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den 19. april 1943, indtager Hof-
mann intentionelt 250 mikrogram 
LSD, hvilket han tror er en mild do-
sis.2 En dosis i denne størrelsesor-
den er faktisk op til 10 gange så stor 
som det, der kan betegnes som en 
mild dosis.3 På sin cykel på vej hjem 
fra laboratoriet kort tid efter starter 
verdens første LSD-trip, hvorfor 
dagen senere er blevet refereret til 
som ‘Bicycle Day’.4

Den tidlige psykiatriske forskning
Hofmann bliver hurtigt klar over, at 
LSD har mulige psykiatriske poten-
tialer, og Sandoz begynder at sælge 
LSD under det kommercielle navn 
Delysid. I slutningen af 1940’erne 
kommer der for alvor gang i udforsk-
ningen af disse potentialer. I starten 
opereres der med en hypotese om, 
at LSD er et såkaldt psykotomime-
tisk stof, dvs. et stof, der imiterer 
en psykotisk tilstand, hvorfor San-

er den25. lysergsyreafledning, bliver 
første gang syntetiseret i 1938 i San-
doz-laboratorierne af den schweizi-
ske kemiker Albert Hofmann under 
et forskningsprojekt, der undersø-
ger meldrøjens medicinske anven-
delsesmuligheder. LSD viser ingen 
ekstraordinære positive resultater i 
dyretest, og inden stoffets psykede-
liske egenskaber kendes, indstilles 
forskningen. Fem år senere syn-
tetiserer Hofmann endnu engang 
stoffet efter at have haft, hvad han i 
bogen LSD - My Problem Child be-
tegner som en ‘underlig forudanel-
se’.1 Utilsigtet optager han en lille 
mængde LSD gennem huden under 
arbejdet. I BBC-dokumentarfilmen 
LSD – The Beyond Within forklarer 
Hofmann, at han efter syntesens 
afslutning befinder sig i en meget 
mærkelig psykisk tilstand; en form 
for drømmeverden fremtræder for 
ham. Tre dage efter denne episode, 
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Det hallucinogene stof LSD’s viden-
skabelige og kulturelle betydning 
er en sammenflettet historie, hvori 
indgår såvel terapeutisk medicinsk 
brug, eksperimentel udforskning og 
rekreativt brug, samt interaktionen 
mellem disse anvendelsesmåder 
gennem tiden fra stoffets opfindelse 
i 1938 og frem til i dag. 

Hofmanns syntetisering
LSD, der er en forkortelse for Ly-
sergsyre Diethylamid, er et semisyn-
tetisk stof, der syntetiseres fra mel-
drøjens alkaloider, en kornsvamp, 
der typisk gror på rug. Det tilhører 
den kategori af psykoaktive stoffer, 
der benævnes psykedelika, hallu-
cinogener, bevidsthedsudvidende 
stoffer etc.

LSD eller LSD-25, som det også 
betegnes med henvisning til, at det 

En rejse gennem laboratorier, psykiatrien,mind control og hippiebevægelsen.    
Får stoffet en renæssance?
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hedsserum benytter sig af lignende 
metoder, der er i åbenlys modstrid 
med Nürnberg-erklæringen12.  Ud 
over de etiske problematikker, der 
senere fører til flere erstatningssa-
ger, har de mange forskellige forsøg 
det til fælles, at de konkluderer, at 
LSD er for uforudsigeligt i sin virk-
ning til at være anvendeligt som et 
middel til mind control.13

Organisationerne bag projekt 
MKULTRA holder i disse år også 
et vågent øje med den videre psykia-
triske forskning i LSD’s potentialer. 
Eksempelvis er der interesse for det 
arbejde med stoffet, der foregår i 
Danmark på Frederiksberg Hospi-
tal. I Alex Frank Larsens bog De 
sprængte sind – Hemmelige forsøg med 
LSD beskrives, hvordan især denne 
danske institution i 1960’erne un-
der ledelse af overlæge Einar Geert-
Jørgensen udfører behandlinger på 
flere hundrede sindslidende perso-
ner, i en form der snarere end be-
handling kan karakteriseres som 
forsøg (hvilket medgives af Geert-
Jørgensen selv). ‘Behandlingerne’ 
er ud fra et psykiatrisk-videnska-
beligt synspunkt dybt problema-
tiske. Blandt andet på grund af, at 
den psykoaktive påvirkning ikke 
ledsages af terapi, hvilket ellers un-
derstreges som absolut påkrævet af 
udenlandske lægekollegaer inden 
for området. Desuden foregår for-
søgene på en måde, der ud fra et 
videnskabsetisk perspektiv er dybt 
kritisabelt. De implicerede patien-
ter er i vid udstrækning uvidende 
om eller ligefrem misinformeret 
om karakteren af behandlingsfor-
men og de forbundne risici, lige-
som der i flere tilfælde kan stilles 
spørgsmålstegn ved, om eksperi-
menterne foregår med patienternes 
frivillige samtykke. Igen ignoreres 
Nürnberg-erklæringen. Flere af de 
danske forsøgspersoner begår ef-
terfølgende selvmord, mens andre 
må kæmpe med livsvarige psykiske 
mén. I 1986 vedtager Folketinget 
en særlov, der giver 154 overlevende 
patienter erstatning og tilbud om ef-

at opnå kontrol, hvilket er essensen 
af efterretningsvirksomhed9. Hvor 
psykiatrien kan siges at benytte 
LSD i behandlinger for at give pa-
tienterne kontrol over deres eget liv, 
ønsker CIA at benytte stoffet til at 
tage kontrol over andre menneskers 
liv. I et MKULTRA-dokument fra 
1955 udspecificeres projektets mål 
i 17 punkter. Eksempelvis vil man 
finde: ‘substanser, der vil fremme 
ulogisk tænkning og impulsivitet 
i en sådan grad, at modtageren af 
disse vil blive offentligt miskredite-
ret’ … og et: ‘stof, som vil forårsage 
mental forvirring af en sådan type, 
at et individ, der er under dets ind-
flydelse, vil finde det svært at opret-
holde en opdigtet forklaring under 
afhøring’10. Marks uddyber, at CIA 
også ønsker at vide, hvordan uden-
landske diplomater og statsledere 
vil reagere, hvis de eksempelvis får 
LSD, umiddelbart inden de skal 
holde en tale11. 

 Med henblik på disse mål er 
det for CIA i mange af forsøgene 
altafgørende, at forsøgspersonerne 
er uvidende om, at de har indta-
get LSD, og at de i det hele taget 
er uforberedte på den oplevelse, der 
venter dem. Også det amerikanske 
militær udfører eksperimenter med 
det bevidsthedsudvidende stof med 
henblik på at finde et middel, der 
kan gøre fjenden ukampdygtig, li-
gesom den britiske efterretnings-
tjeneste, MI6, i jagten på et sand-

doz opfordrer psykiatere til selv at 
tage stoffet for at opnå en subjektiv 
forståelse af deres patienters men-
tale tilstande. I forlængelse heraf 
udvikles hypoteser om, at LSD kan 
have positive effekter i psykiatrisk 
behandling.5 Man forestiller sig, at 
stoffet kan fungere som en nøgle til 
den ubevidste del af det menneske-
lige sind. Således er formålet med 
at give det til psykiatriske patienter 
at frigøre de undertrykte minder og 
mentale konflikter, som psykoana-
lysen ser som årsagen til mentale 
lidelser.6 LSD bliver i slutningen 
af 50’erne også brugt i behandlin-
gen af alkoholikere7 af blandt andre 
Humphry Osmond (psykiateren, 
der fandt på ordet psychedelic). End-
videre forskes der i LSD som smer-
testillende middel til blandt andre 
cancerpatienter – angiveligt med 
succes.8 Således synes der i det hal-
lucinogene stofs unge år at stå en ver-
den af medicinske muligheder åben.

Mind control og rekreativt brug
Uden for de psykiatriske hospitalers 
mure begynder andre, at interessere 
sig for LSD’s potentialer. I 50’erne 
og 60’erne undersøger CIA under 
projekt MKULTRA i al hemmelig-
hed forskellige stoffers egnethed til 
mind control. LSD vurderes som 
havende størst potentiale. Forfatte-
ren til The CIA and the Cult of In-
telligence, John Marks, påpeger, at 
LSD er et potentielt instrument til 



Stof  14  ·  www.Stofbladet.dk34

omgivelser - det psykedeliske stof 
er endnu lovligt her. Idéen om at 
sprede det potente stof til masserne 
findes også på Politisk Revys redak-
tion, der proklamerer, at et hjørne 
af den efterfølgende udgave af tids-
skriftet er imprægneret med LSD. 
Det er kun en joke, men dette ’stunt’ 
udløser ikke desto mindre en politi-
anmeldelse. Koblingen mellem det 
bevidsthedsudvidende stof og po-
litisk handlen er heller ikke en idé, 
som den amerikanske ungdom har 
monopol på, om end ambitionerne 
i Danmark ikke helt når de samme 
højder som hos Leary og hans til-
hængere. Således skriver Ebbe 
Reich i samme udgave af Politisk 
Revy, at ’et psykedelisk ‘drop out’ 
kan være en lige så eller mere be-
vidst handling end en arbejdsned-
læggelse i protest mod en skurvogn 
uden træk og slip.’22

Illegitimisering og paranoia
Mens mange mennesker i den vest-
lige verden op igennem 50’erne og 
60’erne stifter bekendtskab med 
LSD, enten igennem CIA og an-
dre statslige organisationers oven-
for beskrevne forsøg eller gennem 
disses ideologiske modpol, hippie-
bevægelsen, ser Albert Hofmann 
og hans kollegaer bekymret til fra 
Sandoz-laboratorierne i Schweiz, 
der på daværende tidspunkt er den 

amerikanske folk er fuldstændigt 
optaget af materiel besiddelse, af 
magt, af krigsførelse… Det er en 
galeanstalt herovre. Og det er vores 
mål at løfte det amerikanske folks 
spirituelle niveau. Vi vil prøve at 
frembringe en religiøs renæssance 
og en spirituel revolution’, udtaler 
han i en videooptagelse.19 For Leary 
og hans ligesindede i The League for 
Spiritual Discovery20 er LSD det hel-
lige middel til at ‘turn on, tune in, 
drop out’ og gennemføre den spiri-
tuelle revolution, der skal omvælte 
den borgerlige ‘galeanstalt’ kaldet 
USA, som de ikke kan identificere 
sig med. Denne subversive idé er 
selvsagt ikke populær i det mere 
etablerede USA, og Leary bliver 
senere af Richard Nixon betrag-
tet som det amerikanske samfunds 
fjende nummer ét.21

Også i Danmark vinder LSD ind-
pas som rekreativt middel blandt 
en politisk bevidst ungdom. Ifølge 
Ebbe Reich, der i august 1967 skri-
ver en leder i tidsskriftet Politisk 
Revy om psykedeliske stoffer, er der 
på dette tidspunkt et firecifret antal 
danske LSD-brugere. Kort tid efter 
arrangerer Politisk Revy og Ebbe 
Reich, hvad de kalder ‘det første of-
ficielle LSD-trip i Danmark’ i Dy-
rehaven. Med Reich som ædru ob-
servatør tager flere unge mennesker  
deres første LSD-trip i de grønne 

terbehandling.14 
Psykedeliske stoffers rekreative 

potentiale uden for hospitalerne 
vækker op igennem 1950’erne også 
interesse hos psykiaterene og blandt 
intellektuelle som den britiske for-
fatter Aldous Huxley. Humphy Os-
mond giver i 1953 Huxley meskalin, 
og det er oplevelsen med dette stof, 
han skildrer i bogen, The Doors of 
Perception. I 1958 udtaler Huxley i 
et tv-interview, at indtagelse af psy-
kedeliske stoffer vil være godt for 
alle, der føler sig sikre på ‘hvad, der 
er hvad’ for at erkende, at den ver-
den, de har konstrueret, langt fra er 
den eneste verden.15 

Det er dog først i 60’erne, at 
idéen om at sprede LSD og andre 
psykedeliske stoffer til masserne 
for alvor begynder at blomstre, og 
stofferne bliver populære hos den 
oprørske ungdom. Forfatteren Ken 
Kesey mener, at den amerikanske 
regerings mange forsøg med LSD, 
der involverer omkring 6.700 ame-
rikanere,16 herunder Kesey selv, som 
en bivirkning vækker befolkningens 
interesse for stoffet. Han bemærker, 
at det paradoksalt nok er CIA, der 
får USA ‘turned on’.17 Finansieret 
af overskuddet fra Keseys succesro-
man Gøgereden fra 1962 køber han 
med vennerne i ‘The Merry Prank-
ster’ en brugt skolebus, som de ma-
ler i alskens psykedeliske mønstre og 
motiver og døber ‘Further’. I 1964 
kører de tværs igennem USA og in-
troducerer endnu flere amerikanere 
til det i deres øjne vidunderlige be-
vidsthedsudvidende stof.18

Samtidigt udforsker den tidli-
gere Harvard-professor i psykologi, 
Timothy Leary, der er blevet fyret 
fra universitetet efter at have uddelt 
psykedeliske stoffer til studerende, 
sammen med en gruppe tilhængere 
hallucinogenernes psykoterapeu-
tiske og ikke mindst spirituelle po-
tentialer i en stor villa i landsbyen 
Millbrooke i staten New York. ‘Vo-
res mål er, som alle nystartede re-
ligiøse gruppers mål, at forandre 
det amerikanske samfund. […] Det 
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på den videnskabelige udforskning 
og anvendelse og af stoffet. 

En psykedelisk renæssance?
Fra 1990’erne og frem har LSD 
og andre psykedeliske stoffer op-
levet en rekreativ renæssance ikke 
mindst grundet en interesse i visse 
elektroniske musikmiljøer for disse 
stoffers bevidsthedsudvidende po-
tentialer. Der er dog her tale om et 
subkulturelt fænomen, og stoffernes 
popularitet har ikke nået tilnærmel-
sesvis samme højder som i 60’ernes 
modkultur, der var identitetsdan-
nende for en hel generation af unge 
mennesker.

Forskningen i psykedeliske stof-
fers terapeutiske potentialer synes 
ligeledes at stå over for en renæs-
sance med organisationer som den 
amerikanske MAPS (Multidisci-
plinay Association for Psychedelic 
Studies), der dog må operere inden 
for rammerne af den strenge lovgiv-
ning. Organisationen, der blev stiftet 
i 1986, har som sit førstnævnte mål 
‘at behandle lidelser, som den kon-
ventionelle medicin kun i begræn-

kommet til at stoppe salget af slaveri 
til ungdommen!’24 I 1967 forbydes 
LSD i USA, og i 1970 kommer det 
i selskab med de farligste stoffer på 
USA’s Schedule I. Stoffer på denne 
liste har per definition blandt andet 
et højt misbrugspotentiale og ingen 
accepteret medicinsk anvendelse. 
I 1971 vælger FN på baggrund af 
Psykotropkonventionen at anbefale 
dets medlemslande at forbyde LSD 
og andre hallucinogener, og denne 
konvention tilsluttes af blandt an-
dre Danmark, der placerer stoffet 
på listen over de farligste rusmidler, 
den såkaldte Liste A, sammen med 
heroin, kokain m.m., hvilket vil 
sige, at hallucinogenet LSD ikke må 
forefindes i landet - end ikke til me-
dicinsk eller videnskabelig brug.25

Op igennem 1970’erne og 
80’erne falder forbruget af LSD støt 
i den vestlige verdens befolkning. 
Der er som nævnt et øget fokus på 
stoffets negative aspekter. Stoffet er 
nu forbudt, og hippieæraen rinder 
lige så stille ud. Med LSD og andre 
psykedeliske stoffers placering på 
Schedule I er der samtidig lagt låg 

eneste legale leverandør af stoffet. 
Hofmann er imod efterretningstje-
nesternes uetiske forsøg. Han påpe-
ger, at det er en kriminel handling 
at give mennesker LSD uden deres 
vidende, ligesom han heller ikke bil-
liger hippiebevægelsens - i hans øjne 
- lemfældige omgang med den po-
tente substans. Da Timothy Leary i 
1963 bestiller intet mindre end 100 
gram LSD fra Sandoz, anbefaler 
Hofmann virksomheden at afvise 
ordren, hvilket de gør. I 1965 stop-
per Sandoz produktionen af LSD, 
men på dette tidspunkt produceres 
stoffet allerede i illegale laboratorier 
i USA.23

I slutningen af 60’erne tager den 
offentlige modstand mod LSD til. 
I offentligheden sættes der fokus 
på de negative aspekter af LSD-
rusen såsom bad trips bestående 
af panikanfald og paranoia og ef-
terfølgende risiko for flashbacks. 
Omkring en million unge amerika-
nere har på dette tidspunkt prøvet 
stoffet, der frem til 1966 har været 
legalt, men nu har præsident Lyn-
don B. Johnson fået nok: ‘Tiden er 
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stoffet. Historien rejser flere interes-
sante problemstillinger om samspil-
let mellem videnskab, teknologi og 
kultur. Som det er tilfældet med de 
fleste kemiske innovationer, er der 
også et misbrugspotentiale forbun-
det med psykedeliske stoffer som 
LSD. Som i så mange andre tilfælde 
svarer samfundet med et forbud. Ud 
over de åbenlyse kontrol- og hånd-
hævelsesproblemer i at ville bekæm-
pe misbrug med et forbud (hvad 
enten der tales om efterretnings-
tjenesters eller privatpersoners), 
giver historien om LSD anledning 
til refleksion over, om man bør lade 
misbrug i den (mod)kulturelle sfære 
begrænse de videnskabelige mulig-
heder for at udvikle samme stoffers 
terapeutiske potentialer. ■
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set omfang kan lindre – såsom post-
traumatisk stresslidelse (PTSD), 
smerter, stofafhængighed, angst 
og depression forbundet med end-
of-life-problemer – ved at udvikle 
psykedeliske stoffer og marihuana 
til receptmedicin.’26 Eksempelvis 
får Dr. Peter Gasser i december 
2007 med støtte fra MAPS de en-
delige tilladelser fra de schweiziske 
myndigheder til - som den første i 
35 år - at gennemføre et studie af 
LSD’s terapeutiske potentiale. Med 
projektet, der efter planen er fær-
digt i efteråret 2010, ønsker Gas-
ser at klarlægge det psykedeliske 
stofs muligheder for at afhjælpe 
den angst, som cancerpatienter og 
lignende måtte opleve i forbindelse 
med deres livstruende sygdom. Et 
andet igangværende forskningspro-
jekt støttet af MAPS, omhandler 
LSD’s og psilocybins smertestil-
lende egenskaber hos patienter, der 
lider af klyngehovedpine.27

LSD’ens fader, den 102 år gamle 
Albert Hofmann, døde tirsdag den 
29. april 2008. MAPS’ formand 
Rick Doblin var sammen med Hof-
mann på hans fødselsdag tidligere 
på året. ‘Han virkede… Jeg ved det 
ikke… fredfuld på en eller anden 
måde; tryg ved at lade den næste 
generation fortsætte i hans ånd. Og 
han udtrykte, hvor taknemmelig han 
var for, at vi havde fået mulighed for 
at genstarte LSD-forskningen – at 
hans ’problembarn’ var blevet et 
‘vidunderbarn’’, fortæller Doblin.28

Videnskab og misbrug
Målet med ovenstående gennem-
gang har været at illustrere sam-
menfletningen af 

LSD’s terapeutiske, videnskabe-
lige og rekreative historie. Denne 
sammenfletning er let at få øje på fra 
den tidlige psykiatriske forskning i 
1940’erne over den intellektuelle og 
spirituelle psykedeliske fascination i 
50’erne frem til starten af 70’erne, 
hvor illegitimiseringen satte en 
(midlertidig?) stopper for viden-
skabelig såvel som rekreativ brug af 


