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LSD sælges i dag i form af frimærkelignende papirark, som der er dryppet LSD på. Brugerne 
spiser et frimærke og får derved et trip. Foto: DEA/Polfoto

John Lennon fra The Beatles tog 
angiveligt omkring 1000 syre-
trip og tog tilsyneladende ikke 
skade af det. I stedet kom der 
en masse god musik ud af hans 
rejser ind i sindet, eller hvor 
han nu kom hen ...  
Foto: Hulton-Deutsch  
Collection/Polfoto

Fakta
sÅDAN Er stoffErNE

 {Udtrykket narkotika bruges ofte 
om alle de psykoaktive stoffer, der 
er forbudte. Men begrebet dækker 
over mange stoffer med meget for-
skellige virkninger og risici. Groft 
sagt kan man dele stofferne op i føl-
gende kategorier:

{{Sløvende:{Hash og heroin.

{{Stimulerende: Amfetamin, koka-
in, ecstasy og kat.

{{Hallucinerende: LSD, meskalin 
og psilocybinsvampe.

(Kilde: SundhedSStyrelSen)
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Mange af menneskehedens 
store opdagelser er typisk 
startet med, at noget gik 

galt. Et fejltrin, der førte til en un-
dren, som førte til nye erkendelser 
og ny viden. Det var også den må-
de, LSD kom til verden på for 70 år 
siden.

Den schweiziske læge Albert Hof-
mann var egentlig i gang med helt 
andre forsøg i sit laboratorium, da 
han opdagede, at den kemiske for-
bindelse LSD, lysergsyre- 
diæthylamid, eller bare ”syre” i fol-
kemunde, havde voldsomme kræf-
ter i sig. En ganske lille dråbe af 
væsken førte til en fuldstændig for-
andret virkelighedsopfattelse. Man 
forlod den grå hverdag og befandt 
sig pludselig i en verden fuld af 
mystiske syner, hvor mærkværdige 
former og farver optrådte. En psy-
kedelisk verden.

Da Hofmann tog verdens første 
LSD-trip, oplevede han, hvad tu-
sindvis af hippier, beatmusikere og 
andre kunstnere senere skulle erfa-
re: LSD har voldsomme kræfter i 
sig. Det er Gud og Satan i én og 
samme person. Det er himmel og 
helvede. Et enkelt trip kan rumme 
begge dele.

De første timer var Hofmann i 
himlen. Men med ét blev hans 
sindstilstand ændret. Han kom i 
skærsilden - var overbevist om, at 
han var besat af en dæmon, at hans 
nabo var en ond heks, og at møbler-
ne ville slå ham ihjel. Det gode trip 
var afløst af et dårligt trip, men 
litervis af mælk og en lang søvn 
drev ham ud af den psykotiske til-
stand, og han vendte tilbage til den 
normale virkelighed.

Men færdig var han ikke med 
LSD. Efter disse oplevelser med 
stoffet blev han mere og mere over-
bevist om, at det kunne ende med 
at blive et psykiatrisk vidundermid-
del. En påstand, han fastholdt til 
sin død i 2008.

Sandhedsserum
I 1947 - fire år efter opdagelsen - 
blev LSD sat i produktion af det 
schweiziske medicinalfirma San-
doz med henblik på at blive brugt i 
behandlingen af psykiatriske pa-
tienter.

Og det kan måske godt undre, at 
man forestillede sig, at LSD, der i 
sig selv er i stand til at udløse time-
lange psykoselignende tilstande, 

skulle kunne helbrede mennesker, 
der lider af vrangforestillinger. Om 
det siger Henrik Rindom, psykia-
trisk overlæge på Hvidovre Hospital 
og behandler af stofmisbrugere - og 
kendt fra diverse udsendelser i tv 
om stofmisbrug:

- Man troede, at LSD kunne 
sprænge sig vej ind til de fortræng-
ninger, som man mente havde ud-
løst psykosen - at stoffet kunne fun-
gere som en genvej til større indsigt 
i patientens følelsesliv og dermed 
sætte skub i en helbredelsesproces.

Også den amerikanske efterret-
ningstjeneste CIA var voldsomt in-
teresseret i LSD, idet man håbede, 
at stoffet kunne bruges som et 
sandhedsserum blandt andet med 
det formål at afsløre russiske spio-
ner og hjemlige kommunister. CIA 
iværksatte et stort program, der 
kom til at gå under kodenavnet 
”MKUltra”.

Den danske skandale
Mellem 1953 og 1964 pumpede 
den amerikanske efterretningstje-
neste enorme summer i hemmelige 
LSD-forsøg rundt om i verden med 
henblik på at få mere viden om stof-
fets muligheder.

En del af pengene landede med 
katastrofale konsekvenser hos den 
psykiatriske overlæge Einar Geert-
Jørgensen på Frederiksberg Hospi-
tal. Også han var overbevist om, at 
stoffet kunne helbrede psykisk sy-
ge, og under hans ledelse blev der i 
1950’erne og 1960’erne begået 
overgreb på omkring 400 patienter, 
der - uden at vide det - fik et glas 
vand med LSD i. Herefter blev de 
ført ned i et kælderrum under hos-
pitalet, hvor de blev efterladt alene 
spændt fast til en seng.

Men ifølge journalist, forfatter og 
tv-dokumentarist Alex Frank Lar-
sen var det ikke kun psykisk syge, 
som overlægen og hans personale 
lavede forsøg med.

Den tidligere journalist ved Infor-
mation vandt i 1986 Cavling-prisen 
for en række afslørende artikler om 
LSD-forsøgene på blandt andet Fre-
deriksberg Hospital, og senere ud-
gav han bogen ”De Sprængte Sind”.

Af den fremgår det, at Einar 
Geert-Jørgensen behandlede man-
ge forskellige sygdomme med LSD: 
stammere, folk med stivkrampe, 
kvinder med fødselsdepressioner, 
seksuelle afvigere og folk, der var i 
sorg over at have mistet et familie-
medlem. Følgerne for patienterne 
var katastrofale. Mange begik ef-

terfølgende selvmord, og endnu 
flere blev stærkt invaliderede.

Et af ofrene for LSD-forsøgene 
var en jysk gårdejer, som led af 
OCD, en tvangsneurotisk lidelse. 
Han endte med at få en psykose og 
måtte resten af sit liv leve med føl-
gerne. Han kæmpede ene mand for, 
at retfærdigheden skulle ske fyldest 
- at LSD-ofrene skulle have en und-
skyldning af den danske stat i form 
af økonomisk kompensation. Kam-
pen var sej, og den endte med at 
koste ham hans fædrene gård. Den 
gæve landmand endte dog med at 
vinde over systemet, og 137 af de 
ofre for LSD-forsøgene, som stadig 
var i live, fik en økonomisk erstat-
ning.

Syrerock og ”Lucy in the Sky”
Uden for de psykiatriske hospita-
lers mure blev der også dengang i 
1960’erne og 1970’erne eksperi-
menteret med LSD. Men frivilligt 
og for egen regning. I hippiekultu-
ren fandtes der ligefrem et uudtalt 
broderskab mellem folk, som havde 
prøvet syre. De, som ikke havde 
”bevidsthedsudvidende erfarin-
ger”, havde ingen anelse om, hvad 
sindet rummede, mente de indvie-
de.

Især havde LSD en dybtgående 
effekt på beat- og rockmusikken. 
Da The Beatles udkom med ”Sgt. 
Pepper’s Lonely Hearts Club Band” 
i 1968, afspejlede både musikken, 
teksterne og coverdesignet grup-
pens eksperimenter med stoffer. 
Nogle af sangene var ligefrem be-
skrivelser af fantasier og oplevelser 
under påvirkning af LSD, og sangen 
”Lucy in the Sky with Diamonds” 
var en hyldest til LSD, og der be-
gyndte at cirkulere rygter om, at 
der skulle være dryppet lidt syre 
indvendigt på coveret, så mange åd 
det i håb om et gratis trip.

Det var også i de år, at begrebet 
”syrerock” opstod - en fusion mel-
lem rock og LSD - og med til den be-
vægelse hører blandt andre The 
Doors, Jefferson Airplane, Bob 
Dylan, Rolling Stones, Janis Joplin 
og de hjemlige Steppeulvene.

I et radiointerview, som man kan 
høre på YouTube, fortæller John 
Lennon, at han har taget omkring 
1000 LSD-trip i sit liv, og han ligner 
bestemt ikke noget narkovrag.

Henrik Rindom fortæller da også, 
at LSD har nogle egenskaber, som 
er væsensforskellige fra mange an-
dre hårde stoffer:

- Hjernens belønningscenter bli-

ver ikke påvirket af LSD, som det 
sker med stoffer som kokain, heroin 
og ecstasy, så derfor bliver man ik-
ke fysisk afhængig af det. Man får 
ikke abstinenser, når stoffet er ude 
af kroppen, og man skal ikke - som 
med de andre stoffer - have større 
og større doser for at opnå en ef-
fekt.

Men ufarligt er stoffet langtfra, 
understreger Rindom:

- LSD kan give en lang række 
tvangstanker. Man kan føle sig for-
fulgt af de mennesker, man er sam-
men med, eller tro, at man har 
overnaturlige evner. I den tilstand 
kan man nemt komme til at påføre 
både sig selv og andre stor skade, 
hvad mange formentlig også har 
gjort i årenes løb.

LSD er ikke et stof, der anvendes 
særligt hyppigt i dag, fortæller poli-
tikommissær Bjarne Christensen 
fra narkoenheden City i Køben-
havn.

- Det er yderst sjældent, vi støder 
på det, og det indikerer, at det er 
overhalet af andre stoffer, siger 
han.

Og på Retsmedicinsk Institut i 
Aarhus og i København, hvor man 
undersøger politiets beslaglæggel-
ser, støder man da også kun på stof-
fet mellem tre og seks gange om 
året.

Henrik Rindom mener dog ikke, 
at LSD er gået helt af mode:

- Det er ikke nær så udbredt som 
de andre forbudte stoffer, men jeg 
er ret overbevist om, at der stadig er 
et vist forbrug af LSD i nogle for-
holdsvis snævre kredse, der stadig 
er optaget af at udforske sindet.

Forskerne har da heller ikke helt 
opgivet LSD endnu. Inden for de se-
neste år er der for eksempel opnået 
gode resultater med at kurere den 
frygtelige og invaliderende Hor-
tons hovedpine med en lille dosis 
LSD, og sidste år viste en norsk 
forskningsundersøgelse, at en 
gruppe alkoholikere, som man gav 
en enkelt dosis LSD, fik lettere ved 
at holde op med at drikke end dem, 
man gav antabus.

Ophavsmanden Albert Hofmann, 
der blev 102 år, mente til det sidste, 
at LSD var ”medicin for sjælen”, og 
han var frustreret over, det var ble-
vet forbudt at bruge det. Han var 
dog med på, at stoffet i de forkerte 
hænder var dødsensfarligt, men 
fastholdt til sin død, at LSD rumme-
de et stort og uudnyttet medicinsk 
potentiale.

Stoffet, der  
rystede verden

Den schweiziske kemiker Albert 
Hofmann, der var den første, 
som fremstillede LSD, fastholdt 
til sin død, at stoffet var medi-
cin for sjælen, hvis det blev an-
vendt rigtigt.  Foto: DPA/Polfoto

MEDICINSK: For 70 år siden opdagede den schweiziske læge Albert Hofmann 
det sprængfarlige stof LSD og tog verdens første syretrip. Siden forsøgte både 
CIA, læger inden for psykiatrien og en hel hippiebevægelse sig med stoffet, 
der er adgangsbillet til både himmel og helvede

FAktA: 
OpfINDElSEN af lSD

 { 16. april 1943 i Schweiz 
sad lægen Albert Hofmann 
og eksperimenterede med 
kunstigt fremstillede svam-
pesporer fra rug i forsøg på 
at undersøge stoffets medi-
cinske effekter. Han tog hjem 
for at hvile sig og oplevede 
en drømmelignende lykketil-
stand, hvor han så en masse 
smukke billeder og former. 
Hofmann regnede ud, at det 
måtte være svampesporer-
ne, der via huden eller ved 
indånding havde påvirket 
hans hjerne, og nogle dage 
senere besluttede han sig for 
at lave verdens første forsøg 
med LSD. Han indtog det fly-
dende stof og cyklede hjem i 
en rus af berusende vrang-
forestillinger, hvor verden 
ændrede sig for hans øjne - 
men på en god måde. Sene-
re - da han var derhjemme - 
fik han et dårligt trip, som 
det kaldes. Han fik forfølgel-
sesvanvid og kom ind i en 
psykotisk tilstand, som dog 
opløste sig igen efter en lang 
nats dyb søvn. Man kan læse 
mere om Albert Hofmanns 
LSD-forsøg i selvbiografien 
”My Problem Child”, som kan 
downloades på nettet.

 { Tre år senere blev LSD sat i 
produktion af medicinalfir-
maet Sandoz, fordi man tro-
ede, at stoffet kunne bruges i 
psykoterapien.


