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STOF arbejder med slow knowledge – langsom viden. 
Et begreb, der for længst er opfundet og anvendt i fx 
managementverdenen, men som de fleste nok forbin-
der med noget positivt som slow food, det gode måltid, 
hvor der har været god tid til at kæle for sammensæt-
ningen og gøre noget ekstra ud af tilberedelsen. 

Sådan er det også med STOF. Vi udkommer to 
gange om året og har derfor – sammen med de man-
ge bidragydere, som vi er så privilegerede at have 
som samarbejdspartnere – tid til at gennemtænke og 
bearbejde idéerne, så vi kan bringe artikler, man ikke 
ser i andre medier. I stedet for de hurtige overskrif-
ter, kioskbaskerne og de hastige udtalelser til journa-
lister, kan STOF noget andet: Her er der spalteplads 
til nuanceret formidling, der stiller spørgsmål, og 
som kræver tid, koncentration og refleksion.

Man kan sammenligne STOF med en god bog 
eller et godt måltid: Man skal ikke skynde sig, man 
kan smage lidt på det hele og tage det i små bidder, 
tænke lidt over tingene, måske vende en tanke med 
en kollega, gå tilbage til en spændende tekst, kigge 
lidt i menuen med tidligere artikler …  

I dette nummer af STOF kan man bl.a. læse om, 
hvor kompliceret det er at indfange begreber som 
afhængighed, behandling og selvhjælp. Men også er-
fare, at unge faktisk drikker mindre, end det lyder 
til, at cannabisdyrkere ikke uden videre går ind for 
legalisering, og at forhøjede priser på alkohol ikke 
automatisk får grænsehandlen til at gå amok. 

Derudover er der inspiration at hente fra udlandet 
i artikler fra og om USA, Portugal, Holland og UK, 

hvor emnerne, der behandles, er afkriminalisering og 
forbud. 
STOF rummer mange forskellige holdninger til, 
hvordan man både som person og som samfund kan 
forholde sig til afhængighed og de problemer, det 
medfører, ud fra devisen: 

’Slå følge med dem, der søger sandheden, men vær på 
vagt over for dem, der mener, de har fundet den.’

Citatet er af Jens Martin Knudsen (1930-2005), 
fysiker og Mars-forsker, som også mente, at: ’Viden-
skab er ikke sandhed. Det er en foreløbig opsummering af 
de erfaringer, vi har.’

Selvom ’Marsmanden’, som han kærligt blev 
kaldt, i det meste af sit professionelle liv beskæfti-
gede sig med solsystemer, liv på Mars og Universets 
opståen, er hans motto nyttigt for al god videnskab 
og formidling og således også for udviklingen på mis-
brugsfeltet og arbejdet med STOF. 
Vi håber, at læserne og vores mange engagerede bi-
dragydere fortsat vil bidrage til feltets fælles hukom-
melse og til den gensidige inspiration ved at formidle 
deres erfaringer i STOF. 
Det næste nummer bliver en markering af vores 10-
års jubilæum, hvor vi tager et tilbageblik på de mange 
artikler, vi har bragt gennem årene. Hjælp os med at 
finde de bedste artikler, dem, der har vakt mest un-
dren, begejstring, genkendelse, diskussion, provoka-
tion eller i det hele taget gjort en forskel, stor eller lille. 
Send os dine forslag og begrundelser, og vær med til 
at fejre bladets 10 år som brobygger via slow know-
ledge på misbrugsområdet.

Birgitte Jensen
bj@crf.au.dk 
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