Tre år efter
legalisering:
Cannabis-industrien
boomer i Californien

På ’Green Wednesday’ - dagen før Thanksgivingferien
- er der kø uden for MedMens forretning i Beverly Hills

Marianne Bækbøl er journalist
Foto: Thomas Arnbo

Det har i tyve år været lovligt i Californien at anvende cannabis til medicinsk
brug, og siden 2016 har det samme været gældende for rekreativt brug. Siden
da er det kun gået én vej med udviklingen på cannabismarkedet: Det vokser
og vokser.
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Der er kø uden for MedMens røde butiksfacade på
8208 Santa Monica Boulevard, West Hollywood.
Det er dagen før Thanksgiving, onsdag den
27. november 2019, blandt cannabisfolk kaldet
’Green Wednesday’. Det er også næsten på dato
tre år siden, at den californiske befolkning ved
en folkeafstemning afgjorde, at rekreativt voksen
brug af cannabis skulle lovliggøres. Dermed
blev det legalt både at fremstille, besidde,
indtage, distribuere og handle med cannabis og
cannabisprodukter til brug både af medicinske
årsager, og fordi man bare har lyst.
Stemningen i køen er afslappet, folk smalltalker.
Alle, der vil ind og handle i MedMen, skal ”beepes”
med en smartphone af en af de to høflige,
unge dørmænd, der står uden for i varmrøde
collegejakker med MedMens små, men tydelige,
hvide hampeblads-logoer i brysthøjde. Alle kunder
skal jævnfør lovgivningen vise legitimation for at
bevise, at de er over 21 år, men at de også bliver
registreret, hver gang de besøger en af Medmens
33 forretninger, er alene af hensyn til indsamling
af brugbare data til marketing.
Cannabis i den eksklusive ende
I forhold til de fleste andre Los Angeles-dispens
aries, som cannabisforretningerne kaldes, ligger
MedMen i den såkaldte ”high end”. Forretnings
lokalet er omkring 200 kvadratmeter stort, høj
loftet og lyst. Indretningen er enkel og eksklusiv,
stemningen er positiv og energisk. 30-40 kunder
i alle aldre, køn og af forskellig etnisk oprindelse
myldrer rundt mellem hinanden og ekspedienterne,
der er klar til at hjælpe; de handler, snakker med
hinanden eller med en af ekspedienterne eller
studerer bare sortimentet.
Cannabis til rygere og ikke-rygere
I lokalet står fire rektangulære, store, solide træ
borde med indbyggede glasmontrer i bordpladen.

Oven på bordpladerne står der vareprøver i
gennemsigtige plastbeholdere med låg. I låget
er der forstørrelsesglas og et område med 10
små huller. En kunde står bøjet over et bord
og kniber det ene øje i, mens han studerer den
stærkt forstørrede portion pot gennem glasset
og dufter bagefter også til sagerne gennem
hullerne i låget. På midten af alle borde står fire
info-iPads på række. På hver skærm er der fire
ikoner svarende til de vareprøver, der står foran
iPad’en. Kunderne trykker på ikonet for den pot,
de gerne vil vide mere om, og frem kommer
en overordnet typebeskrivelse, er der tale om
Sativa eller Indica, og et lagkagediagram, der
viser, hvor meget hhv. THC og CBD denne
type indeholder, samt information om, hvilken
effekt man kan forvente, og hvornår på døgnet
man bør indtage denne type cannabis for at få
optimalt udbytte i forhold til den ønskede effekt.

Cannabis har mange
betegnelser, derfor
bruges der også her
i artiklen variationer
som pot, weed og
marijuana, der alt
sammen dækker
over det samme.

På de andre borde ligger der cannabis i spise
lige udgaver i form af prøver af kager, pastiller
og vingummi nede i glasmontrerne. Alt fra skum
fiduser, vingummi, tyggegummi og chokolade
overtrukne THC-kugler til småkager og brownies.
På de hvidkalkede vægge hænger med mellem
rum enkle reolfag med alle de andre THC- og/
eller CBD-holdige varer i sortimentet: olier,
tinkturer, piller, tyggegummi mod flyskræk,
kager, styrkende dråber til hunden, kogebøger,
cremer, THC-sodavand og mere til. MedMenmerchandise i rødt og hvidt hænger diskret i det
ene hjørne: jakker, tasker, kasketter og fitnessshirts, alt sammen i topkvalitet.
I næste måned er det jul, og på en af reolerne
ligger dekorerede julegaveæsker, der ligner
dem fra Matas til forveksling. En populær gave
pakning er den med e-cigaret og medfølgende
beholder med THC-væske. I Californien, hvor
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tobaksrygning er tabuiseret og forbudt de fleste
steder, er såkaldte vapers (e-cigaretter) blevet
populære. Udvalget i MedMen er bredt og vari
eret ligesom mængden af forskelligt sammen
satte THC- og CBD-væsker, der varierer i styrke,
smag og effekt.
Uden undtagelse er samtlige varer i MedMen
indholdsdeklarerede med angivelse af vægt og
indhold af henholdsvis THC og CBD angivet
både i procent og i milligram.
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Cannabis til medicinsk brug siden 1996
MedMens navn viser tilbage til dengang, hvor
cannabis kun var tilladt til medicinsk brug,
hvilket det blev tilbage i 1996. Justin Mendez,
en af ekspedienterne, fortæller, at han har været
ansat i MedMen i et år, og at han kun kendte
til cannabis til rygebrug, da han startede, men
siden har læst og lært meget om cannabis’
forskellige medicinske effekter. Han, ligesom
alle andre i MedMen, lader lægerne om at
diagnosticere, men han ved efterhånden godt,
hvilke produkter, rygbare eller spiselige, han
kan tilbyde kunder med diverse gener, siger
han. Justin Mendez ligger på den måde på linje
med Wil Wicke, der er ansat i MedMens lige så
store og lige så flotte dispensary på Robertson
Boulevard i Beverly Hills. Selv om Wil er 30
år ældre end Justin og har interesseret sig for
medicinsk cannabis lige så længe, overlader han
også til fagfolk at finde ud af, hvad folk fejler. Wil
fortæller til gengæld, at han efterhånden er kendt
på det lokale hospital for sin viden, og læger
råder ofte patienter til at tale med Wil, når de
har brug for lindring på grund af cancer-gener,
følgevirkninger af kemobehandlinger, gigt eller
andre sygdomme, som medicinsk cannabis er
kendt for at kunne påvirke i en positiv retning.
Ord som cannabis, weed, hemp,
THC og CBD er rykket ind i gadebilledet
Denne naturlighed, hvormed cannabis bliver
reklameret for, behandlet og solgt, virker
umiddelbart eksotisk, nærmest uvirkelig, når man
kommer fra Danmark. Lige fra de kæmpestore
reklameskilte langs indfaldsvejene til Los Angeles
med tekster som ”Excellent cannabis in 1 mile”,
”Get healthy, get high” eller ”Best cannabis in
LA here” til de i omegnen af 2000 dispensaries’
facader, der tydeligt viser, at her handles med
cannabis, weed, pot og THC-artikler. Ofte
reklameres der også med udbringningsservice.
Og ligesom langs vejene findes der overalt inde
i byen mængder af cannabis-reklameskilte på
tage og mure.

Green Doctors på Venice Beach

Glas med vareprøver på cannabis.
Der er forstørrelsesglas og ’duftehuller’ i låget.

Der er et bredt udvalg af produkter
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Pengene er store
Den åbenlyse tilstedeværelse på gadeniveau
afspejler, at det legale cannabisbrug har skabt
et marked, og at der er mange penge at tjene på
handel med cannabisprodukter. I juni 2019 gik
en af de store amerikanske cannabiskoncerner,
Oakland-baserede Harborside Health, på bør
sen med en anslået værdi på mellem 350 og
400 millioner dollars (US). Vel at mærke på den
Canadiske børs, og firmaet blev med noteringen
det 66. amerikanske cannabisfirma, der er reg
istreret i Canada. Selvom cannabis inden for de
senere år er blevet tilladt i elleve amerikanske
stater, er det stadig forbudt i klasse 1 på føderalt
niveau, og af frygt for at blive kriminaliseret med
anklager om hvidvask af narkopenge har de
større, landsdækkende banker endnu ikke åbnet
for at varetage cannabispenge. Derfor er der
dels fremvokset en beskyttelsesindustri omkring
cannabisafgrøder og -penge, hvor firmaer til
byder at opbevare indtægter fra cannabissalg i
betonarmerede beskyttelsesrum, og dels må store
firmaer drage til Canada, hvor cannabis er tilladt i
hele landet, hvis de vil børsnoteres og ad den vej
åbne for nye investorer. Markedsanalyser viser, at
det forventes, at industrien vil give indtægter på
op til 45 mia. dollars (US) i 2024, hvilket inkluderer
salg af marihuana såvel som af CBD-salver, olier,
dampe-produkter, fødevarer, kosttilskud m.v.
Beskæftigelsen stiger
Den nyudkomne syvende udgave af den årlige
Marijuana Business Factbook anslår, at antallet af
fuldtidsbeskæftigede i den legale cannabisbranche
i USA lå på mellem 130.000 og 160.000 i 2018
og vil stige til mellem 175.000 og 215.000 i 2019.
Dette er samlet set mere end for eksempel antallet
af flypersonale i hele USA og dobbelt så mange
som antallet af dyrlæger, oplyser årsrapporten.
Stigningen er drevet af det fortsatte vokseværk i
Californiens massive marihuanamarked såvel som
af efterspørgslen på arbejdskraft i andre stater,
efterhånden som nye medicinske og rekreative
markeder udvikler sig landet over.
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Legaliseringen har afkriminaliseret
store dele af befolkningen
Millioner af mennesker i Californien og i de 10 andre
amerikanske stater, hvor cannabis til rekreativt
brug nu er tilladt på linje med medicinsk brug, er
blevet afkriminaliserede og skal ikke længere
skjule noget forbrug af cannabisvarer, men lega
liseringen har ikke løst gamle udfordringer med
cannabisrelateret kriminalitet. Blandt andre avisen
The Atlantic beskriver, hvordan legaliseringen

har påvirket kriminaliteten i Californien siden
legaliseringen i november 2016. Inden loven blev
vedtaget, advokerede tilhængere af legalisering
for, at kriminaliteten ville falde, og det er også sket
med hensyn til voldelig kriminalitet. I gennemsnit
er voldsrelateret kriminalitet faldet med 15
procent i Californien over de seneste par år,
hvilket i vidt omfang tilskrives cannabis
legaliseringen.Detsamledekriminalitetsbillede
er dog mere broget.
Cannabisrelateret kriminalitet findes stadigvæk
I området, der i daglig tale bliver kaldt The Cali
fornia Emerald Triangle, eller på dansk ’Smaragdtrekanten’, hvor 60 procent af al marihuana i
Californien gror, er kriminaliteten ikke faldet et
eneste år, siden staten i 1996 åbnede for anven
delse af cannabis til medicinsk brug. Røverier og
våbenrelateret vold i forbindelse med cannabis
produktion har været støt stigende i alle årene
– og er det stadig.
Forskellige elementer er på spil i kriminalitets
billedet. For det første har legaliseringen medført
et regulært boom i produktionen af marihuana
og derved øget de to største fristelser for folk,
der vil stjæle afgrøder og penge. Og netop penge
er der rigeligt af, for indtil nu er det kun enkelte
mindre pengeinstitutter, der vil tage imod penge
fra cannabissalg. De store landsdækkende
banker vil ikke, fordi cannabis stadig er forbudt
på føderalt niveau, og bankledelserne derfor
er bange for at blive anklaget for hvidvask af
cannabispenge. Den manglende mulighed for at
opbevare og investere indtægter har betydet, at
der er blevet skruet op for sikkerheden på mange
farme, og det er ’the new normal’ at såvel afgrøder
som indtægter bliver transporteret fra farmene af
uddannede sikkerhedsfolk i armerede køretøjer.
Ikke alle vil legaliseres
En anden faktor er, at ikke alle farmere ønsker
at blive legaliserede marihuanaproducenter. Ud
af i omegnen af 32.000 farmere har kun omkring
3500 indtil nu ansøgt om tilladelse til produktion.
Nogle synes, at selve ansøgningsprocessen er
for besværlig, mens andre nævner beskatningen
som en årsag til ikke at lade sig registrere. Det
efterlader imidlertid de uregistrerede farmere
sårbare over for tyveri af afgrøder, fordi tyvene
netop ved, at disse farmere vil være tøvende
over for at anmelde tyveriet til politiet. De krimi
nelle syndikater, som er involveret i mange af
disse tyverier, afsætter de fleste afgrøder i andre
stater end Californien.

Kom bare ind: Græsset er grønnere inden for
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Alene i Los Angeles
Amt sidder cirka
50.000 mennesker,
hovedparten sorte,
stadig fængslet for
mindre cannabis
forseelser fra før
legaliseringen...
Dispensary i Silverlake area
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Faldende priser i Californien har
øget ”eksporten” til forbuds-stater
Dette medfører en tredje faktor i kriminalitets
billedet omkring legaliseret cannabisprodukti
on, skriver The Atlantic videre. Det store boom
i produktionen efter legaliseringen har medført,
at priserne i Californien er styrtdykket, og det har
derfor øget incitamentet til at sælge produktet
uden for staten. Et pund marihuana, der i 2015
blev solgt for 1200 amerikanske dollars, koster
i dag 300 dollars. Til gengæld kan et pund Ca
lifornia-weed solgt i New York indbringe op til
3000 dollars, altså ti gange så meget. Jævnfør
de føderale love er cannabis stadig et kategori
1-stof, og indtil marihuana er legaliseret på nati
onalt niveau, vil sådanne prisforskelle eksistere,
og organiserede kriminelle bander vil finde vej til
Smaragd-trekanten efter gratis marihuana.

De hvide sidder på cannabispengene,
de sorte sidder i fængsel
I USA sidder langt flere sorte end hvide fængslet
for cannabisrelateret kriminalitet, selvom stort set
lige mange sorte og hvide ryger cannabis. Man kan
kun gisne om, hvorvidt flere sorte ville gå ind i den
legale cannabisbranche, hvis der blev løsladt flere
fra fængslerne, men det er et uomtvisteligt faktum,
at det er de hvide, der har skabt de største koncer
ner i kølvandet på legaliseringen, normaliseringen
og dermed også kommercialiseringen af den tusind
år gamle plante.
Alene i Los Angeles Amt sidder cirka 50.000
mennesker, hovedparten sorte, stadig fæng
slet for mindre cannabisforseelser fra før lega
liseringen, og nogle af dem sidder på livstid på
grund af gamle regler om, at tredje dom gav
livstid ligegyldigt forseelsens art. I en artikelserie
om mennesker, der er idømt livstidsstraffe for
ikke-voldelig kriminalitet, beskriver magasinet
USA Today blandt andre den sorte amerikaner

Til gengæld kan Ferrell Scott nu iagttage, at
mens han og hundredtusindvis af andre sorte
stadig sidder fængslet for cannabiskriminalitet
begået for op til 20-30 år siden, udgør hvide langt
hovedparten af de nye aktører på cannabissce
nen som farmere, forhandlere og distributører.
Mediet USA Today citerer undersøgelser fore
taget af Arcview Market Research and BDS
Analytics for at påvise, at det øverste lag i den
legale potindustri næsten udelukkende er drevet
af hvide mænd. Mænd som Steven DeAngelo,
bestyrelsesformand i det nyligt børsnoterede
Harbourside Health og for mere end 10 år siden
medstifter af en notprofitforretning for medicinsk
cannabis. Til ABC News udtaler han i et interview
i juni, at han aldrig drømte om, at planten, der
blev påskønnet af hippier i tresserne og siden
dæmoniseret af anti-cannabis-korsriddere, en
dag ville blive omfavnet af hvidskjortede forret
ningsfolk. Ikke desto mindre er det tilfældet.
Nedslag i US cannabis-historie
1914: De første stater indfører begrænsninger
omkring cannabis.
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Selvom legaliseringen af cannabis altså ikke med
et slag har medført, at bagmænd og kriminalitet
blev afskaffet, har beslutningen tilbage i novem
ber 2016 stadigvæk afkriminaliseret millioner
af amerikaneres fremtidige adfærd. Men hvad
med dem, der sidder fængslet for handlinger,
der var kriminelle, da de blev begået, men ikke
er det længere? Kun langsomt er der ved at
ske omstødelser af domme og efterfølgende
løsladelser. Flere stater arbejder på lovforslag,
der kan betyde løsladelse for mange tusinder,
men det er en juridisk kompleks og langvarig
proces, og kun få er indtil videre blevet løsladt.

Ferrell Scott, der i 2008 blev idømt livstid for
handel med cannabis. Fire år senere ville han
i flere amerikanske stater slet ikke have haft
begået noget ulovligt.

1937: Første føderale lov, der regulerer import,
dyrkning, besiddelse og distribution. Cannabis
betragtes som et lav-risiko-rusmiddel, og loven
giver lave straffe.
1970: Cannabis bliver på føderalt niveau
’opgraderet’ til et klasse 1 stof på linje med
kokain, crack, opiater o.lign.
1971: Nixon starter kampagnen ’War on drugs’
og omtaler brug af stoffer som folkets fjende
nummer 1.
1972: Græsrods organisationen California
Marijuana Initiative indleder kampen for legalisering af cannabis begynder i Californien.
1996: Californien indfører som den første stat forsøg med tilladelse af cannabis til medicinsk brug.
2016: Californien vedtager den 8. november
Petition 64, der legaliserer medicinsk og
rekreativt forbrug af cannabis.
2017: 29 stater har legaliseret cannabisbrug
enten fuldt og helt eller alene til medicinsk bru
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