
Stof  17  ·  www.Stofbladet.dk4

Af JESPER VACZY KRAGH

To vidt forskellige hovedfortællin-
ger om stofmisbrug i Danmark kan 
findes i litteraturen om emnet. Den 
ene historie er velkendt og kan resu-
meres i nogle få linjer: Euforiseren-
de stoffer blev introduceret af eks-
perimenterende ungdomsgrupper 
i 1960’erne, men stofbrugen blev 
efterhånden til et socialt problem, 
der gør sig gældende den dag i dag. 

Som Sundhedsstyrelsen bemær-
ker i den seneste rapport om Nar-

kotikasituationen i Danmark, har de 
fleste stofmisbrugere, der indskri-
ves i behandling, kun kort uddan-
nelse, er arbejdsløse, boligløse og 
dør tidligere end andre danskere.1

Den anden historie er fremmed 
for de fleste og har rødder længere 
tilbage i tiden. Ifølge denne histo-
rie opstod stofmisbrug (eufomani/
morfinisme) ikke i 1960’erne, men 
derimod omkring 1870’erne, hvor 
især brugen af morfin begyndte 
at blive et problem for bestemte 
samfundsgrupper. Disse grupper 

repræsenterede dog langt fra de 
nederste sociale lag. Som psykiate-
ren Knud Pontoppidan konstate-
rer i sin disputats om Den kroniske 
Morfinisme (1883), var ’det udeluk-
kende fra den højere Stand og den 
saakaldte dannede Middelklasse, at 
Morfinisterne rekrutteres; i alt Fald 
er det en ren Undtagelse, naar vi se 
Sygdommen komme til Udvikling i 
den egentlige Arbeider- eller Land-
bostand’.2

Mens den første historie er ble-
vet beskrevet i forskellige publika-
tioner, har ingen danske historikere 
hidtil beskæftiget sig med stofmis-
brugets udvikling i perioden frem 
til 1955.3 Det er således et åbent 
spørgsmål, hvad der gjorde men-
nesker til brugere af stoffer som 
morfin i denne periode, og hvorfor 
Pontoppidans patienter tilsynela-
dende havde en helt anden social 
profil end de senere stofmisbrugere.

Historiografi 
Mens den danske historiske lit-
teratur om stofmisbrug er yderst 
sparsom, er den internationale 
forskning inden for området til 
gengæld meget omfattende. Siden 
1970’erne er der udkommet stribe-
vis af bøger, afhandlinger og artik-
ler om emnet, og i 1985 fik området 
sit eget ’peer review’ fagtidsskrift: 
The Social History of Alcohol and 
Drugs. Litteraturen om stofmis-
brug er vidtrækkende og spænder 
fra bøger om enkelte stoffer til ver-
denshistoriske beskrivelser af om-
rådet.4 I historiografien er navnlig 
de politiske og lovgivningsmæssige 
sider af historien blevet udforsket. 

historie

NarkomaNieNs 
  glemte fortid
Historien om stofmisbrug i Danmark 1870-1955.

Knud Pontoppidan (1853-1916) var psykiater, overlæge og professor. I bakspejlet kunne man 
udnævne ham til den første danske rusmiddelforsker - for med disputatsen ’Den kroniske 
morfinisme’ fra 1883 leverede han den første samlede fremstilling af eufomani i Danmark.
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retssystemet, og disse informationer 
kan anvendes til at analysere patien-
ternes sociale profil. Desuden blev 
journalerne skrevet i en tid, hvor 
det kun var psykiaterne, der hav-
de adgang til disse (retten til at se 
egen journal kom først i 1987), og 
de rummer derfor ofte personlige 
kommentarer om de indlagte. Men 
journalerne giver ikke kun indsigt i 
psykiaternes holdninger. Afskrifter 
af samtaler mellem psykiater og pa-
tient, spørgeskemaer og patientbre-
ve, som blev konfiskeret af lægerne, 
findes også i journalerne og giver i et 
vist omfang oplysninger om patien-
ternes oplevelser.

Det psykiatriske system
De psykiatriske patientjournaler 
blev skrevet af læger på de danske 
sindssygehospitaler, som lå spredt 
ud over hele landet. I begyndelsen 
af 1900-tallet eksisterede der i alt 
syv statslige sindssygehospitaler, 
der blev ledet af et direktorat un-
der Indenrigsministeriet. De stats-
lige hospitaler havde med ca. 7.500 

man fra politisk side forholdt sig til 
problemet i forskellige lande.

Arkiver
En af årsagerne til den sparsomme 
historiske forskning om lægerne 
bunder i problemer med adgang 
til kildemateriale fra arkiver. Den 
vigtigste kilde til informationer 
om patienter, som blev indlagt for 
stofmisbrug, er patientjournaler fra 
psykiatriske hospitaler. I nogle lan-
de er der stramme restriktioner ved-
rørende adgang til dette fortrolige, 
psykiatriske materiale, og i andre 
lande har der ikke været tradition 
for at bevare ældre kilder fra hospi-
talerne. I Danmark har Statens Ar-
kiver imidlertid indsamlet alt ma-
teriale fra de statslige psykiatriske 
hospitaler, og det er muligt at søge 
om adgang til disse kilder.

Patientjournaler er en unik kilde 
til at få informationer om de indlag-
tes sociale stilling. Periodens psy-
kiatere indsamlede oplysninger om 
deres patienter fra praktiserende 
læger, pårørende, skolesystemet og 

David Mustos The American Disease 
(1973) var det første større værk om 
dette område, og det er blevet fulgt 
op af en række andre bøger, der har 
set på samspillet mellem national 
narkotikapolitik, udenrigspolitik og 
internationale forsøg på at bremse 
handel med stoffer.5 Diskussioner i 
1970’erne om stofmisbrugets socia-
le årsager førte også til store social-
historiske studier, hvor historikere 
med kvantitative metoder analyse-
rede stofmisbrugernes sociale bag-
grund, og til kønshistoriske under-
søgelser af kvinders repræsentation 
blandt stofmisbrugerne.6 I historio-
grafien har der også været fokus på 
lægernes teorier om stofmisbrugets 
årsager og sammenhængen mellem 
lægestandens faglige mål og den 
politiske regulering af stofmisbrug.7 
Generelt har litteraturen især været 
koncentreret om den politiske del 
af historien og de  socialhistoriske 
analyser af stofmisbrug i storbyen.

Nye forskningsområder
Selvom der findes en stor interna-
tional litteratur om stofmisbrugets 
udvikling, er der få forskere, der 
har set på den terapeutiske del af 
historien.8 Især har den psykiatriske 
behandling af stofmisbrug kun væ-
ret genstand for beskeden interesse 
blandt historikere. Derudover er der 
ikke blevet skrevet meget om be-
stemte grupper af stofmisbrugere. 
Især de mange læger, der blev ind-
lagt til behandling for stofmisbrug, 
er blevet overset.9 At morfinisme var 
udbredt blandt læger, var ikke kun 
et dansk fænomen. I europæiske 
studier af stofmisbrug fra 1880’erne 
kan man finde opsigtsvækkende op-
lysninger om, at mere end 40 % af 
lægestanden var afhængige.10 Selv-
om disse rapporter er behæftet med 
usikkerhed, ser det ud til, at lægerne 
var en af de største grupper af stof-
misbrugere i den vestlige verden i 
slutningen af 1800-tallet og begyn-
delsen af 1900-tallet. Men man ved 
ikke meget om, hvorfor disse læger 
blev stofmisbrugere, og hvordan 
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spitalet i Vordingborg fik han efter 
indlæggelsen ikke andre diagnoser 
end stofmisbrug (abusus medica-
mentorum), og som en psykiater på 
hospitalet bemærkede, udviste den 
mandlige læge ’ikke morfinistens 
sædvanlige depravations-tegn’. I 
Vordingborg gennemgik manden 
den sædvanlige afvænning, hvor 
dosis af morfin blev reduceret med 
20 % pr. dag og afsluttet efter en 
uge. Som et led i den almindelige 
behandling blev manden opfordret 
til at blive på hospitalet i ni måne-
der for at afslutte behandlingen. 
Den mandlige læge besluttede dog 
at forlade hospitalet nogle måneder 
senere, og som mange andre pa-
tienter begyndte han igen at bruge 
morfin.

Ligesom den 45-årige mand var 
mange af de indlagte læger midald-

høje stillinger i sundhedsvæsenet. 
Fx blev nogle af disse læger fra Jyl-
land indlagt i Vordingborg, hvor de 
var mindre kendte.

Lægerne med stofmisbrug kom 
sjældent til de psykiatriske hospita-
ler på eget initiativ. Som i tilfældet 
med en 45-årig mandlig læge var 
det ofte ægtefællen, der underret-
tede sundhedsmyndighederne om 
misbruget. Ifølge den mandlige 
læge selv var han begyndt at bruge 
morfin på grund af lange arbejdsti-
der, helbredsproblemer og ’besvær-
lige private forhold’. Det havde ikke 
været svært for ham at få adgang til 
stofferne, men efter at hans kone 
havde overrasket ham med injek-
tionssprøjten, havde han ikke læn-
gere kunnet skjule sin vane og var 
blevet nødt til at acceptere indlæg-
gelse på sindssygehospital. På ho-

senge hovedparten af de omkring 
11.000 psykiatriske sengepladser, 
som fandtes i midten af 1900-tallet. 
Udover de statslige institutioner var 
der det kommunale Sct. Hans Ho-
spital med ca. 2.500 senge og fire 
psykiatriske afdelinger i København 
med ca. 500 pladser. Den private 
psykiatriske sektor var derimod lille 
og bestod af et enkelt privathospital, 
Kolonien Filadelfia i Dianalund, der 
havde lidt under 200 senge. Disse 
hospitaler og afdelinger skulle dæk-
ke behovet for en befolkning, der i 
1950 talte 4,2 millioner danskere.11 
De fleste af hospitalerne var blevet 
grundlagt i slutningen af 1800-tal-
let, og de blev ledet af en overlæge i 
psykiatri og en lille gruppe af læger 
og sygeplejersker. I begyndelsen af 
1900-tallet var der som regel 6 til 7 
psykiatere på hospitalerne til om-
kring 1.000 patienter. Den daglige 
kontakt mellem læge og patient var 
derfor sparsom. Det var på disse 
hospitaler, at al længerevarende 
behandling af stofmisbrug foregik i 
perioden frem til 1955.

Hospitalet i Vordingborg
En del af patienterne med diagno-
sen stofmisbrug (abusus medica-
mentorum/morfinisme m.m.) blev 
indlagt på Sindssygehospitalet i 
Vordingborg. Hospitalet havde 850 
sengepladser i 1930’erne og var det 
fjerde største af de syv statslige insti-
tutioner. I begyndelsen af 1900-tal-
let behandlede hospitalet omkring 
1.200 patienter om året. Blandt de 
indlagte var der flere læger, som var 
indlagt til afvænning. Antallet af 
indlagte læger varierede en smule 
fra år til år, men der var som regel 
tre til fire læger blandt 100 indlagte 
patienter. Den største gruppe var 
de praktiserende læger, men også 
kirurger, psykiatere og andre grup-
per med let adgang til stoffer var re-
præsenteret. Psykiatere med et stof-
misbrug blev som regel indlagt på 
hospitaler, som lå i en anden lands-
del. Den samme procedure blev 
anvendt over for læger, der havde 

I begyndelsen af 1900-tallet behandlede Vordingborg hospital omkring 1.200 patienter om året. 
Blandt de indlagte var der flere læger, som var indlagt til afvænning. Psykiatere med et stofmis-
brug blev som regel indlagt på hospitaler, som lå i en anden landsdel. Den samme procedure 
blev anvendt over for læger, der havde høje stillinger i sundhedsvæsenet.
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trådte i stedet for de såkaldte opi-
umskonventioner, som Danmark 
løbende havde ratificeret. De første 
internationale konventionsregler 
var blevet gennemført i Danmark 
ved opiumslov nr. 236 af 12. juni 
1922 og var senere blevet udvidet 
med mere omfattende regler fra 
nye opiumskonventioner i 1930 og 
1936. Men som det blev fremhæ-
vet i de danske myndigheders in-
terne erklæringer, var disse regler 
’uden særlig betydning for danske 
forhold’, og stofmisbrug blev ikke 
set som et omfattende problem.12 
Brug og besiddelse var ikke i sig selv 
strafbart. Men efter nedsættelsen af 
en statslig kommission i 1950 æn-
drede disse forhold sig, og med den 
efterfølgende vedtagelse af lov om 
euforiserende stoffer blev bl.a. selve 
besiddelsen kriminaliseret. Gene-
relt førte loven til en mere restriktiv 
kurs over for stofmisbrug fra midten 
af 1900-tallet og fremefter.13

Anledningen til nedsættelsen af 
kommissionen i 1950 skyldtes især 
en række sager i pressen om et sort 
marked, hvor der i Nyhavn i Kø-
benhavn blev handlet med morfin 
og amfetamin. Pressen og senere 
kommissionen hæftede sig især ved, 
at forskellige grupper fra lavere so-
ciale lag ved hjælp af tyverier og for-
falskede recepter brugte eller solgte 
stoffer i Nyhavn. Disse artikler i avi-
serne gav anledning til bekymring 
fra politisk hold og førte derefter 
til nedsættelsen af kommissionen i 
1950.

Forskellige løsninger til forskellige 
grupper 
I modsætning til den tidligere om-
talte gruppe af misbrugere, lægerne, 
der blev kontrolleret af Sundheds-
styrelsen, blev de nye misbrugere i 
højere grad registreret af politiet og 
blev sendt til Psykopatanstalten i 
Herstedvester.14 I 1940’erne lavede 
politiet et register med informa-
tioner om mennesker, som politiet 
havde fået kontakt med i forbindel-
se med handel med eller misbrug af 

de var mellem 40 og 49 år (31 %). 
De fleste af misbrugerne var prak-
tiserende læger (57 %), men læger 
i høje stillinger var også blandt de 
registrerede hos Sundhedsstyrelsen. 
Syv overlæger var således på listen 
over misbrugere.

Selvom om Sundhedsstyrelsen 
førte et register over lægerne, var der 
få af disse, som kom i kontakt med 
politiet, og Sundhedsstyrelsen var 
ikke videre interesseret i at tage rets-
lige midler i brug over for lægerne. 
Sundhedsstyrelsens arkiver viser, at 
der er foretaget få sanktioner mod 
læger med et misbrug. Nogle læger 
fik frataget deres ret til at udskrive 
bestemte typer af medicin (morfin 
m.m.), men kun tre læger ud af 108 
fik frataget deres ret til at praktisere. 
37 læger fik frataget deres ret til at 
udskrive bestemt medicin, men en 
del fik senere ophævet dette forbud. 
Selvom der var læger, som stjal me-
dicin fra hospitaler eller forfalskede 
recepter, førte det yderst sjældent til 
domme.

Det var først i 1940’erne, at 
Sundhedsstyrelsen fandt det nød-
vendigt at føre en strammere linje 
over for stofmisbrug. I 1950’erne 
blev den første lov om euforiseren-
de stoffer vedtaget i Danmark. Men 
denne ændring havde dog mindre 
med lægernes misbrug at gøre. Det 
var snarere nye grupper af misbru-
gere, der førte til de nye tiltag.

Presse og lovgivning
En af årsagerne til den nye lovgiv-
ning var et stigende offentligt fokus 
på stofmisbrug i 1940’erne. Før 
denne periode havde der i pressen 
indimellem været sager om misbrug 
af morfin og opium, og den tidlige 
filmindustri havde også taget te-
maet op i forskellige stumfilm som 
’Morfinisten’ (1911), ’Opiums-
drømmen’ (1914) og ’I Opiummets 
Magt’ (1918). Men omtalen af em-
net gav dog ikke anledning til poli-
tiske indgreb, og man skal frem til 
1955, før man får den første danske 
lov om euforiserende stoffer.  Loven 

rende, da de begyndte at bruge stof-
fer, og de forklarede ofte, at det var 
kroniske sygdomme, der havde ført 
dem ind i misbruget. Arbejdsmæssi-
ge belastninger, lange arbejdstider, 
ægteskabelige problemer og depres-
sion var også blandt de hyppige for-
klaringer på, hvorfor de var begyndt 
at tage stoffer.

Andre kilder
Hospitalsarkiver som det i Vording-
borg indeholder imidlertid ikke 
informationer om alle læger med 
et stofmisbrug. En del læger mod-
tog ikke behandling og formåede 
at skjule deres brug af stoffer som 
morfin. Men andre arkiver kan 
imidlertid give yderligere informa-
tion om området. Sundhedsstyrel-
sen førte bl.a. et register over læger, 
som var mistænkt for at misbruge 
stoffer. I alt var navne på 108 læger 
noteret i Sundhedsstyrelsernes regi-
ster i perioden frem til 1950’erne. 
Det samlede antal læger i Danmark 
omfattede 4.952 i 1955 i alt. Sund-
hedsstyrelsens register er dog ikke 
en fuldstændig liste over alle læger, 
som brugte morfin og andre stof-
fer. Fx figurerede en del af de læger, 
der blev indlagt i Vordingborg, ikke 
i Sundhedsstyrelsens register. Men 
Sundhedsstyrelsens lister indehol-
der informationer om læger, der 
undgik behandling på de psykia-
triske institutioner. Omkring 40 % 
af lægerne fra Sundhedsstyrelsens 
register modtog ikke hospitalsbe-
handling for deres misbrug. Sund-
hedsstyrelsen førte kontrol med 
udskrivning af medicin fra alle apo-
teker og havde et indeks, der gjorde 
det muligt at opdage nye sager om 
misbrug.

Sundhedsstyrelsens arkiver kan 
således bidrage til et mere detalje-
ret billede af de læger, som brugte 
stoffer. De fleste af disse læger var 
begyndt at tage stoffer, da de var 
mellem 30 og 40 år (omkring 45 
%). Men der var også en større 
gruppe, der begyndte at bruge stof-
fer forholdsvis sent i deres liv, da 
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stoffer. I 1958 var mere end 1.000 
misbrugere registreret hos politiet. 
Lægerne og de mere velstående 
stofmisbrugere undgik internering 
i psykopatanstalten og havde mere 
lempelige forhold på de psykiatriske 
hospitaler. Reaktionen på stofmis-
brug i sundhedssektoren var samti-
dig blandet, og man var ikke interes-
seret i at skabe alt for megen fokus 
på den relativt store gruppe af læger, 
der var registreret som misbrugere. 
Selvom psykiatere som Pontoppidan 
allerede i 1880’erne havde gjort op-
mærksom på problemet, blev der i 
den følgende tid frem mod 1950’erne 
kun indført meget få restriktioner i 
forhold til lægernes adgang og brug 
af stofferne, og det er betegnende, 
at lovgivningen først kom, da andre 
sociale grupper af misbrugere var be-
gyndt at fylde mere i billedet.

Både historien om lægerne og 
stofmisbrugets udvikling i Danmark 
hører til de fortrængte områder af 
danmarkshistorien. Også i dag er 
der langt mellem artikler om læger-
nes misbrug, som stadig repræsen-
terer et tabu.15 Historien viser sam-
tidig, at der er store forskelle mellem 
misbrugerne i psykiatrien i dag og 
de indlagte fra 1800- og 1900-tal-
let. Patienter, der dengang havde 
dobbeltdiagnoser, havde således så 
godt som aldrig skizofreni. Dengang 
var det psykopati og stofmisbrug, 
som psykiaterne som regel konsta-
terede. Historien viser også, at ikke 
blot diagnoserne, men også misbru-
gernes sociale profil kan gennemgå 
ændringer over tid. Sundhedssty-
relsens seneste rapport om stofmis-
brugernes manglende uddannelse, 
bolig og arbejde ligger således langt 
fra Pontoppidans patienter fra den 
dannede middelklasse. Yderligere 
historiske studier vil forhåbentlig i 
fremtiden afdække andre forskelle 
og kaste nyt lys på et glemt område 
af danmarkshistorien. ■  
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