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Gladnyhet med bismak
Det som gir gleder, kan medføre farer. I dette nummer av Tidsskriftet er alkohol ett av 

temaene, og alkohol har ført mange i ulykken. Alkohol kan ikke bare gi sykdom, men har 

også negative ringvirkninger som ulykker, skader og store belastninger for pårørende. 

Kunnskapen om at alkohol i moderate mengder også kan være positivt for helsen, er der-

for vanskelig å håndtere. Men med den stadig sikrere viten man har om at dette er tilfel-

let, blir det problematisk å la være å ta hensyn til denne informasjonen. Et legemiddel 

med samme effekt ville utvilsomt blitt godkjent. Utfordringen ligger i å få formidlet hvor 

små mengder det er snakk om og at den positive effekten raskt blir borte ved større kon-

sum.

Charlotte Haug
redaktør

Temaserien alkohol fortsetter
Forsidebildet er laget av Henri de Toulouse-
Lautrec, verdenskjent for sine skildringer av 
nattelivet i Paris på slutten av 1800-tallet. Au 
Moulin Rouge viser en overbygd promenade-
gang rundt dansegulvet hvor folk kunne sitte 
og drikke eller rusle rundt og følge med på 
det som skjedde. I bakgrunnen sitter 
Toulouse-Lautrec selv med bowlerhatt, for 
øvrig sees flere av hans venner og navngitte 
danserinner.

Toulouse-Lautrec led av osteogenesis 
imperfecta og ble bare 152 cm høy. Han var 
betydelig funksjonshemmet, med tung 
overkropp hvilende på tynne, skjøre bein. 
Uførheten hang som en skygge over ham 
hele livet, og han følte seg alltid isolert fra 
samfunnet. På Montmartre ble han stam-
gjest ved Moulin Rouge, han drakk mye 
alkohol og nøt friheten fra borgerlige regler. 
Toulouse-Lautrec hadde alltid med seg skis-
seblokk, og bildene hans er skapt med skarp 
realisme og varm innlevelse. Gradvis 
begynte hans destruktive livsførsel å tære 
på kreftene. Han utviklet panikkangstanfall, 
hallusinasjoner og paranoide forestillinger, 
og ble i 1899 tvangsinnlagt på nervesanato-
rium etter metanolforgiftning. Til tross for 
alvorlige helseproblemer fortsatte han å 
arbeide med stor energi og videreutvikle 
seg kunstnerisk. Han døde etter hjerneblød-
ning i 1901, 36 år gammel.
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