtalt og kritiseretflere gange i
medierne (f. eks. Naturkampen 34). En
del af pjecens konklusioner byggede på
et talmaterialestillet til rådighed af lektor Erik Høgh (se ramme), efter hvilket

malere skulle have lavere intelligens end
IQ 1965
45-55 56-68 69-80 81-90 9120 Total valg

Erhvervs-

44

valg

(lav)

1976

%

%

%

%

%

%

%

N

Malerfaget
Andet

28,2
10,4

26,7
14,3

22,5
248

16,9
246

57
158

0,0
10,0

100,0
99,9

71
7797

Total

10,6

14,4

24,9

24,5

15,7

9,9

100,0

7868

Som det ses af Tabel I tilhører 28,2% af malerne den laveste gruppe, medens

ingen tilhører den højeste.
77,4% af malerne ligger under median I.Q'en. Det bør erindres, at 1.Q er

målt, før de undersøgte blev malere.
Disse oplysninger viser, at malernes 1.Q ikke kan betegnes som normal
fordelt, hvilket måske kan forklare en del af afvigelserne i de psykologiske tests
udført på malere med eksposition for organiske opløsningsmidler.

andre mennesker, hvorfor de i artiklerne

konstaterede hjernereduktioner ikke var
reduktioner, men blot udtryk for generelt lav intelligens hos den undersøgte
gruppe. Dele af disse påstandeer tilbagevist bl.a. af P. Arlien-Søborg i Ugeskrift for læger, hvor han anfører, at
hjernereduktionerne er konstateret klinisk og ikke ved intelligensprøver, ligesom de psykologiske test koncentrerer
sig om specifikke dysfunktioner. I statistisk sammenhæng er det dog mere interessant, at en af de psykologer, der har
arbejdet med den af Høgh anvendte intelligensprøve (Hårnquist), har anført, at
den måler socialklasse snarere end intelligens, hvad der giver anledning til en
helt anden tolkning af data.
Inge Henningsen, Inst. for Matematisk Statistik,
Universitetsparken 5, 2100 København Ø.
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data og
dig,
»Malere er dumme

og organiske opløsningsmidler måske derfor ufarlige«,
således konkluderede E. O. Errebo-Knudsen
og Finn Olsen i september 1984.
Deres konklusion hvilede på data fra Projekt Metropolit.
I denne artikel gennemgås de data,
som gruppen bag Projekt Metropolit ligger inde med.
Bliver det nødvendigt at oprette etiske retningslinier for brug af data?

Der kan stilles mange andre spørgsmålstegn ved Høghs opgørelse og ved
hans fortolkningaftallene. Er frafaldeti
undersøgelsen repræsentativt? Hvordan
er populationen af malere defineret?
Hvordan scorer den pågældende gruppe
på de andre »intelligensprøver« i materialet? Bedre eller dårligere end på den,
Høgh har valgt ud? Osv.
I den konkrete situation er det selvfølgelig relevant at stille disse spørgsmåli
forbindelse med en undersøgelse, i hvilken en gruppe personer overfor offentligheden hænges ud som dumme. Specielt hvis en fejlagtig fortolkning af data
bidrager til, at den pågældende gruppe
fortsat udsættes for sundhedsskadelige
arbejdsforhold.

Kan statistikker da
skade?
Men hvad nu hvis undersøgelsen var

korrekt? Var det så forsvarligt at lave
den? Erdet blot et spørgsmål om faglig
kvalitet? I så fald var svaret let. Men
efter min mening er sagen langt mere
indviklet. Kan vi statistikere altid tillade
os at bruge data — blot vi gør det fagligt
forsvarligt — uden hensyn til de konsekvenser vore undersøgelserfår for de personer, hvis data indgår i undersøgelsen.

Ovenikøbet er data ofte stillet til rådighed for forskerne uden de pågældende
personers viden og samtykke. I Helsinki-deklarationen, dergiver etiske ret-

ningslinier for bio-medicinsk forskning,
hedder det: »Forsøgspersonensrettil at
forsvare sin integritet skal altid respekteres. Alle anstrengelser skal gøres for at
respektere individets privatliv og for at
minimalisere undersøgelsens virkninger
på forsøgspersonens fysiske og åndelige
integritet og personlighed.« Og videre:
»Hensynet til individets interesser må
altid gå forud for videnskabens eller
samfundets interesser.« Burde noget til-

svarende ikke gælde for undersøgelser,
der ikke involverer mennesker som fysiske forsøgsobjekter, men som til gengæld benytter sig af information om de
pågældendesliv?

Hvem ejer vore data?
Ser man på Projekt Metropolit, kan man
spørge om mange ting: Hvor har Erik
Høgh fået sine data fra? Vidste de
12-årige drenge, der i 1965 svarede på
Høghs spørgeskema, hvad deres besvarelser ville blive brugt til? Var de myndigheder, deri tidens løb har givet Høgh
og de andre medarbejdere registeroplysninger, informeret om, at data bl.a. ville

blive brugt til at undersøge maleres intelligensniveau? Har Høgh overtrådt de
betingelser, på hvilke han fik data, og
var der overhovedet nogen betingelser?
Kan de 153 malere kræve deres data
slettet af Høghs register, eller kan en
person, der en gang harfået fat i oplysninger om andre mennesker, bruge disse

efter forgodtbefindende, bare der ikke

slipper personidentificerbare oplysninger ud.

»Ansvarlig forskning«
Dette er centrale spørgsmål foral anvendelse af registerbaseret statistik, og de
bliver ikke mindre aktuelle, efterhånden

som der opbygges flere ogflere registre,
samtidig med at samkøring bliver teknisk lettere og billigere. I Danmarkforegår der f. eks. en systematisk overførsel
af samfundsvidenskabelige data fra Socialforskningsinstituttet til Dansk Dataarkiv i Odense, hvor andre eftertilladelse kan trække på materialet. Der er
Tvillingeregistret, Cancerregistret, Institut for psykiatrisk demografis register
over psykiatriske indlæggelser og alle
registrene i DanmarksStatistik. Jeg vil
her understrege, at det ikke er min opfattelse, at der slipper personoplysninger
ud fra disse registre, og at den brug der

bliver gjort af data, for størstepartens
vedkommende er det, man ville betegne
som »ansvarlig forskning«. Men samtidig vil jeg påstå, at i de fleste undersøgelser anvender man data til projekter,
som flere eller færre af de involverede
personer ikke ville have ønsket at indgå
i, hvis de var blevet spurgt. Og at meget
af den såkaldt ansvarlige forskning faktisk består i at give negative karakteristikker af socialt dårligt stillede grupper.
Adfærdsvanskeligheder hos børn af en-

7
Naturkampen nr. 37 1985

lige mødre, pillebrug hos arbejdsløse,
depression hos kvinder, AIDS hos homoseksuelle for bare at nævne nogen
eksempler. Og uanset i hvilken hensigt
disse undersøgelser er lavet, bliver resultaterne en stempling af de pågældende
personer, der afsig selv og af omverdenen bliver opfattet som mindreværdige,
om ikke aktuelt så i hvert fald potentielt.

Datasikkerhed
Datasikkerhedsdiskussioner har i høj
grad drejet sig om sikkerhed for at personidentificerbare oplysninger ikke slap
ud til offentligheden eller til myndigheder, der ikke havde adgang til de pågælp

y
Å

dende oplysninger, samt om muligheden
for at kontrollere og korrigere egne data
(men ikketil at kontrollere hvad de blev
brugt til). Derimod har der, som omtalt
ovenfor, været mindre opmærksomhed
om skader, enkeltpersoner udsættes for

gennem statistiske opgørelser, hvor en
hel gruppe af personer tillægges negative egenskaber eller en forhøjet sandsynlighed for at have sådanne egenskaber.
At sådannestatistiske opgørelser kan
have lige så negative konsekvenser for
den enkelte som offentliggørelse af personoplysninger, illustreres af den hetz
homoseksuelle for tiden er udsat for på
grund af statistikkerne over, hvem der
får AIDS. Fostre med XXY-kromosomer, der bliver aborteret, fordi (tvivl-

somme) undersøgelser har givet anledning til at tro, at de har forhøjet chance
for at blive afvigende. Og de økonomiske virkninger for langtidsarbejdsløse af
Socialforskningsinstituttets
undersøgelse af, hvor mange langtidsledige der
»i virkeligheden« stod til rådighed for
arbejdsmarkedet. En undersøgelse der
blev offentliggjort i forbindelse med
forhandlingerne om forringelser af arbejdsløshedsunderstøttelsen for netop
denne gruppe. Eller Errebo-Knudsens
og Finn Olsens brug af Erik Høghs materiale. I alle disse sammenhænge hardeti
øvrigt været helt irrelevant om undersøgelsesresultaterne har været holdbare eller ej.

Det sker ikke her

F
/
»

Efter min mening ligger Erik Høghs
brug af data i det ovennævntetilfælde på
kanten af det tilladelige. Men den er ikke
enestående, dog måske i sin åbenlyst
politiske brug af data oprindeligt opnået
til andet formål. Tidligere har diskussioner om eventuel misbrug afstatistiske
data været præget af en »det sker ikke
her«-holdning. Man har såmænd også
selv følt sig lidt paranoid, når man begyndte at stille spørgsmålstegn ved det
etiske i, at nogen vidste så meget om
andre mennesker, og om den brug de

kunne gøre af denne viden. Det har væai / jret en implicit vedtagelse i videnskabe7 lige kredse, at data kun ville blive brugti
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taget.

Projekt Metropolit
Den følgende redegørelse er baseret på
Projekt Metropolit: a longitudinal study
of 12270 boys from the metropolitan
area of Copenhagen, Denmark (19531977) af Erik Høgh og Preben Wolf offentliggjort i (2).
Det danske Projekt Metropolit inkluderer alle drenge i HT-området født i
1953. Hele projektet var tænkt som et
skandinavisk studie, men kom kun i

gang i Danmark og Sverige. Ingen var
tilstrækkeligt interesserede i Finland, og
i Norge blev projektet standset i sin
første fase efter en voldsom offentlig
debat om krænkelseafprivatlivets fred.
Projektet har fire hovedproblemstillinger: Social mobilitet, herunder betydningen af uddannelse; medlemskab af

grupper og organisationer; social tilpasning og afvigende adfærd; valg af ægtefælle og ægteskabelig tilpasning. Initiativtager til projektet var professor K.
Svalastoga, der under projektet har samarbejdet med en gruppe sociologerbl. a.
Erik Høgh. Indtil 1976 var projektet finansieret af forskningsrådsbevillinger,
derefter (delvist) af Det kriminalpræven-

tive råd.
I Danmark begyndte projektet i 1965.
Nedenfor redegøres for data, deres ind-
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samlingstidspunkt og kilde. En fuldstændig oversigt over hvilke data der
indgår i projektet findes i (2).
Fødselsdata 1953: Data stammer fra
fødselsattester (Sundhedsstyrelsen) og

drejer sig om fødested, fødselsforløb og
forældres sociale status.
Skoledata I 1965. Drengene har her
besvaret et omfattende spørgeskema,

som de fik udleveret af deres lærere og
udfyldte i klassen. 77,7% besvarede
skemaet. Det omfattede bl.a. den af Erik
Høgh senere anvendte intelligensprøve
sammen med spørgsmål om fremtidigt
erhvervsvalg, fritidsinteresser, holdning
til skolen og om de troede, at de ville
blive til mere end deres far.
Skoledata II 1966. Også disse blev
indsamlet af lærerne i skoletiden og drejede sig om regne- og danskprøver samt
oplysninger om skolen.
Familiedata I og II 1968. Interviewundersøgelseraf ca. 1/3 af drengenes mødre. Spørgsmål omfatter familiestørrelse, bopæl, forældre og bedsteforældres arbejde og uddannelse, familiens politiske og religiøse overbevisning, moderens fritidsaktiviteter, går
hun meget til møder, fortryder hun sit

nuværende ægteskab, forældrenes holdning til børneopdragelse, det psykologiske klima i familien. Derudoverer senere et udsnit af fædrene interviewet.
Officielle demografiske data 1975.
Forældrenes ægteskabelige stilling. Er
de kirkeligt viede. Er de medlemmer af
statskirken.
Kriminalitetsdata 1975—76: Udtræk
fra det centrale kriminalitetsregister.
Her er for hver dreng oplysninger om
antal lovovertrædelser, hvilke lovover-

trædelser, domme og tidspunkt for disse. Kontakter med børneværnet.
Andre data 1960: Andel børn under
14 år, stemmeprocent, stemmeprocent
på venstrefløjspartier, andel personer
med indtægt over 20.000 kr., antal
bronzealdergrave, antal monumenter og

mindestene i området.
Detangives endelig, at der fra 1978 til
1983 vil blive indsamlet oplysninger om
ægteskabelig stilling, arbejdsforhold,
politisk

tilhørsforhold,

stemmeafgiv-

ning, forbrugsmønster, mental sundhed
og generel helbredstilstand.

Letsindighed
Projekt Metropolit er ikke enestående. I
(2) omtales mere end 60 undersøgelser,

hvor der er indsamlet lignende sensitive
oplysninger. Det er ikke klart, om et
tilsvarende projekt kunne etableres i
dag. Det svenske projekt er løbet ind i
vanskeligheder efter vedtagelsen af den
svenske registerlov, idet man nu kræver
folks accept, før deres data bliver udleveret til undersøgelser, hvor data kan

personidentificeres.
Projektets data er af meget uensartet
karakter: Fødselsdata, aktuelle demografiske data og kriminalitetsdata stammer alle fra offentlige registre. Bliver
sådanne data stadig udleveret, efter at vi

har fået en registerlov? De såkaldte skoledata må være skaffet med skolemyndighedernes billigelse. Har børnene her
reelt kunnet nægte at deltage i prøverne?
Er deres forældre blevet spurgt? Hvad
har de fået at vide om formålet med
undersøgelsen? Kan vore børn blive udsat for noget tilsvarende i skolen i dag?
Endelig er der interviewdata fra mødrene. Hvilke informationer har de fået
forud for interviewene? Hvordanser dei

dag på deres deltagelse?
Et sidste spørgsmål er personidentifikationen af data. Undersøgelsen er en
såkaldt forløbsundersøgelse, hvor oplysningerne om den enkelte hele tiden
opdateres. Dvs. oplysningerne kan ikke
gøres anonyme, før undersøgelsen er
slut. For Projekt Metropolits vedkommende kan dette efter planen ikke være
sket før i 1983. Hvordansikrer de involverede personer sig, at dette nu faktisk er
sket?
På mig virker det — lad os så sige, at
det er i retrospekt — som om både myndigheder og forældre har været utrolig
letsindige med at videregive oplysninger, hvis brug de nu ikke synes at kunne
kontrollere. Og jeg tror ikke, selv med
en revideret registerlov, at Projekt Metropolit er fortid.
Litteratur:
1. E. O. Errebo-Knudsen og Finn Olsen: Organiske opløsningsmidler og præsenil demens (malersyndromet). Oliebranchens fællesrepræsentation, 1984.
. S. A. Mednick og A. E. Baert: Prospective
Longitudinal research. Oxford University
Press, 1981.
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den bedste hensigt, og at negative konsekvenser først og fremmest var resultat
af faglige fejltagelser, som bedre metoder og større omhu ville rette op på.
Uden hensyn til at der i det danske samfund ikke er nogen entydig opfattelseaf,
hvad der er »bedst«. Og at objekterne for
undersøgelserne meget sjældent blev
konsulteret, når det drejede sig om at
vurdere konsekvenserne og ønskeligheden af de pågældende undersøgelser.
Så med Errebo-Knudsen og Finn OLlsens anvendelse af Erik Høghs data i
baghovedet kan det være instruktivt at
gennemgå hele Projekt Metropolit, se
hvor data kommer fra, tænke på hvad de
kan anvendes til. Og overveje, om de
personer, hvis data det drejer sig om, for
alles vedkommendevil synes, at de mulige anvendelser er i deres bedste interesse. Eller i deres interesse i det hele
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Naturlig udvælgelse

Af Jesper Hoffmeyer

Måske er evolutionen foregået som resultat
af dels en konservativ faktor »frasortering«,

dels summenaf påvirkninger fra mutationer, globale klimaforandringer etc.
Hvad naturligt er der ved udvælgelse? —
Spørgsmålet trænger sig på, skulle man
synes, i betragtning af at biologerne
endnu i dag — 125 år efter, at Darwin
introducerede udtrykket »naturlig udvælgelse« — bruger dette begreb som
deres vigtigste redskab til at forstå den
levende natur og dens evolution.

Personligt har jeg svært ved at se noget naturligt ved udvælgelse. Mestafalt
bringer begrebet udvælgelse mig til at
tænke på den måde, forboldholdene blev

sammensat på i skoletiden. Læreren
satte de to skrappeste fodboldhelte til på
skift at udvælge deres hold blandt os
andre, der stod og stirrede jo mere ned i

jorden, jo færre vi var tilbage. Hvis
denne højtudviklede form for fairness
var naturlig, så kan vi vist lige så godt
regne de engelske kostskoler for et naturfænomen. (Men der skal såmænd nok
også være biologer, der gør det!)
Der er mindst én vigtig grund til, at
spørgsmålet ikke bør få lov at passere
upåagtet. Og det er, at utrolig mange
mennesker synes at være ude af stand til

Jesper Hoffmeyer
Inst. for Biologisk Kemi
Sølvgade 83
1307 København K.
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at få dette begreb naturlig udvælgelse
ordentlig ind i tænkerillerne. Deter i alt
fald min personlige oplevelse, at selv det
simpleste argument, der betjener sig af
teorien om »naturlig udvælgelse«, lynhurtigt gør folk tommei øjnene.
Når en teori vedholdende nægter at
fise ind hos normalt begavede mennesker, bør det tolkes som et faresignal for
teorien. I dette tilfælde kunne det være,
at biologerne skulle besinde sig på deres
centrale begreb om den naturlige udvælgelse. Rummer dette begreb ikke en
modsigelse, og er det derfor ikke nær-

»naturlig udvælgelse«. Når han valgte
dette begreb, må det ses på baggrundaf,
at han i »Arternes oprindelse« brugte
den såkaldt »kunstige udvælgelse« i
avlscentre og blandt planteforædlere
som et vigtigt argumentfor sin teori.
På grund af den umådelige frugtbarhed hos de vilde dyr og planter fødes der
hver år langt flere individer, end kloden
kan mætte. Langt de fleste må derfor gå
til grunde. Den naturlige udvælgelse be-

mest et sundhedstegn, at folk ikke kan

af de, der er skadelige.« Og videre:

bruge det til at tænke med?
Jeg tror faktisk, svaret på begge disse
spørgsmål er ja. Og det følgende er et
forsøg på at begrunde dette ja.
Netop fordi evolutionsteorien i disse tider udsættes for et veltilrettelagt felttog
fra de såkaldte kreationisters side (jvf.
artiklen om »Jesus, Darwin og Reagan«

»Dag for dag og time for time udforsker
den naturlige udvælgelse over hele ver-

i sidste nummer af Naturkampen), er det

vigtigt, at biologerne selv far bragt orden
i deres teoretiske bagland.

Hvad betyder naturlig
udvælgelse egentlig?
Det er værd at bemærke, at Darwin ikke
selv var videre begejstret for udtrykket

står da, med Darwins egne ord, i: »beva-

ringen af favorable individuelle forskelle eller variationer, og ødelæggelsen

den de mindste variationer, afviser dem

der er dårlige, bevarer og adderer alt
hvad der er godt; tavst og umærkeligt

arbejder den, hvor og hvornår der gives
en lejlighed på forbedringen af hver organisk skabning i forhold til dens organiske og uorganiskelivsbetingelser« (1).
Det er svært at læse denne centrale

passage i » Arternes oprindelse« uden at
mærke tilstedeværelsen i naturen af en
person, »Den Store Avler«, naturens

modstykke til menneskenes avlsstation.
Deraf Darwins ubehag. Darwin var
særdeles velbevandret i sin samtids vi-

denskabsfilosofi,

først og

fremmest

11

GIRAFFE

PRE-OKAPI
12

Udspaltningen af okapi og giraf efter
Gould og Eldridges model(»punctuated
equilibria«).
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Whewell og Herschel (2), og det var

ham magtpåliggende at få den naturlige
udvælgelse til at fremstå i samme lys
som Newtons kvantitative kræfter og love.
Darwin nødsages derfor til igen og
igen at indskærpe, at naturlig udvælgelse er noget ganske andet end »kunstig
udvælgelse«. Naturlig udvælgelse beror
ikke på en overmægtig intelligens” intentioner, men på det objektivt eksisterende
misforhold
mellem
organismernes
frugtbarhed og ressourcernes begrænsninger.
At dette misforhold måføre til en bestandig frasortering, eller bortvælgelse,
af det mindre veltilpassede, er indlysende. Og at have påvist den dybe betydning for klodens dyre- og planteliv af
dette misforhold må regnes blandt Darwins store fortjenester.
Men det er noget rod at snakke om
udvælgelse i den sammenhæng. For
mens frasortering er noget, der sker med
reference til en kendt situation (f. eks.
når man frasorterer en cigar, der ikke
lever optil givne produktionsmål), så er
udvælgelse noget, der sker på basis af
forventninger til en kommende ukendt

situation (som når et nyt design udvælges m.h.p. næste salgsfremstød).
I den forstand er det princip, som
Darwin gravede frem af naturen, faktisk

det modsatte af husdyre-avlerens princip. Den gode avler udvælgerlige netop
sine krydsninger m.h.p. næste generation. Naturen derimodfrasorterer på basis af forrige generations ydelser.
Havde biologerne nu blot stillet sig
tilfreds med at kalde princippet for naturlig frasortering, så havde andre folk
utvivlsomt ikke haft vanskeligt ved at
forstå det. Men det ertil gengæld klart,
at så havde det været svært at overbevise
ret mange om, at man her stod med mekanismen bag evolutionen. For frasortering er tendentielt et bagudrettet og konserverende princip i modsætningtil udvælgelse.

Man kan finde, at alt dette er noget
pindehuggeri om ord. Men jeg håberat
vise, at det semantiske bedrag den dag i
dag tikker som en bombe under evolutionsteorien. Lad os derfor vende os til
den dag i dag.
Naturkampen nr. 37 1985

Adaptationismen
Perioden fra sidst i 1930'ernetil sidsti
1970'erne kan nok kaldes den naturlige
udvælgelses glansperiode. I denne periode blev princippet på smukkeste måde
indbygget i en imponerende genetiskmatematisk teoribygning, den såkaldte
populationsgenetik. Den naturlige udvælgelse syntes således at have fået
klippefast grund. Perspektivet drejede
bort fra individets overlevelseskamp og
over på populationens samlede pulje af
gener. De gradvise forandringer af
denne »genpulje«, som varresultatet af
individernes differentielle formering,
var og er populationsgenetikkens tema.
Som et resultat af denne periodes
forskning kan det betragtes som hævet

undgå at være uretfærdige. Mere interessant erdetat kigge med gennem nøg-

lehullet fremad. Måske hedder den
kommende ortodoxi per evolere ad
adaptation.

Empirien gør modstand
Hvis den naturlige udvælgelse skulle
kunne forklare evolutionens mesterværk, så måtte alle forandringer være

sket gennem akkumulationen af småtilpasninger, evolutionen måtte være
uhyre gradvis. Men hvor er da mellemformerne at finde i de geologiske aflejringer?
Fra Darwins tid og frem har svaret
lydt: Jamen de geologiske aflejringer er
ufuldstændige, at finde mellemformerne

over enhver (rimelig) tvivl, at det, bio-

ville være som at finde en nål i en høstak,

logerne kalder naturlig udvælgelse, faktisk kan drive populationernes genpulje
gradvist fremad på en sådan måde, at de
tilpasser sig ændringer i miljøet.
Om detteså også vitterligt foregår ude

som nogenharfjernet det meste af. Dette
svar kan være forkert eller sandt, men
man bør måske nok betænke, at mens det

i den vilde natur, er straks et mere kil-

dent problem, da den matematisketeoris
forskellige parametre ikke er sådan at
holde styr på uden for bananfluekasserne. Alt i alt er der dog næppe grund til at
betvivle det.
Tilbage er imidlertid et andet problem, nemlig: hvad har dette med evolutionen af denne verdens planter og dyr at
gøre? Ingen vil formentlig længere benægte, at den naturlige udvælgelse er en
glimrende mekanisme til at forklare
gradvise forandringer af populationers
eller arters tilpasningsmønstre, men
hvem siger, at evolutionen lader sig føre

tilbage til en simpel serie af sådanne
tilpasninger (adaptationer)? Der er trods
alt langt fra en padde til en elefant.
Når en glansperiode er ved at gå på
hæld, får de libertinere og eventyrere,

som ivrigt opsøger den næste periode,
altid brug for en isme, de kan hæfte på
den forløbne periodes ortodoxi. Meget
passende har man da kaldt populationsgenetikkens periodes ortodoxi for adaptationisme, en isme hvis indhold slogan-agtigt kunne sammenfattes i følgende biologi-latin: per adaptatione ad
evolution. Selvfølgelig er det uretfærdigt, men lad os ikke foregive, at vi kan

er nemt at leve med for de genetikere,
der de sidste 40 århar siddettil højbords,

så er det generende for palæontologerne,
der på denne måde får deres hele arbejdsfelt gjort ligegyldigt. Ser man på
sagen gennem palæontologiens perspektiv, så er biologien (—neontologien, som
de kalder den) trods alt ikke andet end et

forsøg på at forstå livsfænomenerne ud
fra et kortvarigt blitz, som lige nu oplyser slutscenen af tre milliarder års drama
gemt i det geologiske mørke. Og dog
hævder genetikken i dette blitz at have
set, hvad hele naturhistorien har bestået

i!
Det er på den baggrund ikke underligt, at netop to palæontologer, Niles
Eldredge og Stephen J. Gould i 70'erne
forsøgte at vende strømmen. De foreslog, at man gav sig til at undersøge, om

det ikke snarere forholdtsig sådan, at de
manglende mellemformer måtte forklares som biologisk realitet og ikke som
geologisk fejl, og at den gradvise model
var forkert (3,4).

Som Eldredge og Gould ser evolutionen, består den af afvekslende faser af

stabilitet, stasis, og hurtig forandring.
Deraf navnet på deres model: afbrudte
ligevægte (punctuated equilibria). Og
den empiriske støtte for denne model
kommer i virkeligheden ikke så meget
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fra de manglende mellemformer, som
fra opdagelsen af, at mangearter tilsyneladende har holdtsig helt stabile det meste af tiden — de har befundet sig istasis,
Måske svinger de igennem millioner af
år omkring et eller andet ligevægtspunkt
for så pludselig på 10—30.000år at gennemløbe en hurtig evolution og opsplitning til to arter. (Se figuren denneside).

For tiden strides man vældigt om
denne empiri, og det ser ud til, at både
gradualisterne og punctualisterne har

deres empiriske trumfkort. Den ene model udelukker jo da heller ikke nødvendigvis den anden. Men hvis man vælger
at acceptere dem begge, så rejser allerede dette en række store spørgsmål om,
hvad det egentlig er, den naturlige udvælgelse betyder. Fører den til forandring, eller er det tværtimod den, der
konserverer arterne, fastholder dem i
stasis?
Videnskabelige kontroverser løses

Form og funktion
På det dybere niveau kan vi genkende
den standende konflikt som en ny version af det gamle spørgsmål om formens
eller funktionens forret. Hvis vi medgiver, at det, som jeg helst ville kalde den
naturlige frasortering, kan én bestemt
ting, nemlig at sørge for, at populationerne inden for visse grænser er vel-tilpassede, så er det indlysende, at troen på
den naturlige udvælgelse som evolutionens hovedaktør er ensbetydende med
troen på det funktionelles forret. De faktiske livsformer er da det blinde resultat
af optimeringen af funktionsdueligheden.
Denne arrogance over for formernes

selvstændige betydning for livsproces-

sen tror jeg vil vise sig at være darwin-

ismens egentlige svaghed.
Om ikke andet så fra middagsbordet
vil enhver vide, hvilken kompleks tingest en kylling er. Kniv og gaffel slår
ikke til, hvis man vil have det hele med.
Det forekommer rent ud mirakuløst, at
en rund og temmelig ensartet ting som et
æg af sig selv kan omdannes til en så
kompleks helhed som en høne. Det
burde gå galt, skulle man synes, for hvis
blot et eneste lille ben ikke endte med at
passe ind i resten af skelettet, så ville
maskineriet gå i stykker.
Når man har grundetlidt over det, er
det klart, at lav-en-høne-bogen må være
overordentlig sindrig. Det er den bog, vi
finder på DNA-kode inde i det befrugtede hønseæg. Hvis vi lader ét gen være
en sætning, er den meget større end biblen!
Man skal ikke have meget kendskab
til bøger for at indse, at hvis dette er en
realistisk model for det materiale, den

TID —»

sjældent gennem empiriske fund, der

altid af modstanderne vil kunne bortforklares ved opstillingen af hjælpeteorier.
Så lad os vende tilbage til nogle mere
generelle problemer.

:
--—

MORFOLOGI

—»

A

+

MORFOLOGI

—

B

To hypotetiske »udviklingstræer« (fylogenier), der afspejler hver sin teori om evolutionens mekanisme. I A er al evolution (her
morfologisk forandring) koncentreret i artsdannelsesprocessen (punctuated equilibria). I B er al evolution fyletisk, d.v.s. den
foregår som gradvis forandring af en art. Den besindige læser kan selvfølgelig indse, at de to mekanismer ikke udelukker

hinanden. (Fra Jesper Hoffmeyer: Naturen i hovedet, 1984).
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Palæontologen under opmålingen af en værdig forgænger. Denirske elg (som dog
hverken er specielt irsk eller er nogen elg) mistede formentlig sine knap 3 m store
horn en gang om året!
naturlige udvælgelse harat arbejde med,
så ser opgaven umulig ud. Man ændrer
ikke biblens budskab gennem en proces,
hvor enkelte sætninger kasseres og skiftes ud hen ad vejen. Et nyt budskab kræver en omstrukturering, en formforandring.
Tager vi omsider form-dannelsesprocessen, fosterudviklingen, alvorligt,
bliver det hurtigt klart, at evolutionen er
en umulighed. En population af dyreller
planter, der var på vej ud i en dybtgående
genetisk omstruktureringsproces, som
med andre ord var i gang med et evolutionært forløb, ville ikke have skyggen af
chance forat bestå frasorteringsprøven.
Den naturlige udvælgelse ville udrydde
alle tilløb til noget egentligt nyt, så såre
det dukkede op. At lave ny form kræver
en midlertidig ofring af funktionsdueligheden.
Naturkampen nr. 37 1985

Et forslag
Hvorfor ikke opgive Darwins én-faktor
teori og se i øjnene, at vi behøver en
to-faktor teori, hvori indgår både en

konservativ og en skabende kraft? Kun
på den måde kan vi komme over det
semantiske bedrag, der ligger i at blande
udvælgelse og frasortering, formforan-

dring og funktionalitet, sammen i et og
samme begreb.
Den konservative faktor er »den naturlige frasortering«. Den opretholder
stabiliteten (stasis) gennem lange tids-

endda puljer af genpuljer (økosystemernes digital-kode).
Den skabendefaktor er »strømmenaf
forstyrrelser« (5). Uophørligt bombarderes formerne med tilfældige (set fra
formernes synspunkt) og kaotiske begivenheder fra mutationer til kontinentaldrift og globale klimaforandringer.
Dette kaos truer bestandig med at få den
gode orden, som den naturlige frasortering så møjsommeligt har finjusteret, til
at bryde sammen.
Og når det sker, får evolutionen af
egentlige nyheder spillerum. Efter katastroferne ligger ressourcerne åbne for de
overlevende livsformer. Den naturlige
frasortering bliver grovmasket, og et
væld af »særlinge« får undtagelsesvist
lov at bestå. Og når disse særlinge breder
sig, vil der kunneske ting og sager på det
genetiske niveau, for de er lige netop
ikke — som deres moderarter — indsyltet i
et netværk af homøostatiske reguleringer, nidkært forvaltet af den naturlige
frasortering. Fraværet af denne genetiske puffer betyder, at de vil kunne gennemgå hurtig forandring. Og efterhånden som maskerne i frasorteringsnettet
igen strammes, vil de begyndeat finjustere sig med tilpasninger til en ny levemåde. En ny form er blevet skabt. Først
udvikling, så adaptation — eller: per evolere ad adaptation.
Litteratur:
1. Darwin Charles: »Arternes oprindelse«, Paludan 1981 (oprindeligt udgivet 1859).
2. Ruse, Michael: »The darwinian revolution«,
University of Chicago Press, 1979.
3. Eldredge, Niles og S. J. Gould: »Punctuated
equilibria: An alternate to phyletic gradualism«
i »Models in Palaeobiology« (red. Schopf, T.
J. M.), Freeman, San Francisco 1972, s.
82-115.
4. Gould, S.J. og N. Eldredge: » Punctuated equilibria: The tempo and mode of evolution reconsidered«, Palaeobiology vol. 3, 1977, s.
115-151.
5. Hoffmeyer, J.: »Evolution. @kologi. Historie.
Neodarwinismens krise«, Politisk revy 1980,
kap. 4.

rum i kraft af en uophørlig finpudsning,
der fører til småmodifikationer ogtil optimering af adaptationerne inden for de
rammer, der sættes af formernes home-

Dele af de her fremsatte synspunkter er

ostasi. Og den udspiller sig på en gang
på samtlige niveauer: den finpudser pro-

mere udførligt behandlet i »Naturen i

teiner, genotyper, genpuljer og måske

sinante 1984.

hovedet. Om biologisk videnskab«, Ro-
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Det er synd for Gud
De danskekreationisters budskab er for det første kedeligt,
for det andet reaktionært og for det tredie snyd.

Af Jesper Hoffmeyer
I 1979 viste en undersøgelse, at hver
anden voksen amerikaner troede, menneskeheden startede med, at Gud skabte

Adam og Eva. Man må så håbe Gud ser i
nåde til den anden halvdel af amerikanerne. Eller var det præcis hans hensigt,
at vi skulle tvivle? — I modsatfald er der i
alt fald et eller andet, der er slåetfejl i
hans planlægning.
Siden i morges harjeg siddet og studeret de danske kreationisters pamfletter
og artikler. Og nu klokken 5 må jeg
tilstå, at de ord, der falder mig ind, mest
har med afføring at gøre. Havde det bare
været sådan, at det gode og meget korte
danske ord, der begynder med b og en-

der med æ, havde passet på situationen.
Men det er værre end som så. Det der er
tale om er snarere det, som nogen kalder
»trompetskid« — sådan en, De ved nok,
der ikke rigtig er noget, men som brager
ad helvede til. Da Gud ikke har været
barmhjertig nok til at udstyre os med
evnen til at lukke ørerne, er der ingen
måde at undslippe på. Fænomenet trænger sig på og tvinger os til at spilde vores
tid.

denne proces ikke er af meget ældre dato
end ca. 10.000 år, men så vidt jeg forstår, tillades der dog her en vis ideologikritik. I alt fald er der nogen kreationister, som er parattil at give os ] milliard
år. (Tanken svimler lidt, for hvis menne-

skene virkelig har været her i I milliard
år, så er det sgu pinligt, at hveranden
amerikaner endnu ikke har opdaget, at
Gud står bag hele spillet).
Efter at den oprindelige skabelsesakt
var fuldbragt, introducerede Gud hele
sættet af bevarende processer, som

kunne opretholde basis-systemet nogenlunde intakt. Også på dette punkt medgiver kreationisterne, at noget måske er
lidt mindre vellykket, i alt fald er man
parat til at indrømme, at der i tidens løb

kan have sneget sig en vis portion degeneration ind i systemet på trods af de
bevarende processer. F. eks. er mutationerne, som seminarielektor Gert Jensen så diskret formulerer det, »en tabsfo-

reteelse«. Men Gud har jo da også selv
givet os entropiloven, så igen: degenerationen var vel en del af planen. Stakkels
vore efterkommere.

Den gamles testamente

1. tanke

Kreationismens budskaber, at universet
med alt dets liv blev skabt på én gang ved
en overnaturlig, udefra dirigeret, hensigtsmæssig og fuldendt skabelsespro-

Min første reaktion på dette budskab er,
at hvor er det dog egentlig en umådelig
kedsommelig tanke. Det er selvfølgelig
ikke et argument, sandheden kunne jo
være kedsommelig — selvom dette selvfølgelig så må falde tilbage på ham, der
har opfundet den (men han må vel også
have siddet og kedetsig, siden han fandt
det umagen værd med den slags tidsfordriv?).
Detstår allerede skrevet, hvordan det

ces, som skrevet står i det gamle testa-

mente.

Helst ser kreationisterne, at

Jesper Hoffmeyer, Institut for Biologisk Kemi,
Sølvgade 83, 1307 København K.
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hele skete — vi ved, hvad der er værd at

vide om naturen, dens dybeste sandhed:
det står altsammen i en bog, Biblen. Så
stik din nysgerrighed over for den levende natur skråt op. Den nysgerrighed
fører dig bare på afveje.

2. tanke
Min anden reaktion er, at Gud hvor er
det dog reaktionært. Enting er, at højrefløjen i USA guffer det i sig i sit permanente opgør mod sædernes forfald og al
det nymodens pjat (jvf. artiklen i sidste
nummer af Naturkampen). Millioner af
amerikanere lytter daglig til Moral Majoritys udsendelser. I disse udsendelser
kan de høre, hvordan dagen for den verdensomspændende apokalypse er nær.
Den kommunistiske Anti-krist vil da
forsøge at tage magten. Men hvis Guds
eget land blot beslutsomt sætter sig til
modværge med »sit stærkeste våben« —
atomkraft — vil dommedag komme. Og
dernæst vil det sidste lyksalige tusindårsrige begynde. (Og det er noget, de
mener).

Tager vi først kreationismen for gode
varer, så bliver Moral Majoritys propaganda jo helt stueren?
Den slags ideer skal vi måske ikke
skyde de danske kreationister i skoene,
men det reaktionære ligger allerede i
grundideen.
Grundideen er, at ting ikke kan orgånisere sig selv fra neden i denne verden.
Hvis der er organisation i naturen, så må
— nærmest som en trosartikel — Gud have

skabt den.
Jeg tror det modsatte, og hele min
nysgerrighed er dirigeret mod det omNaturkampen nr. 37 1985

rer »entropiloven« som en modsigelse af
evolutionen, uden overhovedet at referere til Prigogines og andres arbejde med
irreversibel termodynamik, som ellers

synes at pege på det modsatte (2). Og —
morsomst måske — når man argumenterer for, at der ikke er noget underligt
ved, at menneskefosteret (der som pat-

tedyr får sin næring fra moderorganismen) lige som kyllingefosteret har en
blommesæk: »Så spørgsmålet er: hvorfra får vi det første blod: Hvorfor ikke
benytte en struktur, der ligner blommesækken hos en kylling?« (3).
Nej hvorfor ikke? Sådan må Gud have
tænkt!

Vi vil i Naturkampen vende mere systematisk tilbage til alle disse omsvøbsargumenter (forhåbentlig i martsnummeret). Men det sidste eksempel peger
meget præcist på, hvor snydet dybestset
ligger. For hvilket argument for realiteten af den biologiske evolution kan man

overhovedet tænke på, som ikke ville
falde til jorden over for denne argumentationsform? Om så hele rækken af mellemformer fra amøben til mennesket lå
velordnet i de geologiske aflejringer,
ville kreationisten jo blot kunne indvende, at Gud havde lagt dem der forat teste
menneskets tro på Hans skaberværk —

eller tusind andre forklaringer.
De spørgsmål, hvorpå Gud er et svar,
er der ingen grund til at stille.
Den gruppe kristne, som udgiver Origo,

mener,

»at skabelsesteorierne er

mindst lige så godt underbygget i videnskabelig henseende som udviklingste-

vendte perspektiv. At finde ud af, hvad
det er, der får flotte ting til at opstå, på
trods af magthavere, på trods af skoler
og universiteter, på trods af bibler, på
trods af entropiloven. Hvordan — som
Lamarck udtrykte det (i 1809) — det mere

perfekte opstår af det mindre perfekte.

For det første er der alt det småplat,
somskal til for at få virkeligheden til at
passe ind i skabelsesberetningen. Som
når man f. eks. angiver »befolkningstallet« som en dateringsmetode for Jordens
alder på lige fod med geofysiske og
astrofysiske metoder (1). (Hvad med at
bruge befolkningstilvæksten i Mexico

Min tredie reaktion er, at Jøsses hvorer

City som dateringsmetode? Den ville
kunne give videnskabeligt bevis for, at
Adam og Eva levede for få hundrede år

det snyd.

siden!). Eller når man udførligt diskute-

3. tanke

Naturkampen nr. 37 1985

fra selveste Douane Gish, verdens førende skabelsesteoretiker: » Vi kan ikke

gennem videnskabelig udforskning opdage noget som helst om de skabelsesprocesser, som Skaberen brugte« (4).

Længe leve Balle-Lars.
Litteratur:
1. Bent Vogel, Udfordringen, nr. 11, nov. 1982,
s. 9.
. Ole Dichmann, Origo, nr. 2, 1983, s. 26—38.

SH Wo

Organisation er et bevis på, at Gud står bag — mener kreatinisterne.

orierne«.
Lad os da slutte af med at give et
lysende eksempel på kreationismens
velunderbyggede videnskab. Citatet er

. GarryParker, Origo, nr. 1, 1984, s. 28.

. Douane Gish, citeret fra S. J. Gould: »Hens's
Teeth and Horse's Toes«, Norton, New York,
1983, s. 257.
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Danmark under forvandling
Konjunkturerne for landbruget sætter spor i landskabet og dets naturindhold.
Inddragelse af naturområder og forurening har førttil naturfattigdom og monotoni.
Men den kommende konjunkturbestemte braklægning af store
landbrugsarealer vil endnu en gang ændre landskabets
udseende og måske atter øge dets naturindhold.
Af Peder Agger

Beretninger om naturens fattiggørelse
strømmer til os i disse år. Ude i verden
breder ørknerne sig, og regnskoven
skrumper. Selv herhjemme, hvor vi ellers siden slutningen af 60'erne har diskuteret og med varieret held og entusiasme har bekæmpet forurening, er situationens alvor i stigende grad uafviselig.
Der er ikke tale om, at det totale økologiske sammenbrudstår lige for døren
(se NK nr. 32). Men detstår nu klart, at

miljøproblemerne ikke var et forbigående fænomen i medierne eller et
spørgsmål om, at der blot skulle ryddes
op efter et par års manglende agtpågivenhed overfor miljøet.
Miljøkrisen og med den naturens krise
er hverken eksotisk eller overfladisk.
Den udfolder sig for fuld kraft også i
Danmark. Den hænger sammen med

dybtliggende samfundsmæssige forhold. Dette kan aflæses af den måde,
landskabes forandres på. Til det kapitalistiske samfund hører »et kapitalistisk
landskab«. Landskabets udseende og naturindhold er et barometer, der med en

vis forsinkelse afspejler konjunkturerne
i kapitalismens udvikling.
Udfra denne synsvinkel skal der i det
følgende gives en oversigt, først over de
forandringer derer sket for på den baggrund dernæst at vurdere, hvad der

fremover vil ske i det åbne danskeland.

Landbruget — det store dyr
To trediedele af det danske land er opdyrket, derfor bliver landbruget, når

man diskuterer presset mod naturressourcerne, næsten nødvendigvis »det
store dyr i åbenbaringen«. Naturens historie er også langt hen ad vejen land-
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brugets historie. Derfor er en forståelse
af landbrugets udvikling nøglen til en
forståelse af de umiddelbare årsager til
naturafviklingen i landet.
Siden anden verdenskrig har landbruget været præget af en tiltagende grad af
specialisering og koncentrering af produktionen. I stigende grad er landbruget
blevet inddraget i den kapitalistiske vareproduktion. Således er den gamlealsidige og endnu delvis selvforsynende
bondegård med heste, grise, køer og
høns og dertil hørende marker blevetafløst af specialiserede brug (ensidige
kornbrug,

svinefabrikker,

kvægfarme

endnutil en vis grad selvforsynende med
gødning. Sålænge landbruget ikke som
i dag var subsidieret med i gennemsnit
2.400 kr. pr. hektar, var der endnu en
vis sikkerhed for, at den lokale variation

i naturgrundlaget kunne slå igennem.
Der var flere af de nicher, hvor der kan

leve vilde planter og dyr, og hvor naturbestemte processer kan udfolde sig, end
vi ser idag, hvor landbruget bogstaveligt
talt tromler, pløjer og sprøjter sig gennem alle forhindringer.
Hvordan har denne udvikling så sat
sig igennem i landskabet og dets naturindhold?

og hønserier) med et enkelt eller ganske
få produkter, der produceres for marke-

det. Det har betydet en stærk forøgelse af
udbyttet samt afhængighed af markedet.
Det har været muligt p. gr. a. en stigende industrialisering med indførelse
af mekaniske og kemiske hjælpemidler
(traktorer, mejetærskere, udmugningsog malkeanlæg, pesticider og en voldsom forøgelse af de anvendte kunstgødningsmængder). Det har betydet sammenlægning af marker og ejendommei
stadigt større enheder. Og det har betydet en »afvandring« (som om den var

frivillig), med forfald af samfundsmæssige strukturer til følge (først lukkede
skolen, så købmanden, brugsen, forsamlingshuset 0.s.v.).
Økologisk har udviklingen været en
stadigt større frigørelse (læs: ligegyldighed) overfor de naturbestemte begræns-

ninger og muligheder i naturgrundlaget
og omvendt en stigende afhængighed af
stoflige og energimæssige input udefra.
Sålænge dervar heste på gården, var den
endnu til en vis grad selvforsynende med
energi. Sålænge der var husdyr, var den

Småbiotoperne —

toppen af isbjerget
Lad os tage udgangspunkt i mønstret af
småbiotoper (hegn, vandløb, småsøer

m.m.). Ændringer i dette er et af de
synligste udtryk for, hvad landbrugsudviklingen indebærer. Den har været
præget af ensretning, udtynding ogstigende isolation af de tiloversblevne
småbiotoper.
Ensretningen sker, fordi også den
vilde flora og fauna udsættes for de påvirkninger, som ellers primært bliver
markerne til del: Udsivning af kunstgødning, drift af pesticider, afbrænding.
Det betyder, at kun de mest hårdnakkede
(de samme trivielle arter overalt) kan

klare sig. Artsrigdommen falder.
Ensretningen består også i, at det er
bestemte biotoptyper, der fortrinsvis
fjernes (mange små varierede vandhuller, moser og stendiger), og bestemte

typer der fortrinsvis vinder frem (få store
ensartede granplantninger og trafikanlæg).
Naturkampen nr. 37 1985

Udtyndingen er især gået hårdt ud
over de »våde« småbiotoper: Grøfter,

vandhuller, småsøer og vandløb. I Østdanmark, som er det eneste endnu un-

dersøgte, er således 5/6 af alle de småsøer, 3/4 af alle mergelgravene og mere
end 9/10 af alle de grøfter, der bestod

omkring år 1900, i dag fjernet. Mange
vandløb er forsvundet ved rørlægning,
og mangeer ved regulering gjort mindre
egnede som levested. Kun 2% af vore
40.000 km vandløb ligger således endnu
i deres oprindelige form.
Generelt er udtyndingen gået værst ud
over de helt små biotoper. Medens de
større søer og moser har vist sig mere
modstandsdygtige overfor angreb.
Når der tyndes ud i biotoperne, er det
klart, at der bliver længere at gå mellem
de resterende. Denne isolation virker
indirekte negativt ind på artsrigdommen. Det hænger sammen med, at en

bestand af en given plante- eller dyreart i
en småbiotop fra tid til anden vil blive
udsat for katastrofer, der udrydder den.

duktion har her betydet meget. Og den
aftagende afgrødevariation på ejendommen og i landskabet har forringet
variationen og dermed levemulighederne for tidligere almindelige dyr og
planter.
Det mangler ikke på indikatorer på
denne negative udvikling. Idag, hvor der
i snart 10 år har været foretaget systematiske fugletællinger, ved vi, at det mere

erreglen end undtagelsen, at agerlandets
fuglearter er i fortsat tilbagegang. Fra
udlandet foreligger talrige iagttagelser,
der viser, hvorledes det moderne landbrug mangesidigt forringer levevilkårene for flora og fauna.

Overgødskning
En af måderne landbruget afslører sig,

som den sværvægter i miljøforandringssammenhænge det nødvendigvis må
være (men som man måskelidt for ofte

er tilbøjelig til at glemme) er ved den
overgødskning eller eutrofiering, som

Det kan være en særlig tør sommer, der
udtørrer vandhullet, eller en brand forårsaget af halmafbrænding der udrydder
den. Er der nu længere til en nabobe-

det også kaldes, som efterhånden hele

stand, end der var tidligere, vil der gå

fattende attack mod vore vandløb, som
den tiltagende forurening indebar. I
første omgang blev problemet indkapslet til at være blot et spørgsmål om læk-

længere tid, før en genindvandring har
ophævet katastrofens umiddelbare følger. Resultatet er, at den gennemsnitlige
artsrigdom i de stadig mere isolerede
småbiotoper er faldende.

landet er syltet ind i.
Igennem 50'erne blev det stadig mere
klart, at landbruget havde del i det om-

kende møddinger og utætte ensilagetan-

Markerne — den tunge ende

ke. Derfor måtte især byerhvervene
holde for. Derblev ofret milliarder på en
rensning af byspildevand, som måske
kunne have ført til en almen bedring af

Ser vi medet stort overblik efter, hvilke

vandløbenes tilstand, hvis det ikke var,

sider af landbrugsudviklingen der har
kostet flest vilde planter og dyrlivet, er
følgerne af småbiotopmønstrets forandring dog kun toppenafisbjerget. Langt
alvorligere ting er sket inde på de dyrkede marker.
Ret beset er det ikke så underligt.
Hvor småbiotoperne kun dækker 2—-3%,
optager markerne jo stort set resten af
landbrugsarealet. Og formålet med pesticiderne er jo netop at slå vilde dyr og
planter ihjel. Men også andre ændringer
i landbruget har haft følger for markens
naturindhold.
Ændringen i afgrødemønster f. eks.
inddragelse af græsarealer til kornpro-

fordi landbruget, i de samme år som
kommunerne byggede rensningsanlæg
på kraft, mere end tredoblede gødnings-

Naturkampen nr. 37 1985

forbruget og dermed også udvaskningen

af gødning fra markerne.
I adskillige år har mere end 3/4 af vore
vandløb og søer været tydeligt påvirket
af overgødskning. Her i 80'erne er problemetfor alvor begyndt at vise sig også
i vore havområder. I flertallet af vore
smalle fjorde og de brede lavvandede
(Ringkøbing- og Nissum Fjord) erfastsiddende bundvegetation forsvundet
over store områder. Danmark har således fået sit eget ørkenproblem, selvom
det er under vand.

Vandafledning
Som led i landbrugsudviklingen harafledning af »skadeligt vand« længe været
vigtig, hvadenten det er foregået via
drænrør eller grøftning. Deter gået hånd
i hånd med opdyrkningen/afviklingen af
det utal af vådområder, der er forsvundet. Hovedparten er afvandet allerede
før anden verdenskrig. Men dræning og
afvanding er fortsat bl.a. i forbindelse
med opdyrkningen af alle de engdrag,
der er blevet overflødige, efterhånden
som kvæghold som et led i den senere
specialisering er ophørt.
Den sænkning af grundvandstanden,
som de indebærer, har mangesteder især

i Jylland ført til udvaskning af okkeri
vandløbene. Okker harsat sig på blade
og gæller med kvælning af planter og
fisk til følge.
Hjulpet af indvinding til markvanding
og vandindvinding til byerne har vandafledningen ved sin grundvandssænkende
virkning ført til, at mange moser er udtørret og mange søer er forsumpet. Sker
det samtidigt med, at kvægholdet og
dermed græsning og høslet opgives, vil
det sammen med eutrofieringen føre til

en voldsom tilgroning, hvorpilekrat og
rørsump kvæler tidligere artsrige urtesamfund, med orchideer og hvad derellers kunne være.

Arealspecialiseringen
Udover den arealspecialisering, der følger med landbrugsproduktionens specialisering på det enkelte brug (f. eks. korn
over det hele) og i landets regioner (spe-

cialisering med vegetabilske brug i Østog kvægbrug i Vestdanmark), sker der
via det statslige planlægningssystem,
der er stablet på benene, en yderligere
specialiering i retning af hhv. »kulturstepper« og »museumslandskaber« (som
hhv. naturinteresserne og landbrugsinteresserne ynder at kalde modstanderens
arealer).

Det primære formål med den fysiske
planlægninger at forudse og om muligt
undgå konflikter, der kan opstå i den
fortsatte kapitalistiske produktionsudPeder Agger, Roskilde Universitetscenter, Hus
101, Postbox 260, 4000 Roskilde.
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Folkssyn på naturen erikke det sammeforalle grupperi ——— Dissefire landskaber viser 2 og 2 ,hvad hhv. de bedst (th)- og de
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og da hvilken?
dårligst stillede grupper(tv) overvejende foretrækker som udflugtsmål. Bliver marginaljordene udlagt til natur —
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vikling, mellem forskellige brancher og
mellem brancherne og det øvrige samfund. Systemet virker på den måde, at
der sektorvis lægges rammer, indenfor
hvilke de enkelte sektorer skal udfolde
sig. Eksempelvis udpeger landbrugsplanerne og fredningsplanerne de arealer,
der skal være hhv. landbruget og rekreationslivet til del. Hvor der er overlap-

ning — konfliktområder — søges et kompromis, hvor hverfårsit. På denne måde

bliverstørstedelen af landet stadigt mere
landbrugspræget og restarealerne stadigt
mere rekreations- (og i reglen også mere
natur-) prægede. Udviklingen i retning
af »kulturstepper« og »museumslandskaber« understøttes således af det eksisterende planlægningssystem.

gens fremfærd i de øvrige dele af samfundet. Også bylandskaberne tenderer
mod funktionsopdeling og dermed monotoni. Og specialisering og sammenlægning præger også andre brancher end
landbruget. Udviklingen er måskehidtil
kommet med enlille forsinkelse i landbruget og endnu lidt senere blevet synlig
i landskabet.
I landskabet kan vi øjne kapitalismens
krisecyklus: Den ekspansivefase med de
gode afsætningsvilkår, hvor produktionen blev udvidet, og hvad der måtte

eksistere af restarealer blev opdyrket.
Den intensive fase, hvor der var man-

Endelig harvi, når vi taler om forandringer, den øvrige luft- og vandbårne forurening, der lægger sig over hele landet
med dets gode og dårlige planlægning
som et gråt slør. Endnu skændes man i
forst-kredse, om det nu er et uheldigt

gel på arbejdskraft, hvor man investerede i arbejdsbesparende teknologi.
Vandhullerne sløjfedes, ikke fordi der
kunne stå meget korn på dem, men fordi
de lå i vejen for den arbejdskraftbesparende mejetærsker. Og i denne fase slog
manligeledes ofte over fra arbejdsintensive til arbejdsekstensive produktionerf.
eks. korn i stedet for kvæg.
Og krisen med overproduktion og
braklægning af dele af kapitalapparatet.
Denne braklægning kan — og er hidtil

klima eller den sure nedbør, der harfor-

delvis blevet forhindret gennem omfat-

årsaget de skader på skoven, som i Midteuropa har givet anledning til omfattende skovdød. Og vore øvrige natur- og
kulturområderer dels for dårligt undersøgt dels forstyrret af for mange andre
faktorertil, at det med rimelig præcision
kan opgøres, hvad svovlet, blyet, chromen 0.s.V. betyderi retning af fordrejet
og forarmet flora og fauna.

tende støtteordninger. Men nu kommer
den.

Den sorte hest

Marginaljordene og det
nye landskab

landbrugsprodukter. Det kræveren subsidiering, der tynger fællesskabets budgetter i en grad, der nødvendiggørflere
og mere radikale indgreb.
Det er formentlig realistisk at tænke
sig, at 10-20 af det dyrkede land indenfor de næste 15—20 år skal udgå af
landbrugsproduktionen. Der vil her
være tale om en omfattende braklægning
i ordets oprindelige forstand. Hvad vil
der ske med disse arealer? Har miljøbevægelsen og naturen her en chancefor at
erobre noget af det tabte land tilbage?
Skal der skæres f. eks. 7 % ned på den
samlede landbrugsproduktion ved at
indskrænke det dyrkede areal, vil der
være pokker til forskel, om man skærer
fra den fede — eller den magre ende.
Tager man nogle af de bedste jorder ud,
kan man måske nøjes med 2-3 %laf arealet. Tager man fra de magre, vil 20%
måske ikke engang række. For den enkelte landmand vil der også være pokker
til forskel. Går han fri? Skal han braklægge 7% af sin jord? Eller skal han i
erkendelse af, at hele ejendommen er
marginal dreje nøglen om?
Endnu er der sluppet meget lidt ud,
om hvordan de magtfulde landbrugskredse stiller sig til problemet. Men med
baggrund i de sidste årtiers miljøudvikling kan vi med en vis sikkerhed øjne,
hvilken retning de øvrige sektorer med
staten i ryggen vil søge at dreje udviklingen.

Monotonisering

Marginaljord er en betegnelse for arealer, som er på nippettil at overgå fra en
benyttelsesform til en anden, der er meget anderledes. For landbruget er marginaljord potentiel landbrugsjord, d.v.s.
arealer der endnu ikke er taget under

Skal der vælges et enkelt ord til at beskrive den samlede udvikling i de danske
landskaber og deres naturindhold, må
det være monotonisering. Monotonisering i valget af varieteter af afgrøder på
den enkelte mark, i markens ukrudtsflora, i det enkelte landbrugs valg af afgrøder, i landbrugslandets indhold af småbiotoper, i landbrugets sammensætningi
de enkelte egne, og monotonisering i
artsindholdeti våde- såvel som tørre biotoper og i små såvel som store i det
ganske land.
Det er ikke så helvedes forskelligt, fra
de tendenservi kanse i industrialiserin-

plov, men som kunneblive det. For na-

nisteriets side, bl.a. fordi det er den, der

turinteresserne er marginaljorde de potentielle naturområder, d.v.s. de ringeste af de idag dyrkede marker. Mængden
af marginaljord er således afhængig af
den til enhver tid gældende rentabilitet i
landbruget.
I 1984 så vi, hvorledes 6-7% af
Danmarks malkekvæg på et krav fra EF
blev slået for panden. Dette var motiveret i overproduktion af mælkeprodukter
indenfor EF. Men det var efter alt at
dømme kun begyndelsen. Overproduktion og vigende verdensmarkedspriserer
også situationen for mange andre af EF's

har størst udsigt til relativt smertefrit at
kunne accepteres af landbruget, er tilplantning af marginaljorderne med
skov.
Træ er en mangelvare i EF og vil blive
det i stigende grad. Træprodukter er
næstefter olie EF's vigtigste importartikel. Derfor kan vi forvente, at størstedelen af de landbrugsjorder, der skal opgives, vil blive til nåleskov.
I den udstrækning man har lært af de
seneste års gentagne stormfald i nåleskove, og i den udstrækning den mellemeuropæiske skovdød har gjort indtryk,
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Skovplantning
Den alternative arealbeskyttelse, som

man mest oplagt vil pege på fra miljømi-
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kan man håbe på, at en del af skoven

eller en del af skovenevil blive løvskov,
med det langt mere artsrige dyre- og
planteliv og den større rekreative værdi
de indeholder.

Genskabelse af engene
En genetablering af græsningsområder,
primært de våde enge, er et alternativ,
der vil kunne fremføres med mange gode
argumenter. Engene har tidligere været
meget udbredte. Der er således et kulturhistorisk argumentfor at genetablere

længere kan færdes i marken. Som kompensation herfor kunne en udbygning af
tilgængelige naturarealer omkring byerne, i sommerhusområdernes bagland og
langs de større trafikårer væreet rimeligt
krav. Ligesom en generel udvidelse af
de allerede eksisterende naturområder
med beskyttelseszoner (mod gødning og
pesticider) ville være positivt set ud fra
et rekreativt og naturbeskyttelsesmæssigt synspunkt.

Økologisk jordbrug

dem, efter de nu er forsvundet fra store

Indførelse af økologisk jordbrug på

dele af landet. Til engen hører der et
særdeles rigt dyre- og planteliv, betinget
af deres naturlige frodighed, og af at de
ikke i samme grad som de øvrige landbrugsarealer bliver udsat for kunstgødning og sprøjtemidler. Dertil kommer, at
engene har en positiv indvirkning på
vandhusholdningen. Engen eri stand til
at holde bedre på vandet end en pløjemark. I stedet for at vandet render direkte i åen, med den jord og den næring
det har med sig fra marken, bremses
vandet i engen og afgives lidt efterlidt.
Det bevirker, at det i engen renses for
næringsstoffer, og at vandløbet ikke får
svingende vandstand bl.a. med oversvømmelse og behov for oprensning til

større eller mindre dele af de arealer, der

følge.
Endelig ligger de ferske enge ofte i
å-dale. Ådale er sammenhængende
strukturer i landskabet. I tilknytning til
dem findes i forvejen ofte en del småbiotoper (resterende enge, småmoser,
skræntskove m.v.) at bygge på, når man
vil etablere en spredningskorridor gennem det dyrkede land for dyr, planter og
mennesker.

Naturområder
Et tredie nok vanskeligere gennemførligt men ikke mindre berettiget ønske er
at få etableret et net af naturområder (og
udbygge dem der endnu eksisterer) bl.a.
til brug for friluftslivet.
Det dyrkede land er i stigende grad
blevet lukket under de sidste årtiers udvikling. Biotoper er blevet nedlagt,
markveje sløjfet og fremkommelige
græsningsarealerersåettil, så man ikke
Naturkampen nr. 37 1985

i dag dyrkes traditionelt, vil på én gang
kunne nedsætte produktionsvolumenet
og indebære væsentlige fordele for miljøet. Da det samtidigt vil kunne indebære, at en større del af beskæftigelsen
fastholdes i landbruget, er det sandsynligt, at dette alternativ omsidervil blive
taget op til seriøse overvejelser også af
myndighederne.

Marginaljorden og
miljøbevægelsen
Jeg har i denne oversigt forsøgt at anlægge en noget kapitallogisk synsvinkel,
d.v.s. betragtet de økonomiske forhold
som dem, der alene bestemmer udviklingen. Det har jeg gjort udfra en erfaring om, at en sådan kan være god at få
forstand af. Men samtidigt har jeg erfaring for, at den oftest mere fortæller,

hvad der ikke kan lade sig gøre, end den
giver umiddelbart brugbare anvisninger
på hvad der kan lade sig gøre. Værdien
ligger primært i, at den kan påvise, hvor
der er modsætninger at spille på.
I denne sag er der modsætninger mellem landbrug og fiskeri (kampen om
vandkvaliteten), mellem landbruget og
de øvrige vand- og arealbrugere, mellem
landbruget og industrien og kommunerne (hvem skal bære rensningsbyrderne?), og endelig er »ham« staten, der
skal skræve overdet hele, i strid med sig

selv. Disse modsætninger må miljøbevægelsen vide at udnytte. Bl.a. finder
jeg det vigtigt, at man leder efter allierede i 4 generelle krav:
1. Marginaljordsafgivelsen må ikke

ske alene på landbrugets præmisser (så
bliver det til nåleskov det hele). Andre
interesser skal have indflydelse og her
ikke mindst friluftsinteresserne. Man
kan her henvisetil, at det aftagende naturindhold i det åbne land længe har været
på kollisionskurs med et stigende behov
for friluftsområder.
2. Der skal være offentlig adgangtil
de jorder, der marginaliseres. Ellers batter det første krav ikke meget. Dermed
være ikke sagt, at alle folk nødvendigvis
skal komme overalt. Naturbeskyttelse
kan godt i visse situationer indebære, at
man holder folk på afstand. Men afgørelsen af hvor og hvornår skal ikkeligge
i hænderne på en eller flere tilfældige
lodsejere.
3. Selv om landbruget allerede som
sædvanlig klager over den dårlige økonomi, som argument for at enhver forandring skal subsidieres, tyder det seneste års investeringslyst i landbruget på,
at der her ertale om en refleksudtalelse.
Ogi alle tilfælde subsidieres landbruget
så kraftigt i forvejen, at det må være
oplagt, at enhverstøtteforanstaltning til
omlægning af jorden må ske ved en omdirigeringaf allerede eksisterendestøtte,

fremforat deratter skal gribes dybt i den
resterende befolknings lommer.
4. Omlægningen af jorderne må ske
efter en samlet og bred økologisk helhedsstrategi. D.v.s. der skal inddrages
hensyn til vand- og stofkredsløb og disses indflydelse på fornyelsen af grundvandsreservens størrelse og kvalitet. Der
skal tages hensyn til dyr og planters
spredningsmulighederogtil et bredt udbud af forskellige naturtyper i alle egne
af landet inclusiv de ellers »rene« landbrugsområder. Dette bl.a. af hensyn til
folks muligheder for at få kontakt med
naturen og naturudnyttelsen ude på
landet og især omkring byerne.
Danmark er under forvandling. Hvem
skal bestemme hvordan?
En arbejdsgruppe med repræsentanter fra miljøministeriets forskellige styrelser har som forberedelse
til den redegørelse, miljøministeren til efteråret
skal give om miljøinteresser og marginaljorde til
folketingets miljø- og planlægningsudvalg, udsendt et debatoplæg »Miljøinteresser og marginaljorde«. Den kan erhverves ved henvendelse til
fredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 København K.
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Viljen til behandling
Neuroleptika ødelægger hjernen. Hjernen er hjemsted for
vilje og autonomi. Vilje og autonomi er grundlaget for
helbredelse eller bedring af psykiske sygdomme. Peter
Roger Breggin (1) og Lars Mårtensson (2) har rejst
en diskussion henholdsvis i USA og i Sverige. Med denne
artikel introduceres deres synspunkter i Danmark.
Af Karl B. Jensen og Jens Melgaard

Hvorfor greb Geert-Jørgensen m. fl. til
det syntetiske stof LSD i behandlingen
af sindslidende i troen på, at stoffet
havde en helbredende virkning i sig
selv? På trods af at anerkendte psykiatere verden over, der længe havde an-

vendt LSD kombineret med psykoterapi, personligt advarede Geert-Jørgensen
mod at anvende LSD isoleret.
Tilfældigt var det nok ikke. Få år før
han begyndte sine LSD-forsøg i 1960,
havde den såkaldte psykofarmakologiske revolution fået vind i sejlene. Visionen var at helbrede sindslidelser v.h.a.
psykofarmaka med baggrund i den biologisk-medicinske sygdomsmodel.
Brugen af psykofarmaka, herunder
neuroleptika, »antipsykotisk medicin«
følger altså den vestlige medicinske tradition, som er baseret på en rent biologisk-fysiologisk opfattelse af mennesket. Meget forenklet udtrykt opfattes
psykiske problemer og fænomener som
udslag af fysiologiske processer i hjernen. Følgeligt må symptomer betragtes
som udslag af biokemiske fejlfunktioner
og symptometi sig selv som tilfældigt og
uinteressant. Men dog interessant noktil
oftest at være det eneste diagnosticeringsgrundlag for psykiatriens omfattende etikettevirksomhed. Dette er blot
ét eksempel på den medicinsk-orienterede psykiatris mange paradokser. Negligeringen af symptomernes og de subKarl B. Jensen
Knud Hansensvej 32, st. tv.
6000 Kolding
Jens Melgaard
Sjællandsgade 130

8000 Århus C.
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jektive oplevelsers betydning i behandlingen og troen på et mirakelstof, som
Geert-Jørgensen var tydelig repræsentant for, har dog også sine helt tydelige
paralleller den dag i dag. Og LSD-fadæsen samt ophøret af stoffets anvendelsei
Danmarki 1974 markerede jo heller ikke
noget brud på alliancen mellem psykiatrien og de kemisk-industrielle giganter. Tværtimod tages til stadighed nye
psykofarmaka, i nye forklædninger, ind
i kampen modbl.a. »skizokokken«, for

at virkeliggøre den profitstyrede medicinalindustris sundhedsevangelium: »Gå
ud i verden og gør alle menneskertil vore konsumenter«.

»Så tag en Stesolid«
At der her i landet i en årrække har været
et voldsomt overforbrug af beroligende
og vanedannende medicin, såsom steso-,
lid, valium, librium m.v., populært kaldet nervepiller, er kendt af de fleste.

tisk medicin — introduceredes inden for
lægevidenskaben i 1952 i form afstoffet
klorpromazin, som i starten udelukkendeblev brugttil at sløve og pacificere
meget urolige og voldsommepsykiatriske patienter. Først på et senere tidspunkt begyndte man at hævde, at klorpromazin og de efterhånden mange hermed beslægtede kemiske forbindelser
skulle have specifik antipsykotisk virkning på skizofrene, paranoide og maniske patienter. I dag distribueres der
neuroleptika i Danmark i et omfang, der
svarer til, at 1% af befolkningen dagligt
indtager en gennemsnitlig døgndosis
(3). Neuroleptika gives ikke kun til psykiatriske patienter. De finder også anvendelse over for åndssvage, senile
plejehjemsklienter og som sovemedicin.
Medicinalfirmaer har sågar reklameret
med neuroleptikas gavnlige indflydelse
på adfærdsvanskelige børn og unge(4).

Hver dag indtager ca. 4% af befolkningen medicin af denne kategori (såkaldt

Myten om de tunge
psykofarmaka

antiolytika) (3).

Svarende til den påstået specifikke antipsykotiske effekt af neuroleptika hævdes de såkaldte antidepressive midler at
have en specifik antidepressiv virkning

Men at den udbredte anvendelse af
tungere psykofarmaka: neuroleptika, antidepressiva og lithium er et problem af
langt større dimensioner, er nok kun de

på depressive patienter — forudsat, at

færreste bekendt. I forbindelse med
Middelfart-sagen har den overdrevne
medicinanvendelse ganske vist været

depressionen er endogen, dvs. forårsaget af indre, af omgivelserne uafhængige faktorer, hvad man så går ud fra den
er, hvis medicinen har nogen virkning. I
1984-udgaven af medicinalindustriens
lægemiddelkatalog mere end antydes
det, at de »antidepressive« stoffer direkte ophæver depressionens biokemiske årsag i hjernen. Antidepressiva fin-

berørt, men ingen har informeret om, at
den medicin, der anvendes, udover

akutte meget ubehagelige bivirkninger
også har langsigtede skadevirkninger på
linje med elektrochok og hjernekirurgi.
Neuroleptika — også kaldet antipsyko-
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der anvendelse i stigende omfang, dog
endnu knap så stort som neuroleptika.
Myten om de tunge psykofarmakas
specifikt antipsykotiske/antidepressive
effekt har ført psykiatrien endnu længere
ind i antagelser om biokemiske årsager
til alvorlige psykiske lidelser. Antagelser, der har skabt en stivnet og selvforstærkende posten medicin på mennesker, hvis åbenlyse behov for menneskelig kontakt og aktiv psykoterapeutisk
indsats negligeres.
De tunge psykofarmakas store udbredelse og tilsyneladende gunstige effekt
beror i virkeligheden på en almen lobotomiagtig virkning, idet de mere eller
mindre lammer aktiviteten i visse dele af
hjernen: ved at hindre visse impulsoverførende transmitterstoffer i at virke.

Virkningerne
35
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De forskellige neuroleptika hæmmer
først og fremmest hjernecellernes modtagelse af de impulser, der overføres
med transmitterstoffet dopamin. D.v.s.
at især aktiviteten i det limbiske system —
følelsernes og drifternes udspring, i
frontallappen — sæde forvilje og intellekt, indsigt og overblik (tæt forbundet
med det limbiske system) og de hjernesystemer, der styrer motorik og hormonbalance, forstyrres. Der er ikketale

om, at neuroleptika har nogen specifik
antipsykotisk effekt, men om at skabe en
apatisk og viljeløs tilstand, hvor eventuelle psykotiske symptomer naturligvis
udadtil bliver hæmmet ligesom alle andre følelses- og viljesudtryk. Dette gør
dog ikke indre psykotiske fantasioplevelser mindre ubehagelige — tværtimod,

neuroleptika forværrerofte disse, ja kan
endog fremprovokere indre psykotiske

tilstande. Detsidste beror formentlig på
organismens naturlige modreaktion over

Tegningerne til denne artikel er hentet fra Line Storms bog om Caroline Ebbesen.
Bogen er udgivet på forlaget FLOX, 1985.
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for den fremmede kemiske substans.
Når et neuroleptikum har blokeret dopaminmodtagerne i hjernens nerveforbindelser, kan der nemlig opstå en hyperaktivering af dopaminmodtagerne — der
dannes nye unormale punkter for modtagelse af dopaminimpulser — en unormal »støj« opstår i hjernen. Heriligger
nok også forklaringen på, at man efter
ophør af neuroleptikaindtag på kortere
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SeDel
Forudenat tegne og male syede og skrev
Caroline Ebbesen meget. Hun udviklede
bl.a. sit eget alfabet, en art lydskrift, der
passede hende bedre.

eller længere sigt er langt mere udsat for,
at en (ny) psykotisk tilstand bryder ud
(en såkaldt tardiv psykose).
Den amerikanske psykiater Peter Roger Breggin påviser i sin bog »Psychiatric drugs: hazards to the brain« (1), at

neuroleptika direkte kan forårsage skizofrenilignende varige psykotiske tilstande hos personer, der ikke tidligere
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har udvist psykotiske træk. Betegnelsen
»antipsykotisk« om neuroleptika er altså
direkte misvisende.
Antidepressivaernes tilsyneladende
antidepressive effekt beror formentlig
grundlæggende på den samme virkningsmekanisme som neuroleptikas. I
modsætning til, hvad man umiddelbart
skulle forvente, er de fleste af de i dag
anvendte antidepressiva nemlig i kemisk
henseende nært beslægtet med neuroleptika. P. R. Breggin antager, at de blot i
endnu højere grad, ved i første omgang
at blokere dopaminmodtagerne, fremkalder modreaktionen med ny unormal
hjerneaktivitet ved hyperaktivering af

SKolelære
EIDe god
Kan Jo goT
Se a Hore
men han
er Jo Ong
a gamel
a Kon og grem

dopaminmodtagerne. I så fald er det
altså langt fra depressionens biokemiske
»årsag«, der er ophævet, men blot en
kunstig euforisk tilstand, der er skabt,
svarendetil den neuroleptikaforårsagede
psykose. Den stærkt øgede selvmordsri-

siko depressive patienter er udsat for under behandling med antidepressiva bekræfter i høj grad Breggins antagelse.
Depressionen er der stadig, men medicinen øger umiddelbart det fysiske aktivitetsniveau (2).

Bivirkninger
Samtidig med at de psykiatriske patienNaturkampen nr. 37 1985

ter spises af med piller, som umiddelbart

hæmmer og afstumper de følelsesmæssige og intellektuelle impulser, der
burde danne udgangspunkt for den terapeutiske indsats, udsættes de for meget
ubehagelige fysiske bivirkninger og alvorlige langsigtede skadevirkninger på
både krop og sjæl.
De akutte fysiske bivirkninger er f.
eks. udtalt mundtørhed, nedsat sexuel

funktion, rysten og muskelstivhed (parkinsonisme)

kombineret

med

indre

kropslig uro — man kan vanskeligt bevæge kroppen, samtidig medat det er en
voldsom lidelse at holde den i ro. Disse
bivirkninger kan til dels modvirkes af
andre piller, men ikke elimineres. De eri
sig selv noktil, at mange patienter kun
modvilligt eller under tvang indtagereller får injiceret sådan medicin. Bivirkningspillerne — de såkaldte antiparkinsonmidler har samtidig i sig selv alvorlige bivirkninger: svimmelhed, søvntrang, konfusion, mundtørhed, forringet
synsevne (akkomodationsforstyrrelser),
for hurtig puls og vandladningsbesvær.
De kan muligvis i større doser virke direkte euforiserende.
Alle disse bivirkninger ophører som
regel med ophør af medicinindtaget. Det
gør derimod ikke det alvorlige syndrom,
der går under navnet tardiv dyskinesi.
Syndromet rammer med stigende risiko
ved højere alder mellem 20 og 50% af
langtidsneuroleptikapatienterne,
dog
helt op til 75% i aldersgruppen over 70.
Syndromet kan muligvis bryde frem
mange årefter, at et neuroleptikaindtag
er ophørt.
Tardiv dyskinesi beror sandsynligvis
på en hyperaktivering af dopaminmodtagerne i hjernens motoriske center (det

Ligesom de medicinforårsagede, tardive psykoser som regel vil udløse nye
receptudskrivninger af endnu mere
neuroleptika, kan symptomerne på tar-

div dyskinesi også holdes nede med varigt neuroleptikaindtag. De sygdomsfremkaldende stoffer bruges med andre
ord til at behandle de selv samme syg-

domme. Hermed er en forværring aflidelserne på længeresigt sikret og neuroleptikaindtagets onde cirkel er skabt.
Gives neuroleptika, hvad der er meget
almindeligt både over for frivillige,

tvangsindlagte og behandlingsdømte pa-
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Andre metoder
Jamen før 1952, før det første neuroleptikum — klorpromazin, lå folk år ud og år
ind på sindssygeanstalterne uden chance
for bedring — er det der, vi skal hen igen,

vil nogen måske spørge. Naturligvis ikke, ingen kan ønske den gammeldags
anstaltpsykiatri tilbage. Men uden neuroleptika har skizofrene ikke en chance, vilde hævde. Bl.a. den svenske ikke

extrapyramidale system), idet parkin-

sonismen skyldes en blokering afdisse.
Under alle omstændighederligger der
en kronisk hjerneskade til grund for syndromet. Detvisersig ved ufrivillig smasken og gumlen, rækken tunge og ufrivillige abnorme bevægelser af krop og
lemmer — i alvorlige tilfælde helt bizarre
og invaliderende. Mens mundbevægelserne ofte er hovedsymptomet hos ældre, er bevægelser af krop og lemmer
mest udpræget hos yngre og midaldrende patienter.

WC-kummen. Hertil kommer, at netop
depotneuroleptika
giver
betydeligt
større risiko for varige skader.

tienter, så oven i købet som depotindsprøjtninger (d.v.s. intramuskulære injektioner med 2 til 5 ugers mellemrum af
de virksommestoffer, som langsomtfrigøres i organismen) — ja så er cirklen
gjort ubrydelig. Pillerne kan trods alt
ved en pludselig indskydelse droppes i

medicinsk uddannede Barbro Sandins
arbejde ved Såters Sjukhus med skizofrene patienter modbeviser dette. Arbejdet er et pionerarbejde i Norden, men har
mangeinternationale forbilleder først og
fremmest i USA. Og i Sverige er man
idag flere steder gået i gang med lignende arbejde. Barbro Sandin tog i perioden fra efteråret 1973 til foråret 1975
14 skizofrene patienter i psykoterapi.
De 14 patienter fik under det 6-årige
terapiforløb minimale mængder neuroleptika. Alt taget i betragtning vartilstanden hos hendes patienter bedre end hos kontrolpatienterne, som i
sammetidsrum var blevet behandlet udfra de konventionelle principper, med
tyngdepunktet på psykofarmaka (fremfor alt neuroleptika). Det fremgår, at den
gennemsnitlige indlæggelsestid 1974 for
Sandins patienter var 5,5 måned, mens
den for de neuroleptika-behandlede var
2,5 måned. Men med årene øgedes indlæggelsestiderne for kontrolpatienterne,
som fik neuroleptika, mens Sandins patienter fik det bedre. De gennemsnitlige
indlæggelsestider 1980 var 1,5 måned
for Barbro Sandins patienter mod 5 måneder for kontrolpatienterne.
Disse data bekræfter, at patienter,
som ikke får neuroleptika, kræver mere
pleje og opmærksomhed underde allerførste år. Men allerede efter 2—3 årviser
detsig, at de medicinfrie patienterfår det
meget bedre sammenlignet med de
neuroleptika-behandlede. (5)

Det videnskabelige bevis?
Trods disse veldokumenterede resultater
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råder derstadig stor skepsis mod psykoterapi inden for store dele af psykiatrien.
Et hyppigt fremført argument fra disse
kanter, som vel ikke kan overraske nogen, er svaghederne ved »videnskabeligt« at bevise effekterne af psykoterapien. Selv om enhver anden, det være psykoterapeuten, patienten selv eller pårørende, kan se og mærke, at der er sket en
bedring, skal lægen have det bekræftet
»videnskabeligt«, (guderne må vide
hvordan) og tør ikke tro på, hvad han
selv ser, hører og føler. Det kan man
med rette betegne som et neurotisk forhold til virkeligheden. Barbro Sandins
arbejde udfordrer vor kollektive livsløgn. Hunfårostil at se, at alt hvad den
traditionelle psykiatri hidtil har gjort,
har været forfejlet. Hvad det handler
om, er at give de mennesker en ny barndom i stedet for den, som de aldrig fik.
Terapeuten er aktiv, ofte tolkende, og

selve terapisituationen er langt fra så
strengt ordnet som ved klassisk psykoanalyse. Og man stræber efter, at patienten skal mærke, at hans galskab accepteres som noget for ham livsvigtigt, som
noget forståeligt og ikke som noget, der
skal dæmpes og fordømmes, hvilket er
det normale.

U-landspsykiatri
Denne måde at anskue og behandle, i
dette tilfælde skizofrene, synes at have
nogle lighedspunkter med udviklingslandenes forhold til mennesker i dyb
psykisk krise. En del nyere WHOundersøgelser (1979) fra udviklingslandene har vakt opmærksomhed, fordi resultaterne tyder på, at prognosen ved

skizofreni synes at være bedre i udviklingslandene end i vestlige industrilande
(6). Umiddelbart lyder det utroligt, vil

nogen mene. Er den moderne behand-

ling af f. eks. skizofreni ikke udviklingslandenes terapi overlegen? — Ikke når
man ved, at bl.a. neuroleptika, »anti-

psykotisk medicin«, på langt sigt forringer prognosen ved skizofreni. Set i dette
lys bliver observationerne fra udviklingslandene mere forståelige.
En del af forklaringerne kan være, at
udviklingslandene har et bedre socialt
netværk, forstået på den måde, at familien tagersig af den pågældende, som er
røget ind i en dyb psykisk krise. Denne
bliver ikke stødt ud, som det oftest er

tilfældet i vore samfund. Det skyldes
sikkert, at familien i udviklingslandene
mere er at betragte som en enhed, hvor

hver enkelt er uundværlig og har sin
funktion. Behandlingen er da ofte kortvarig, og synet på galskab er,at dette er
et akut symptom, som man vil blive frisk
af. Hvis symptomerne skulle komme
igen, betragtes det gerne som udtryk for
en ny sygdom og ikke som hos os, en
kronisk sygdom.

Kanyleterapi
Nyere forskning synes også at vise, at
akutte patienter i almindelighed trænger
til et støttende, accepterende og stimulireducerende miljø, i det mindste i første
del af behandlingen. Altså noget i retning af udviklingslandenes måde at behandle deres medmennesker på. Ved at
ordinere psykofarmaka støtter og accepterer man dem i hvert fald ikke trods
deres galskab.
dømmes (6).

Tværtimod, den for-

Med hensyn til mere kroniske patienter viser forskningen, at de har behov for
et struktureret, organiseret miljø, hvor
manstiller forventninger til patienterne.
Ja så. Er en fast struktur ensbetydende
med regelmæssige depotindsprøjtninger
af neuroleptika, og forventningen til pa-

tienten består den i, at de trofast møder
op til den månedlige kanyleterapi?
P. R. Breggin refererer en undersøgelse fra 1978, der utvetydigt viser, at
blandt 80 unge mænd med akut psykotisk udbrud var den gruppe; der overhovedet ikke modtog medicin under eller
efter hospitalsopholdet, larigt mindre
tilbøjelig til at blive genindlagt.
Dette eksempel viser, at behandlingen

af psykotiske kan foregå helt uden brug
af psykofarmaka. Men de fleste steder
kombineres psykoterapien med psykofarmaka, ud fra »nødvendighedens prinClp«.

Vilje og autonomi
Det får sine konsekvenser at kombinere
to fundamentalt forskellige behandlingsmetoder. Indgår psykofarmaka i
behandlingen, støtter man patienten i, at
han er et passivt offer for forhold i sig
selv, han ikke har nogen indflydelse på.
Hvis ubehagelige symptomer kan »fjernes« ved hjælp af en tablet, styrkes han i
sin stræben efter lette og smertefrie løsninger og bliver dermed mindre i stand
til at klare sig fremover i tilværelsen.
Desuden vil patienten projicere sine
magiske omnipotensfantasier vedrørende lægen over på medikamentet. Det
bliver altså et konkret symbol på lægen,
som patienten kan disponere over og
bringe med sig som en amulet.
Ved at kombinere psykoterapi med
psykofarmaka fratages patienten noget
af sin autonomi, han infantiliseres og
støttes i sine magiske forestillinger (7).
Samtidig destruerer neuroleptika de
strukturer i hjernen, der er hjemsted for
vilje og autonomitet. Viljen, som bør
være grundlaget for psykoterapi.
Begge forfattere er aktive i Galebevægelsen.
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Danske handelsnavne for neuroleptika er f.
eks.:
Leponex, Prozil, Truxal, Nozinan, Melleril,
Cisordinol, Trilafon, Fluanxol, Serenase og

Orap. Neuroleptika inddeles i 3 undergrupper:
lav-, middel- og højdosispræparater. For en
fuldstændig fortegnelse: se lægemiddelkataloget (findes på bibliotekerne bag skranken).
Handelsnavne for cykliske antidepressiva er
f. eks.: Anafranil, Imipramin, Ludiomil, Saroten, Sinquan, Sensival, Allival og Tolvon.
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Hårde og bløde stoffer
Kontrolpolitikken er uhyre forskellig
over for forskellige kategorier af rusgifte.
Derfor bliver det ekstra vigtigt
at få aflivet de fejlagtige myter om f. eks. heroin.
I 1978 publiceredes i Journal of Psychodelic Drugs en artikel om »The social,
scientific and treatment aspect of getting
high and its prohibition« (De sociale,
videnskabelige og behandlingsmæssige
aspekter ved at blive høj og hvordan man
forbyder det).
I artiklen beskrev forfatteren den
alarmerende interesse, der var for at
blive høj, fænomenets årsager og dets
epidemiologi og motiverne hos de mennesker, der hengav sig til denne aktivitet. Nogle var deprimerede, andre ke-

dede sig eller forsøgte at flygte fra personlige problemer. En del led af usikkerheds- og utilstrækkelighedsfølelse,
som de forsøgte at kompensere for ved
den nævnte aktivitet.
Forfatteren beskrev videre den eufori,
der ledsagede oplevelsen og den efterfølgende nedtur. Spørgsmålet om styrken af den psykiske afhængighed, de
ofte skræmmende fysiske og psykiske
komplikationer og de økonomiske omkostninger, diskuteredes ligeledes. Det
understregedes, at det at blive høj var
forbundet med en stor helbreds- og
ulykkesrisiko, og at dødsfald ikke var
sjældent forekommende og overvejende
ramte unge mennesker.
Artiklen konkluderede, at der var et
behov forflere restriktioner og en forstærket politiovervågning, men at problemet også krævede en indsats fra de
sociale institutioners side, mere oplysning og en erkendelse af de samfundsmæssige skævheder der var den dyberePeter Ege
C. N. Petersensvej 35
2000 København F.

liggende årsag til disse problemer.
Den refererede artikel er et godt eksempel på utallige artikler om stofmisbrug og de sædvanlige klicheer om
stofproblemer.

Imidlertid var den refererede artikel
en satire. Den handlede ikke om stofproblemer men om alpinisme, om Bjergbestigning, beskreveti stof-termer fremfor de mere heroisk-lyriske termer vi er
forvænt med, når det gælder en aktivitet
som bjergbestigning.
Umiddelbart vil de fleste instinktivt
afvise analogien mellem bjergbestigning
og stofbrug som absurd og irrelevant,
netop fordi bjergbestigning er en så positivt ladet aktivitet, mens stofbrug, spe-

cielt brug af narkotika, er en negativt
ladet aktivitet. Ikke desto mindre har de
to aktiviteter det tilfælles, at de er uproduktive og risikofyldte. Alligevel er de
samfundsmæssige reaktioner på de to
aktiviteter så forskellige som tænkeligt
er.
Eksemplet med bjergbestigningen er
ikke kun medtaget for kuriositetens
skyld, men også for at understrege, at
det ikke er narkotika, psykofarmaka eller alkohol som sådan, man ønsker at
kontrollere, men brugen af de nævnte
rusmidler, d.v.s. at man ønsker at be-

grænse en menneskelig aktivitet som anses for uønsket, angiveligt fordi den er
risikobetonet og forbundet med visse

skadevirkninger.
Set i det lys er analogien til bjergbestigning mindre absurd og irrelevant, og
i hvert fald ikke mere absurd end at afstanden mellem de virkemidler man tager
i anvendelse for at begrænse brugen af
forskellige rusmidler, f. eks. narkotika

Af Peter Ege
eller alkohol, er større end afstanden
mellem de virkemidler, der tages i anvendelse for at begrænse brugen af alkohol og de virkemidler, der tages i brug
for at begrænse forskellige ikke-rusmiddelrelaterede aktiviteter såsom bjergbestigning og motorcykelkørsel.

Forskellig rus —
forskellig kontrol
Narkotika, psykofarmaka (eller rettere
sove- og nerveberoligende midler) og
alkohol har det til fælles, at de alle anvendes som rusmidler. Det deri første
omgang adskiller disse tre rusmiddelkategorier er de meget forskellige kontrolpolitiske indgreb, dertages i brug over
for de respektive kategorier.
Brug af narkotika (og i denne sammenhæng menes heroin og andre illegalt
erhvervede opiater og syntetisk analoge,
hash og kokain) forfølges med bål og
brand og straffeloven og lov om euforiserende stoffer, psykofarmaka reguleres
ved medicinallovgivningen, mens ende-

lig brug af alkohol kun søges reguleret
ved en meget afslappet beværter-, butiks- og skattelovgivning.
Rationalet, eller rettere legitimeringsgrundlaget, for disse meget forskellige tiltag over for de forskellige rusmidler er som bekendt, at nogle rusmidler
anses for værende ubetinget »onde«
(narkotika), mens andre er mindre gode

og — i visse situationer — måske ligefrem
gode.

Distinktionen mellem onde og mindre
onde eller gode rusmidler er imidlertid
tvivlsom, og endnu mere tvivlsomt er
det, om dennedistinktion kan begrundes
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farmakologisk, eller rettere det kan den
utvivlsomt ikke.
De kontrolpolitiske tiltag har meget
lidt at gøre med stoffernes farmakologiske egenskaber. Deter således tilladt at
ryge, drikke og æde sig ihjel, mens et
uskadeligt indtag af andre stoffer kan
udløse strenge straffe.
Relationen synes snarere at være den
omvendte, nemlig at kontrolpolitikkens

udformning i udstrakt grad er bestemmendefor de farmakologiske egenskaber, der tillægges et givet rusmiddel. Et
eksempel herpå er cannabis versus alkohol. Der synes stort set ikke at være
nogen grænser for de anstrengelser, der
gøres forat tilskrive cannabis (hash) alle

tænkelige skadevirkninger, til trods for
at en nøgtern sammenligning mellem
cannabis og alkohol på en lang række
parametre, f. eks. organskader, akut giftighed, fosterskader, aggressionsfremkaldende virkning, falder ud til cannabis' fordel (NAD Nordisk nævn for Al-

kohol og Drogeforskning: Cannabis och
medicinske skader). Farmakologisk set
er det således en absurditet, at f. eks.
cannabis i kontrolpolitisk henseende
klassificeredes væsentligt strengere end
alkohol og en lang række medikamenter
som f. eks. dextropropoxifen (Abalgin,

logiske skaderog ofte heller ikke fysiske
skader. De negative effekter af et givet
rusmiddel skyldes de psykologiske karakteristika hos brugerne og den sociale
mening, som stofindtagelsen har. Mennesket er ikke en passiv modtager, men
formerselv, i et samspil med omgivelserne, rusmiddeloplevelserne og dermed
også rusmiddelskaderne, og det skal der
tages højde for ved fastlæggelsen af en
rusmiddelpolitik.

fordi kontrolpolitikken haret utilsigtet,

men ikke desto mindre udtalt, effekt på
»set« og »setting«, en effekt der oftest

vil forstærke skadevirkningerneafet givet rusmiddel.
Tager man heroin som eksempel kan
der ikke herske tvivl om, at den gæl-

dende kontrolpolitik har skabt en glorie
af lovløshed omkring dette stof, har legitimeret en omfattende kriminel aktivitet
hos brugerne og har modvirket etableringen af rimelige normer, holdninger
og uformelle kontrolmekanismer og

»Set« og »setting«

dermed, kombineret med effekten af de

Når et rusmiddels virkninger, incl. skadevirkningerne, skal forklares, må man

høje priser, har øget skadevirkningerne
af dette rusmiddel.

derfor inddrage flere faktorer end de
farmakologiske, som vist nedenfor.
De faktorer, der må lægges til de far-

Heroin som eksempel

makologiske, når vi ønsker at forstå et

rusmiddels virkninger, er således begreberne »set« og »setting«. Ved »set« forstås hvordan en person er skruet sammen
på det tidspunkt, hvor rusmidlet indtages, og »setting« angiver rammerne for
stofindtagelsen, incl. de sociale regler,
forskrifter og sanktioner der tilsiger,
hvornår og hvordan og hvorforet givet
rusmiddel skal indtages, og hvilken ad-

færd der forventes efter indtagelsen af
rusmidlet. I begrebet»setting« ligger så-

Doloxene) og barbiturater.

ledes det,

Den manglende symmetri mellem
kontrolpolitik og farmakologi berører
imidlertid ikke nødvendigvis kontrolpolitiskens troværdighed eller implicerer
at denne baserersig på et falsk grundlag.
Den manglende symmetri eller overens-

uformel social kontrol.
Detfremgåraf figuren, at kontrolpolitiske indgreb ikke kun påvirker forbrugets omfang, hvad der som bekendt er
kontrolpolitikkens formål, men også

vi normalt betegner som

ændrer et givet rusmiddels virkninger,

Jeg skal forsøge at se lidt nærmere på
heroin for dermed at illustrere nogle af
de mere generelle påstande i det indledende, men også fordi specielt heroin
(og til dels de andre opiater) er et så
dæmoniseret stof, at ingen der ønskerat
bevare sit gode navn og rygte, tør betvivle relevansen af de eksisterende kontrolpolitiske foranstaltninger.
Baseret på stoffets farmakologiske
egenskaber, d.v.s. kortvirkningstid, toleranceøgning, vanedannende virkning,
fysisk afhængighed og på undersøgelser
af behandlingssøgende stofmisbrugere,
har der udkrystalliseret sig en lang række
myter,

der

oftest

præsenteres

som

kendsgerninger, og som legitimerer den
førte kontrolpolitik. De vigtigste af disse
myter er uundgåelighedsmyten, en gang

stemmelse er snarere et udtryk for, at

farmakologien kun kan bruges et lille
stykke ad vejen, når det gælder fastlæggelsen af en kontrolpolitik.

FARMAKOLOGI

3
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Farmakologien kan fortælle os, hvor-

dan et stof optages og udskilles, hvor
længe og hvordan detvirker, hvorgiftigt
det er, om der udvikles fysisk afhængighed, om det er vanedannende hos dyr
0.s.v., men farmakologien kan ikke forudsige udfaldet af et rusmiddelbrug,
hverken på det individuelle eller det
samfundsmæssige plan.
Kontrolpolitikkens formål er som bekendt at begrænse forbruget og dermed
omfanget af skader, men rusmidlerne i
sig selv forårsager ikke sociale og psyko-

rr
Ar
KONTROLPOLITIK

—>

SET

——

EFFEKTER

(holdninger, personlighedsstruktur)

SETTING
(fysiske og sociale rammer,
incl. ritualer og sanktioner)
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junkie altid junkie-myten og endelig myten om heroins enorme destruktive ef-

fekt på brugerne.

Uundgåelighedsmyten
Uundgåelighedsmyten indebærer, at enhver der bruger heroin nogle enkelte
gange, uundgåeligt render ind i et kontroltab, øger sit forbrug og ender som
misbruger. I midten af 60'erne sagde
den daværende leder af FBN (Federal
Bureau of Narcotics, forgængeren til

DEA, Drug Enforcement Administration), at enhver der brugte heroin mere

end 6 gange, uundgåeligt endte op som
misbruger. Jeg ved ikke, hvor mange der
vil skrive under på den påstand i dag, nok
ikke så få, men ikke desto mindre er den
ikke holdbar.
En amerikansk surveyundersøgelse
publiceret i 1976 viste, at tendensentil at
eskalere fra et sporadisk til et dagligt
brug ikke var mere udtalt for heroin end
for andre rusmidler. Kun 1/3 af de, der
på noget tidspunkt havde indtaget heroin, brugte det på noget tidspunkt regelmæssigt, en tilsvarende eskalationsrate fandt man for alkohol og marihuana.
Desuden er man de seneste år blevet klar
over, at der eksisterer en stor gruppe

kontrollerede heroinbrugere, talmæssigt
formentlig lige så stor en gruppe som
misbrugerne, som i årevis har opretholdt
et stabilt sporadisk heroinbrug uden ledsagende komplikationer.

En gang junkie altid
junkie-myten
Denne myte indebærer, at heroinmis-

brug både eret kontinuert og et permanent fænomen. Begge dele er forkert.
Heroinmisbrug er snarere et cyklisk
fænomen karakteriseret ved skiftende
perioder med abstinens og afhængighed.
Selv blandt de meget hårdt belastede
misbrugere, Winsløw og jeg undersøgte
(Metadon — og hvad så? 1983) og som på
undersøgelsestidspunktet var i længerevarende
metadonbehandling, havde
60% været stoffri uden behandling i en
eller flere perioder af mindst 3 måneders
varighed. Og lige så lidt der er tale om et
kontinuert fænomen, lige så lidt er der

Foto: Jacob Maarbjerg
tale om et permanent fænomen. Selv i
behandlingssøgende populationer er der
bevægelse ud af misbruget. F. eks. fandt
Haastrup og medarbejdere, at ca. 5% af
en gruppe behandlingssøgende stofmisbrugereårligt blev stoffri, og tilsvarende
resultater er fundet i lignende undersøgelser.
Vender man sig fra undersøgelser af
behandlingssggende populationer til
mere repræsentative grupper af unge,
bliver det endnu mere umuligt at opretholde forestillingen om heroinbrug som
et permanent fænomen. I den tidligere
nævnte tværsnitsundersøgelse af O'Donnel fandt han, at kun 30% blandt de som
på noget tidspunkt havde taget heroin,

havde indtaget heroin det sidste år. De
tilsvarende procenttal for stimulantia,
incl. kokain ogfor sove- og nervetabletter var 50%, for marihuana 70%, og for
tobak og alkohol 100%. I mere repræsentative grupper synes der således at
være meget mere bevægelse væk fra heroin end fra andre rusmidler, hvilket
selvfølgelig både kan skyldes den førte
kontrolpolitik, men også at heroin ikke

er så frygteligt tillokkende, som man
normalt forestiller sig.
En efterundersøgelse af 281 Vietnamveteraner, som alle var heroinmisbrugende i Vietnam, har givet endnu mere
frapperenderesultater. I en 3-års periode
efter hjemkomsten fra Vietnam reetablerede kun 12% et heroinmisbrug, hvilket
unægteligt er overraskende, specielt i betragtning af at halvdelen brugte heroin,
efter de var kommettilbage til USA. Selv
blandt de, som brugte heroin regelmæssigt, d.v.s. mindst 2 gange om ugen over
længere perioder, reetablerede kun ca.

60% et misbrug.
Det fremgår, at kun 12% reetablerede
et misbrug efter hjemkomsten fra
Vietnam, hvilket unægteligt er overraskende, specielt i betragtning af at halvdelen brugte heroin, efter de var kommet
tilbage til USA. Selv blandt de, som
brugte heroin regelmæssigt, d.v.s.
mindst 2 gange om ugen over længere
perioder, reetablerede kun ca. 60% et

misbrug.

Myten om heroins

destruktive virkning
Ingen, der læser aviser, kan værei tvivl

om, at heroin er skyld i mange dødsfald.
Alligevel er det ikke helt ukompliceret at
udnævne heroin til den store dræber. Det
forunderlige er nemlig, at mens den
mængde heroin, som stofmisbrugerne
indtager, har været jævnt faldende de
sidste 10 år, så harantallet af dødsfald
været stigende. En nærmere analyse af
narkodødsfaldene viser da også, at det
ikke så meget er heroin som sådan, der er
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I Kina og i Koreaer sikkerhedsnet påbudt ved luftakrobatik under ciskuskuplen.
den store skurki stykket, men at kombinationen af opiater og/eller alkohol

der ses hos brugerne, skyldes primært de

og/eller nerve- og sovetabletter er dræ-

brugets sociale implikationer og måden
stoffet bruges på, nemlig ved intravenøs
injektion.
Det er bekræftet til overmål, at misbrug af heroin er ledsaget af mange og
megetalvorlige skader. Deter imidlertid
meget tvivlsomt, om det (udelukkende)
er brugen af heroin, der er årsag til skaderne. For det første har heroinet dårligt
ry, og det kan meget vel tænkes, at det
begrænser brugerne til mennesker, der
allerede før brugen var marginaliserede

bende. En analyse af dødsårsagerne i
Danmark 1981 viser endvidere, at i ca.
halvdelen af »narkotikaforgiftningsdødsfaldene« var narkotika slet ikke
indblandet, ogat disse dødsfald skyldtes
dextropropoxifen (Abalgin, Doloxene),
sovetabletter og alkohol.
Isoleret betragtet er heroin ikke noget
særligt giftigt eller skadeligt stof, sammenlignet med f. eks. alkohol eller barbiturater. De unægtelig mange skader,

psykologiske karakteristika hos disse,

og med stor sandsynlighed for at rende
ind i sociale problemer — brug af heroin
eller ej.

For det andet er brug af heroin altid
associeret med brug af mange andrestoffer. Det kan således tænkes, at det er
antallet og mængdenafalle mulige stoffer, snarere end heroin, der forårsager de
sociale problemer hos »heroinmisbrugerne«.
Dette indebærer, at før man kan afgøre, hvilke problemer heroin som sådan
medfører, må man kontrollere for tilste-
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deværelsen af personlighedsskader før
brug og for konsekvenserneaf det øvrige
stofbrug.
Robins og medarbejdere har kontrolleret for disse to forhold i deres undersøgelser af Vietnamveteraner, idet de mat-

chede heroinmisbrugere med ikke-misbrugere for omfanget af personlighedsog adfærdsforstyrrelser før stofbrug og
brug af andre stoffer, eksklusive heroin.
Den samme matchingsprocedureforetog man for marihuanabrugere, amfetaminbrugere og barbituratbrugere.
Resultatet af denne undersøgelse var,
at et sporadisk brug af de nævntestoffer,
heroin, barbiturater (sovepiller), marihuana, amfetamin, ikke medførte soci-

ale problemer (skilsmisse, arbejdsløshed, kriminalitet, vold). Regelmæssigt

brugaf heroin (d.v.s. >] gang ugentligt)
medførte derimod en stigning i antallet
og omfanget af sociale problemer, men
ikke i højere grad end et regelmæssigt
brug af amfetaminer og barbiturater.
Robins konkluderede selv, at grunden
til at man finder flere sociale skader hos
heroinbrugere end hos andre stofbrugere
sandsynligvis må tilskrives personlighedsstrukturen hos de folk, som bruger
heroin. Mennesker som er disponeret for
sociale problemer, vil ofte indtage rus-

midler, og de som har den største disposition for sociale problemer er de, som
medstørst sandsynlighed bruger heroin.
Ikke desto mindre øgeret regelmæssigt
brug af heroin disse menneskers sociale
problemer yderligere, men ikke i mere
udtalt grad end et regelmæssigt brug af
amfetamin og sovepiller (barbiturater).
Heroin er således kun mere problematisk end amfetamin og sovepiller, fordi
det er mere problematiske mennesker,

der brugerdet.
En af de konklusioner, der kan drages

på baggrund af ovenstående er, at
spørgsmålet om i hvilket omfang et givet
rusmiddel vil blive genstand for misbrug, afhænger nok så megetaf »set« og
»setting«, d.v.s. af holdninger, personlighedskarakteristika, normer, ritualer,

sociale omstændigheder m.m. som af
stoffets farmakologi.
Heroin er et uhensigtsmæssigt rusmiddel, ingen tvivl om det, men det er

ikke så enestående forfærdeligt og farligt
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I aldersgruppen 14 til 24 år er dødeligheden for unge mænd mangedobletiforhold til
piger i samme aldersgruppe.

sammenlignet med andre rusmidler,
som manharvillet gøre det til.
Heroins dårlige ry kan tilskrives, at
det er »dårlige« mennesker, der bruger

det, at brugerne er multirusmiddelbrugere, og at man hidtil har beskrevet effekten af heroin på baggrund af erfaringerne
med behandlingssøgende misbrugere.
Jeg har forsøgt at supplere disse erfaringer med resultaterne for undersøgelseraf
mere normale unge — og så bliver billedet straks mindre dramatisk.
Man kan som et tankeeksperiment fo-

restille sig en beskrivelse af virkningerne af alkohol baseret udelukkende på
baggrund af erfaringer med behandlingssøgende alkoholister — billedet ville
selvsagt blive skræmmende!

Kontrolpolitikkens
grundlag
Ved fastlæggelsen af en kontrolpolitik
bør man forsøge at beregne fordele og
ulemper ved en given politik og vælge
den politik, der giver de største fordele
relativt til skaderne, for de flest mulige

mennesker. Det er selvfølgelig indlysende, men ikke desto mindre har det
aldrig været forsøgt.
Sådanne forsøg på at opstille fordele
og ulemper kompliceres da også ved,
som indledningsvist nævnt, at kendskab
til rusmidlernes farmakologiske profil er
et-utilstrækkeligt grundlag for en rusmiddelpolitik.
- Andre forhold bør indgå i overvejelserne, f. eks. det aktuelle antal af brugere, forbrugsmønstre, administrationsmåde, holdninger, normer, adfærd, sociale ritualer og sanktioner, der knytter
sig til et rusmiddel, grundene til at det
bruges, altså rusmidlets symbolværdi,
og hvilke mennesker der bruger det.
Problemerne medat fastlægge enrationel rusmiddelpolitik kompliceres yderligere, fordi grundlaget er uklart. Umiddelbart er det ikke odiøst eller illegitimt,
at samfundetaf historiske og/eller praktiske grunde forbyder anvendelsen afet
eller flere rusmidler, bl.a. ud fra en betragtning om at der alleredeer tilstrækkeligt med rusmidler til rådighed, uanset
at det fra et farmakologisk synspunkt
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kens formål er mere end forbrugerbeskyttelse, den er nok så meget beskyttelse af den gældende moral, og denne
moralske kontaminering er problematisk.
Den gældende klassifikation af forskellige rusmidler er som nævnt fra et
farmakologisk synspunkt ikke særlig
konsistent. Derfor kan der alligevel være
godepraktiske grundetil at forbyde produktion og salg af visse rusmidler og
tillade andre, som ikke er mindre farlige.

Når vi derimod straffer nogle individer,
som har et ikke-skadeforvoldende brug
af bestemtestoffer, f. eks. cannabis, kokain og heroin, men ikkestraffer andre
som har et klart skadeligt forbrug aff.
eks. alkohol eller psykofarmaka, så bliver den manglende konsistens i vores
rusmiddelklassifikation klart stødende,

ikke kun fordi vi dermed bevidst påfører
nogle

mennesker overflødig

lidelse,

men også fordi vi fjerner os fra princippet om forbrugerbeskyttelse som grundlaget for en rusmiddellovgivning.
Danskerne drikker mere end 12 liter ren alkoholom året i gennemsnit beregnetfor alle
danskere over 14 år.
Litteratur:

ikke kan godtgøres, at de forbudte rusmidler er farligere end de tilladte eller
dem, der sælges på recept. Der er så
meget andet, der forbydes eller påbydes
i et moderne samfundfor at beskytte folk
mod deres egen dumhed og uvidenhed,
og således bør det også være.
En motorsav må ikke sælges, hvis den
ikke er forsynet med visse sikkerhedsanordninger, og ingen får ondtaf, at vi
dermed undertrykker den del af befolkningen, der måtte ønskeat købe en farligere, menbilligere motorsav. Eksemplerne er legio. Det er forbudt at køre

kræver indsigt) og for at blive beskyttet
mod vores dumhed og uvidenhed, og
dem der kunne tænkesig at drage fordel
af den.
Forbuddet mod heroin og andre illegale stoffer kan således anskues som
forbrugerbeskyttelse, og det er der ikke
noget ondt i, sålænge der i befolkningen
er en tilslutningtil, at man ønsker denne

sikkerhedsseler,

beskyttelse.
Det problematiske og irrationelle ved
den nuværende kontrolpolitik er ikke, at
den går på tværs af farmakologien, men
at grundlaget for den er mere end forbrugerbeskyttelse. For det første kan man

visse tilsætningsstoffer må ikke anven-

ikke forestille sig nogen anden form for

des i fødemidler, der er grænser for,

forbrugerbeskyttelse, hvor man var parat til at bruge så enormepolitiressourcer
på at beskytte forbrugerne mod et uønsket produkt. For det andet falder straffen for brug og besiddelse af illegale
stoffer uden for en normal forbrugerbeskyttelseslovgivnings rammer. Vi truer
ikke mennesker med fængsel, fordi de
køber en ulovlig motorsav eller ikkevarmebehandlet mælk hos en detailhandler. Dette viser, at kontrolpolitik-

uden

styrthjelm

og

hvor mange timer i træk man må sælge
sin arbejdskraft 0.s.v. 0.s.V.
Alle disse forbrugerbeskyttelseslove
og -bestemmelser er i deres væsen formynderiske og undertrykker vores frie
valg, men selv den mest forbenede libe-

ralist ville formentlig næppe være dem
(alle) foruden. I et kompliceret samfund

som vort har vi behov for at blive aflastet for en del frie valg (der som bekendt
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