SVANGERSKABSLOV (1937)
Ved lov af 18. maj 1937 om foranstaltninger i anledning af svangerskab mv fik Danmark
nærmere fastsatte regler for de tilfælde, hvor svangerskabsafbrydelse kan finde sted. I bogen
DANMARKS SOCIALE LOVGIVNING 1891-1941 kan læses: “..... Eugenisk indikation: Af
hensyn til barnet kan afbrydelse finde sted i tilfælde, hvor der er nærliggende fare for, at barnet
på grund af arvelige anlæg vil blive lidende af sindssygdom, åndssvaghed, andre svære mentale
forstyrrelser, epilepsi eller alvorlig og uhelbredelig sygdom. Denne afgørelse kan selvsagt være
meget vanskelig, og Sundhedsstyrelsen tilråder derfor den læge, der ikke på egen hånd kan
afgøre, om der i et konkret tilfælde foreligger en sådan nærliggende fare, at indhente erklæring
herom fra en specialist. I praksis sker henvendelser hyppigt til Universitetets Institut for human
Arvebiologi og Eugenik. Dette institut er oprettet i 1938 og arbejder med medicinsk
arvelighedsforskning. På instituttet sker registrering af vigtige alvorlige, arvelige sygdomme, og
ved forespørgsler i de her omhandlede sager har instituttet derfor ofte i forvejen de pågældende
familier opnoteret og kan give et udførligt billede af arvegangen.......” Herom kan læses meget
mere i Tage Kemps artikel i Ugeskrift for Læger (11. april 1940, side 373-77). Bl. a. om hvilke
muligheder, der er for angivelse af en sandsynlighedsprocent for at et ventet barn skal få en af de
arvelige sygdomme, der er nævnt i loven - enten ved opstilling af prognose efter Mendels Love
eller ved brug af empirisk arveprognose. Der vises stamtavler for familier, hvori der forekommer
åndssvaghed, schizofreni, Huntingtons Chorea (efter Sigurd Petersen) eller chondrodystrofi
(efter Trier Mørch). Artiklens sidste afsnit lyder: “Afgørelsen af, om de i loven nævnte
betingelser foreligger, skal træffes af “de pågældende læger”, hvadenten det nu bliver
praktiserende læger, kirurger eller specialister på andre områder. Men under alle
omstændigheder må der i hvert enkelt tilfælde tilvejebringes nøjagtige oplysninger om de
arvelige sygdomme, der forekommer hos det ventede barns forældre og i deres slægter, kun når
sådanne oplysninger foreligger, kan afgørelsen træffes på forsvarlig måde. Ved fremskaffelse af
disse oplysninger og navnlig ved vurderingen af den konstaterede belastnings betydning, vil
Universitetets arvebiologiske institut (Skemaer til optagelse af familieanamnese kan af læger
rekvireres fra institutet, Tagensvej 14, København N) gerne være lægerne behjælpelige, når det
ønskes, og i det omfang, det er muligt.”

