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Mit navn Er Karl Krøgholt og jeg er 19 år gammel. 

Jeg har nu i lidt over et år været fri for cigaretter grundet dampen der har hjulpet mig med at stoppe. 

 

Jeg er meget utilfreds med det nye lovforslag der bliver sat i kraft d. 20/5/2016 og jeg vil gerne 

fortælle min personlige historie samt om min utifredshed. 

 

Min historie begynder for næsten 5 år siden da jeg var blot en lille dreng på 14 år. Som så mange 

andre skulle jeg eksperimentere med at ryge, fordi at de fleste i min omgangskreds gjorde det og til 

trods for at vi på dette tidspunkt skriver 2011-12, så har jeg ud fra personlige oplevelser erfaret at 

teenagere fra 13-14 år og opefter, ekstremt nemt bliver lokket ud i at afprøve ting man ikke bør. 

 

Omvendt er et af argumenterne i mod e cigaretter netop at det kan lokke unge ud i et 

cigaretmusbrug, men dette er aldrig blevet bevist og eksempelvis det engelske sundhedministerium, 

der samtidig også har evidens for, at damp er 95% mindre skadelige end almindelige cigaretter.  

 

(Link til Gov.Uk:) https://www.gov.uk/government/news/e-cigarettes-around-95-less-harmful-than-

tobacco-estimates-landmark-review  

 

Siden jeg selv er stoppet med cigaretter og er begyndt at dampe, er min livskvalitet steget helt 

enormt. Jeg har fået en god kondition igen, ligesom jeg havde inden jeg for 5 år siden begyndte at 

ryge. Jeg hoster ikke mere om natten. Jeg har kunnet koncentrere mig enormt meget bedre om min 

uddannelse og arbejde og så har jeg fået mange flere penge på lommen. 

 

Og som borger i et samfund som Danmark, kan man blive meget skeptisk over for et lovforslag som 

dette. Fordi det vil få mange negative konsekvenser for nye dampere, samt folk der ønsker at stoppe 

med cigaretter til fordel for dampen. Det er blevet bevist at selskaber som Phillip Morris har brugt 

mange hundrede millioner på at påvirke embedmændene i bl.a EU med deres lobbyister. Og nogen 

gange virker det som om at den danske regering ønsker at gå i præcis den modsatte retning af 

fornuften. (Se igen på englands sundhedministeriums undersøgelser) 

https://www.gov.uk/government/news/e-cigarettes-around-95-less-harmful-than-tobacco-estimates-

landmark-review 

 

Jeg er også stoppet med at støtte kræftens bekæmpelse, fordi at de stadig ikke vil anderkende e 

cigaretter som et bedre alternativ til alm cigaretter. De påstår at det er pg.a manglende 

undersøgelser om længerevarigt brug af e cigaretter, men så kunne man da med fordel selv lave 

undersøgelser, ligesom i England, eller låne deres fantastiske undersøgelser. 

 

Faktum er at man ikke skal begynde at regulere ekstremt på noget der tydeligvis er et meget bedre 

alternativ til cigaretter og som kan være med til at forhøje den knap så gode folkesundhed vi 

desværre har her i Danmark. Fordi så virker det som om at regeringen og alle mennesker der laver 

disse ubegrundede lovforslag, løber tobaksindustriens ærinder på bekostning af menneskers 

sundhed og liv.  
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Mvh Karl Krøgholt  
 


