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Menstruation. Mens unge feminister hylder deres månedlige blødning, forsøger biologer at finde en mening med galskaben. 
Sandsynligvis er der tale om en uheldig evolutionær bivirkning, som moderne medicin nemt kan afskaffe til kvindernes gavn.
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FALSIFICERET

Grønt flop
Det er på mode blandt 
private firmaer at have en 
grøn profil. Der investeres i 
genbrugsmaterialer, solceller, 
papirsposer og nedsættelse af 
CO2-aftrykket. De mange 
miljørigtige tiltag skal først 
og fremmest tiltrække kunder 
ved at skabe et positivt image, 
og det burde være en ren 
»win-win« for firmaet, kun-
derne og miljøet.

Nu viser et overraskende 

forsøg fra Yale University i 
USA udført af to økonomer, 
at kunderne faktisk tænker 
mindre positivt om et firma, 
hvis de grønne tiltag også 
giver en økonomisk gevinst. 
Som eksempel nævner 
forskerne opfordringen til 
at genbruge håndklæder på 
hoteller for at skåne mil-
jøet: Gæsterne tolker blot 
tiltaget som et forsøg på at 
spare penge ved at forringe 
servicen.

De to økonomer, George 
Newman og Tamar Markov, 
testede online en række 
amerikanske forsøgsperso-
ners reaktioner på forskellige 
initiativer. Grønne tiltag, der 
samtidig gav en økonomisk 
profit for firmaet, blev vur-
deret dårligere end initiati-
ver, der udelukkende skulle 
øge omsætningen. Altså 
opfordrer de to økonomer 
til, at firmaer så vidt muligt 

markedsfører nye bæredygti-
ge initiativer som økonomisk 
fordelagtige og nedtoner de 
miljømæssige fordele.  guve 

Nature Climate Change,  
23. maj 

Ud i lyset!
Nærsynethed breder sig 
hastigt; næsten halvdelen af 
alle verdens mennesker vil 
være nærsynede i 2050, en 
fordobling på 50 år. Man 

har længe haft en mistanke 
om, at der var en forbindelse 
mellem store børns udvikling 
af nærsynethed og overdre-
ven læsning på papir eller 
skærm. Men det har vist sig 
vanskeligt at dokumentere. 
Derimod er der en klar sam-
menhæng mellem udvik-
lingen af nærsynethed, og 
hvor meget børn opholder sig 
udendørs. Jo mindre uden-
dørsliv, desto mere nærsy-
nethed. Der er oven i købet 
i Australien gennemført 
forsøg, der viser, at børn, som 
hver dag i tre år opholder sig 
ekstra 40 minutter udendørs, 
har betydelig mindre risiko 
for at blive nærsynede end 
sammenlignelige jævnald-
rende. Så man skal sørge for 
at sende læsehestene ud at 
læse på altanen eller under 
syrenerne! A.K. 

Scientific American, juni 2016

Kalkunhalsens 
genkomst

Et lille snit kan give lige så 
forskønnende effekt som en 
større plastikkirurgisk om-
rokering af hud og væv. Men 
kun på kort sigt. Det viser 
sig ifølge det første forsøg 
af sin slags på tvillinger og 
trillinger, som har fået fjernet 
den løse hud, der med årene 
kan opstå under hagen – den 
berygtede »kalkunhals«. 

Det er plastikkirurgen 
Darrick E. Antell ved 
Lenox Hill Hospital i New 
York, som af egen vind har 
undersøgt sagen gennem sin 
mangeårige karriere. Der 
findes nemlig to gængse 
procedurer for at opstramme 
halsens hud: det lange snit, 
som strækker sig om bag 
ved ørerne på patienten, og 
et kortere snit, som læg-
ges under hagen. De fleste 
patienter foretrækker selvsagt 
sidstnævnte. Men Dr. Antell 
har nu dokumenteret, at 
tvillingepar, som får foretaget 
hver sin plastiske procedure, 
efter fem år har en væsent-
lig forskel: Hos tvillingen, 
som valgte det korte snit, er 
kalkunhalsen vendt frygteligt 
tilbage.  røsk 

 
Plastic and Reconstructive 
Surgery, 25. maj 
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»Stol aldrig på noget, der 
bløder i en uge og ikke dør 
af det.« 

Chad fra »In The Company of Men« og  
andre mandlige filmkarakterer

D
et gik det 
meste af verden 
rundt, da Kiran 
Gandhi sidste 
år løb London 
Marathon med 
menstrua-
tion. Ikke fordi 
den 26-årige 
musiker gen-

nemførte uden stop, til trods for smerter og 
ubehag, men fordi hun med vilje lod blodet 
flyde frit i sine stramme orange træningsbuk-
ser. »Jeg følte nærmest sådan ’yes! Fuck jer!’ På 
maratonbanen kan man overvinde sexismen,« 
skrev Gandhi efterfølgende på sin blog, og 
skrev sig samtidig ind i en særdeles varm 
debat. Således var 2015 ifølge den amerikan-
ske National Public Radio »menstruationens 
år«, og som skribenten Abigail Jones slog fast 
i Newsweek i januar i år: »For første gang taler 
amerikanere om kønslighed, feminisme og 
social forandring gennem kvinders menstrua-
tion.«

Siden har Kiran Gandhi skabt sig en blom-
strende karriere som menstruationsaktivist 
og rejser rundt i verden som spydspids for en 
bevægelse, der vil bryde et tabu og udrydde 
den skam, de mener findes. Nu griber fæno-
menet også Danmark, hvor to lokale unge 
kvinder har set skriften på væggen – den 
røde plet i trussen er det nye sort. Med bogen 
Gennemblødt, der blander en løselig kulturhi-
storisk og politisk rundgang med en samling 

»stemmer« med hver sin personlige beretning, 
vil forfatterne Maja Nyvang Christensen og 
Sine Cecilie Laub »få gang i samtalen«. Blandt 
andet med spørgsmål om, hvorfor man skal 
bløde »ned i noget afbleget kemisk lort fra 
industrien, som udtørrer slimhinderne?«, 
og »hvorfor netop dét blod, der hverken er 
tegn på fare eller død, i årtusinder er blevet 
fremstillet som en mystisk, guddommelig, 
overnaturlig og farlig væske?« 

DESVÆRRE går aktivisterne med deres en-
sidige kulturelle synsvinkel uden om det helt 
fundamentale og nok så interessante biologi-
ske spørgsmål: Hvorfor er netop dét blod der 
overhovedet? For som den amerikanske biolog 
PZ Myers skriver på sin blog Pharyngula: 
»Menstruation er et besynderligt fænomen, 
som kvinder gennemgår månedligt, og 
årsagen til, at de gør det, er, i et evolutionært 
perspektiv, slet ikke indlysende.« 

Sagen er, at det kun er et forsvindende 
fåtal af verdens dyrearter, hvis hunner kan 
prale af en blodig månedlig cyklus. Ud over 
os selv gælder det en flok af de mest udvik-
lede primater, udvalgte flagermusearter samt 
elefantspidsmusen. Ingen af dem har dog så 
kraftig menstruation som kvinden, og på flere 
måder er det et – set i naturligt perspektiv 
– voldsomt upraktisk fænomen. Der bruges 
igen og igen energi på at opbygge en tyk og 
saftig ny livmoderslimhinde, som derefter blot 
afstødes og skylles ud sammen med omkring 
40 milliliter blod. Tilstrækkeligt til, at mange 
kvinder lever med kronisk jernmangel. Ved si-
den af blodtabet giver de drastiske hormonelle 
svingninger, som holder hele mekanikken i 
gang, hos mange anledning til betragtelige 
fysiske og psykiske symptomer. Flere dage 
kan hver måned gå med kraftig hovedpine, 
alvorlige smerter i underlivet, humørmæs-
sige svingninger eller umådelig træthed. Alt 
sammen en tilbagevendende svækkelse, som 
nedsætter funktionsniveauet og formentlig 
har kostet dyrt for både individet og gruppen, 
dengang tidlige Homo sapiens-stammer drev 
rundt på savannen. 

Her må den evolutionsinteresserede uvæ-
gerligt spørge: Hvad kan fordelene være? Har 
fænomenet en funktion, som vi ikke har øje 
for? 

Ja, det er et hygiejnisk forsvar, svarede 
biolog Margie Profet, som fremsatte den 
første fysiologiske teori på området i starten 
af 1990erne. Hun førte i marken, at men-
struation var et spørgsmål om at beskytte 
kvindekroppen mod de urenheder, der kunne 
komme udefra – nemlig indtrængende mænds 
sædbårne infektioner. Profet fremhævede, 
at afstødning af livmoderslimhinden og den 
blodige udskylning var som skabt til at tage 
mikrober med sig, og hun argumenterede des-
uden med, at menstruationsblod indeholder 
tre gange så mange kampklare hvide blodlege-
mer som almindeligt veneblod.

Forklaringen lød umiddelbart plausibel, og 
den havde endda en tilpas feministisk klang 
til at få plads i medierne. Men den harmone-
rer dårligt med det faktum, at menstruations-
blod flyder med både jern og sukkerstoffer; 
godter, som mikrober netop vokser lystigt på. 
Samtidig har diverse studier peget på, at an-
tallet af forskellige bakteriearter i livmoderen 
ikke falder, men stiger lige efter menstruation. 

MAN skal slet ikke tænke i mikrober, lyder 
en senere hypotese formuleret af evolutions-
biologen David Barash, men derimod i selve 
dét, hele balladen drejer sig om. Nemlig det 
befrugtede æg, som skal sætte sig fast i livmo-
deren og udvikle sig til foster. Af alle pattedyr 
investerer mennesket langt mest i sit afkom 
– årevis går med at fodre og oplære det til 
livet – og Barash så for sig, hvordan en hård 
forhistorisk tilværelse har sørget for, at dem, 
der nærede noget skravl, hurtigt forsvandt fra 
genpølen. Set i det perspektiv kunne menstru-
ationen være udviklet som en slags eksamen, 
potentielle børn må gennemgå og bestå, før 
de får plads i livmoderen. Menstruationen 
skal forhindre graviditet, med mindre der er 
tale om et egnet embryon; ét, som formår at 
bore sig ind i den svulmende slimhinde og få 
tilstrækkelig godt fat til at kunne standse den 

truende udskylning ved at sende hormonet 
HCG ind i moderens blodstrøm. 

Udmærket bud. Men som David Barash 
selv har indrømmet, forklarer det ikke, hvor-
for en række andre pattedyrarter, som også 
investerer seriøst i deres afkom, ikke menstru-
erer. De opbygger først den tykke livmoder-
slimhinde, når et befrugtet æg allerede har sat 
sig fast og sender sit hormonelle signal.

Men lige hér ligger nøglen ifølge den sene-
ste forklaringsmodel, som daterer sig til 2011. 
I en længere teoretisk publikation i Bioessays 
argumenterer biolog ved Yale University 
Deena Emera for at menstruation ikke er 
udviklet til at sortere de svage embryoner 
fra, men primært som forsvar mod de stærke. 
Emera lægger vægt på, at graviditet ikke er et 
hjertevarmt hyggeforetagende, men tværti-
mod består i risikabel omgang med en parasit. 
Fostret, som jo har halvdelen af sine gener fra 
et tilfældigt handyr, har en selvisk interesse i 
at suge så mange ressourcer fra moderen som 
overhovedet muligt. For hende kan det betale 
sig at give tilstrækkeligt til at holde afkommet 
sundt og i live, men som mor har hun samti-
dig interesse i at holde igen, så hun på længere 
sigt er i stand til at klare flere graviditeter og 
dermed opnå mere effektiv spredning af sine 
gener. 

De få menstruerende pattedyrarter har det 
til fælles, at deres fostre går særligt hårdt til 
værks. Mens embryoner hos ikke-menstrue-
rende arter sætter sig mere eller mindre over-
fladisk i livmoderslimhinden og på behersket 
vis suger næring via moderkagen, sørger et 
menneskefoster for at trænge sig dybt ind i 
vævet og hacke selve moderens blodforsyning. 

Hos disse såkaldt hæmochoriale arter mener 
Deena Emera, at der gennem evolutionshi-
storien er foregået et våbenkapløb mellem 
embryon og kvinde. Og sidstnævnte har 
blandt andet oprustet med at udvikle evnen 
til at opbygge sin livmoderslimhinde før 
befrugtning. Det har beskyttet hende mod for 
heftig udnyttelse, men har samtidig medført, 
at slimhinden måtte udstødes, hvis der ikke 
kom et embryon forbi – at bibeholde det 

Besynderligt blod



Selvmords-
forebyggelse

Langt de fleste i USA, der 
bliver dræbt med skydevåben, 
trykker selv på aftrækkeren. I 
2014 blev skydevåben brugt 
til 21.334 selvmord mod 
10.945 drab, og i modsæt-
ning til drabstallene stiger 
antallet af selvmord ganske 
voldsomt. Det har fået vå-
benhandlere i flere amerikan-
ske stater til at gå sammen 

med sundhedsmyndighe-
derne om en kampagne, der 
skal få venner og slægtninge 
til akut deprimerede og selv-
mordstruede til at beslaglæg-
ge deres våben under parolen: 
»Lad mig passe dine våben 
en stund«. Selvmordere, der 
bruger skydevåben, har større 
sandsynlighed for at lykkes 
med forehavendet end folk, 
der vælger andre selvmords-
metoder. Og i modsætning 
til, hvad mange tror, er 
selvmord i reglen besluttet 
ganske spontant (inden for ti 
minutter til et par timer før 
gerningsøjeblikket), lige-
som det er de allerfærreste 
selvmordere, der gentager 
forsøget, hvis de overlever 
første gang. Tværtimod lever 
stort set alle et liv af normal 
længde og dør af naturlige 
årsager.  A.K. 
 
Scientific American, juni 2016

Selfie-trang
Hvis man er træt af de ven-
ner, der udelukkende bruger 
deres kamera til at tage bil-
leder af sig selv og lægge dem 
ud på sociale medier, så er der 
godt nyt i en undersøgelse fra 
University of Toronto. Her 
har psykolog Daniel Re og 
hans team fået 200 stude-
rende til at tage en selfie, som 
de selv ville være tilfredse 
med at dele online. De stu-
derende var udvalgt, så den 
ene halvdel jævnligt postede 
selfies (mere end 1,5 i gen-
nemsnit om ugen), mens den 
anden sjældent gjorde dette. 
Deltagerne skulle herefter på 
en skala fra 1 til 7 vurdere, 
hvor attraktive de selv var på 
deres selfie, mens en separat 
gruppe på 200 studerende 
også vurderede, hvor attrak-
tive de fandt personerne på 
de mange selfies. 

Det viste sig, at de studerende, 
som tog mange selfies, vurde-
rede sig selv som langt mere 
attraktive – i gennemsnit 4,5 
på skalaen – end studerende, 
som sjældent tog selfies, der 
i gennemsnit vurderede sig 
selv til 3,5. Hos den separate 
gruppe var der imidlertid 
ikke nogen større forskel på, 
hvor attraktive de fandt de to 
grupper, begge fik et gennem-
snit på cirka 3. Selvom alle 
deltagerne således overvurde-
rede, hvor attraktive de var i 

andres øjne, så konkluderer 
Daniel Re, at det især er de 
flittigste selfietagere, som har 
overdrevne forestillinger om, 
hvor godt andre synes om bil-
lederne. Et andet resultat var i 
øvrigt, at det var meget svært 
at finde en gruppe studerende, 
som ikke tog særligt mange 
selfies. Flere oplyste endda, 
at de typisk tog 50 eller 100 
selfies i løbet af en uge.  jopp

University of Toronto, 24. maj 

Død på polerne
Den naturkatastrofe, der for-
årsagede global masseuddøen 
og dinosaurernes udryddelse 
på grænsen mellem Kridt- og 
Tertiærtiden, ramte polernes 
fauna med samme fatale 
kraft. Det har ellers været en 
fremherskende palæontologisk 
idé, at polegnenes dyreliv blev 

skånet, da et meteornedslag 
i den Mexicanske Golf eller 
gigantiske vulkanudbrud 
i Indien gjorde kål på over 
halvdelen af klodens liv. 
Teorien lyder, at liv omkring 
polerne var længere væk fra 
katastrofens rødglødende 
epicenter, og at dyrene her 
var mere omstillingsdygtige; 
de var jo vant til et brutalt og 
omskifteligt arktisk klima. 
Men forskere fra University of 
Leeds har nu offentliggjort et 
omfattende såkaldt palæobio-
geografisk studie, hvor de har 
undersøgt 6.000 fossiler fra 
Antarktis, fra småbitte snegle 
og muslinger til monstrøse 
havreptiler. Fossilerne fortæl-
ler tavst, men tydeligt, at de 
mødte deres endeligt med 
samme katastrofale fart som 
resten af klodens dyreliv. røsk

Nature Communications,  
26. maj 
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unødvendige væv ville være energispild. Som 
Emera konkluderer: Den månedlige blødning 
med alt dens væsen skal ikke betragtes som en 
smart og strømlinet tilpasning, men derimod 
som en noget uheldig evolutionær bivirkning.

MEN det er en bivirkning, som moderne 
medicinsk teknologi kan eliminere. Det er 
et spørgsmål om enten at tage sine p-piller 
uden den sædvanlige månedlige pause, som 
udløser en menstruationslignende blødning, 
eller ved at få sig en hormonspiral. Og lyt-
ter man til specialister på området, har de 
vanskeligt ved at se ulemperne ved at gøre 
en af delene. Allerede i 2012 argumenterede 
Ole-Erik Iversen, der dengang var professor i 
gynækologi ved Universitet i Bergen, over for 
Forskning.no for, at der ikke er sundhedsmæs-
sige grunde til at holde p-pillepauser. Pausen 
har nemlig en kulturel oprindelse. Den blev 
i sin tid indlagt for at få den radikale nye 
prævention til at virke mere »naturlig« for 
brugerne, ikke mindst ved at de med den 
provokerede blødning ville have en nem måde 
at forsikre sig om, at metoden virkede, og de 
faktisk ikke blev gravide.

Siden de tidlige generationer af p-piller er 
dosis af de indeholdte hormoner faldet dra-
stisk, og meget store undersøgelser har slået 

fast, at de hverken giver øget risiko for blod-
propper eller brystkræft med mindre kvinden 
af genetiske årsager befinder sig i en særlig 
risikogruppe. Det samme fremhæver blandt 
andre gynækolog Rosella Nappi, som forsker i 
reproduktiv medicin ved universitetet i Pavia. 
I en oversigtsartikel bragt i The European 
Journal of Contraception and Reproductive 
Health Care tidligere i år, gennemgår hun og 
to internationale kolleger den eksisterende 
viden og konkluderer, at der blandt kliniske 
eksperter findes en bred konsensus om, at 
det både er sikkert og har praktiske fordele at 
undvære menstruation. Men de finder også, 
at den forståelse ikke når ud til det store fler-
tal af kvinder, som går til deres praktiserende 
læge efter prævention. 

»Bedre instruktion til patienter kunne 
hjælpe kvinder til at foretage mere informe-
rede præventionsvalg,« skriver forskerne. Og 
noget tyder på, de har ret. I en helt ny spør-
geskemaundersøgelse har Nappi præsenteret 
mulighederne for knap 3.000 kvinder fra seks 
EU-lande – ingen af dem nordiske – og seks 
ud af ti svarer, at de i lyset af den nye infor-
mation vil foretrække at skære drastisk ned på 
antallet af blødninger eller helt sløjfe dem. 

At det kan have selvstændige og uventede 
fordele, har Rosella Nappi netop præsenteret 

data på ved det europæiske gynækologiske 
selskabs konference i Torino. Hun har grebet 
fat i myter om, at p-piller og hormonspiral 
skulle nedsætte sexlysten, undersøgt sagen og 
foreløbig fundet tegn på det modsatte. 

»Flere foredrag på konferencen handlede 
om, at sexlysten for en del kvinder går op, når 
menstruationen er nedsat eller helt mangler. 
Og det blev ikke mindst af Rosella Nappi 
fremstillet som positivt i et feministisk perspek-
tiv,« siger Charlotte Floridon, der er formand 
for de danske praktiserende gynækologer. Som 
bestyrelsesmedlem i det gynækologiske viden-
skabelige selskab har hun i overensstemmelse 
med selskabets guidelines for 2015 udtalt til 
danske medier, at menstruationen med fordel 
kan vælges fra, og her har hun måttet sande, at 
feminismen har flere ansigter. 

»Forfærdeligt at opfordre til at ignorere 
naturlig cyklus! Hvorfor skal vi ignorere det 
faktum, at vi er kvinder, vi har en naturlig må-
nedlig cyklus, det er der en mening med,« lød 
det fra Samvirkelæseren Anne. Og gennemgå-
ende er der skarp kritik af Floridon og hendes 
ligesindede for at ville »pille ved naturen«. 

DET har vi naturligvis allerede gjort. 
Som den amerikanske antropolog Beverly 
Strassmann påpeger, er de omkring 500 

menstruelle cykler, som en moderne kvinde 
i den vestlige verden gennemgår i sit liv, en 
direkte følge af vores kulturelle evolution. I 
de oprindelige menneskelige populationer var 
fertile kvinder enten gravide eller ammede 
deres børn en stor del af tilværelsen og havde 
formentlig i omegnen af 100 eller færre men-
struationer, hvis de var så heldige at leve helt 
frem til menopausen. Ganske som man stadig 
kan se det hos eksempelvis Dogon-folket i 
Nigeria og andre populationer, der dyrker 
»naturlig fertilitet«. 

»Der er ikke noget som helst ’sundt’ for 
kroppen i at menstruere, og det er egentlig en 
underlig romantisering, der foregår for tiden,« 
siger Charlotte Floridon. Hun noterer sig dog, 
at det især er de unge kvinder – »speltbol-
lebagerne« – der trækker på naturlighedsar-
gumentet i debatten. I sin praksis oplever hun 
derimod, at kvinder over 40 går mere prag-
matisk til sagen. De har hverken noget iden-
titetsprojekt i forbindelse med at menstruere 
eller nogen ideologiske kvaler ved at være fri 
for især de tilbagevendende PMS-symptomer, 
som er notorisk vanskelige at behandle. Som 
Floridon siger: »Jeg har på intet tidspunkt op-
levet menstruation som noget skamfuldt, men 
jeg synes, man må sige, at vi står med nogle 
midler, der kan gøre kvinders frihed større.«


