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Denne artikel beskriver forbrug af stof-
fer, som det betragtes fra unge brugeres
perspektiv. Det er således intentionen at
vise, hvad der påvirker unges valg om at
bruge stoffer i forbindelse med f.eks. fe-
ster og andre rekreative aktiviteter. 

Det er almindeligt kendt, at de tidlig-
ste eksperimenter med rusmidler sker,
mens unge stadig går i folkeskolen. Men
et egentligt rekreativt forbrug af stoffer
starter for de fleste unge først et par år
senere på ungdomsuddannelserne. Det
skal her indskydes, at det ifølge Sund-
hedsstyrelsens oplysninger fra 2002 er
det ca. 22-29% af de 16-17-årige, der
nogensinde har prøvet hash, ecstasy, he-
roin eller lignende stoffer. De stoffer, der
anvendes af unge, er primært amfetamin,
ecstasy, fantacy (GHB), kokain og psilo-
cybinsvampe, men også benzodiazepiner
og i mindre grad bl.a. LSD og ketamin. 

Hvad er et rekreativt forbrug af stof-
fer? I den nyere rusmiddelforskning be-
tragtes et forbrug af stoffer som rekrea-
tivt, når forbruget ikke er umiddelbart
afhængighedsskabende og altså ikke fo-
regår dagligt med konsekvenser for sko-

legang og arbejdsliv.1, 2, 3 Med andre ord
er et rekreativt forbrug af stoffer at sam-
menligne med et fritidsforbrug af alko-
hol, som de fleste af os uden problemer
afgrænser til weekender, ferier eller
særlige begivenheder. På lignende vis
afgrænser de fleste unge, der eksperi-
menterer med stoffer, deres forbrug til
bestemte fridage, så det ikke påvirker
hverdagens gøremål. Denne pointe er
afgørende for at forstå de unges egen
opfattelse af deres forbrug af stoffer og
den igangværende udvikling i ungdoms-
kulturen, hvor stoffer i stigende grad har
holdt deres indtog i nattelivet, når unge
går i byen for at feste sammen.

Genvej til ekstreme oplevelser
Hvorfor er stofferne blevet så populære
op gennem 90-erne? Det er der ikke no-
gen enkel forklaring på, men en række
faktorer samvirker i den sammenhæng.
Eksempelvis er der op gennem 80-erne
blevet sat gang i en omfattende illegal
produktion (bl.a. i Holland og det tidli-
gere Østeuropa) af eksempelvis ecstasy,
som sælges i pilleform og dermed er let at
indtage. Indtagelsesformen spiller en rol-
le, idet mange af de unge lægger klart af-

stand til narkomaner med nålen i armen.
I den forstand signalerer pilleformen og i
nogen grad også rygning eller snifning af
stoffer et forbrug, der potentielt kan kon-
trolleres af rekreative stofbrugere. 

Derudover har prisen på ecstasy, am-
fetamin og kokain været faldende i de
senere år. Her spiller markedskræfter-
nes udbud og efterspørgsel sammen på
sædvanlig vis. Samtidig giver de unge
udtryk for en trang til at overskride
grænserne for træthed og fysisk udmat-
telse, hvilket opkvikkende stoffer giver
mulighed for, så længe rusen oprethol-
des. Ønsket om at holde sig kunstigt
vågen hænger sammen med ændringer i
festernes udstrækning. Mest ekstreme er
nok technomiljøets fester, der sjældent
slutter før hen på formiddagen dagen ef-
ter, at festen startede om aftenen, og ind-
imellem varer festerne flere døgn i træk. 

Jeg har lavet deltagerobservation ved
technofester og kan bekræfte, at det er
vanskeligt at holde sig vågen ud på de se-
ne formiddagstimer. Dog kunne jeg kla-
re mig med kaffe og cola. Det er vigtigt at
understrege, at ikke alle i technomiljøet
tager stoffer. I forbindelse med mit felt-
arbejde mødte jeg mange unge, der pri-

Kan man godt tage stoffer jævnligt
uden at være narkoman? Ja, mener
de unge, rekreative stofbrugere, der
bruger stoffer i weekenderne. STOFBRUG 
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mært dyrker musikken og fællesskabet. 
Enkelte informanter har forklaret

mig, at de i kraft af den fysisk anstren-
gende dans kan opnå en form for eufori
på kroppens egen adrenalin. Grænseo-
verskridende, følelsesmæssige oplevel-
ser som denne er hurtigere at få på stof-
fer end ved fysisk udmattelse eller over-
anstrengelse. I den forstand er stofferne
for mange unge en genvej til ekstreme
sanselige og følelsesmæssige oplevelser,
som de beskriver med ord som trance og
eufori.

Under overfladen
Min undersøgelse er etnografisk og byg-
ger som antydet på deltagerobservation
og interviews. Disse metoder satte mig i
stand til at trænge ind under det over-
fladebillede, der ofte fremstilles i medi-
erne af unge technofolk, som narcissi-
ster, hedonister og unge uden noget
egentligt fællesskab. Jeg blev opmærk-
som på, at de fleste unge kommer til
techno sammen med venner, som de
kender fra folkeskolen, fodbold eller an-
dre fritidsaktiviteter. Disse grupper for-
lader som oftest også festen sammen.
Techno er altså ikke blot et individuelt pro-
jekt, hvor man danser for og med sig selv. 

Under festen tales der ikke så meget,
idet musikken er så høj, at det er van-
skeligt at høre, hvad folk siger. Desuden
er de fleste primært til techno for at dan-
se. Under dansen foregår der en hel del
kommunikation, der udveksles smil,
blikke og gestikuleres med den dansen-
de krop, hvilket er medvirkende til at
skabe det fællesskab, som er en forud-
sætning for en god totaloplevelse af fæl-
lesskab, rus og musik3.

Efter technokoncerten tager unge of-
te videre til en ’efter-fest’. ’Efter-fester’
foregår både privat og mere kommerci-
elt organiseret. Det er karakteristisk for
’efter-festerne’, at musikken er mere
dæmpet, hvilket gør det muligt for del-
tagerne at tale sammen om festen, og
hvad de ellers har oplevet, siden sidst de
sås. Det er lidt forskelligt, hvilket formål
’efter-festen’ tjener. For nogle er den et
afslappende mellemstadie mellem to fe-
ster, mens den for andre er en afslutning
af festen. Det sidste indebærer, at rusen

afsluttes. Det indebærer, at der ikke læn-
gere indtages opkvikkende stoffer som
f.eks. amfetamin, ecstasy og kokain, men i
stedet indtages sløvende stoffer som hash,
benzodiazepiner eller lignende.

Unges rekreative stofbrug er meget
eksperimenterende. Det gælder ikke ba-
re om at bruge et stof ad gangen, men
for manges vedkommende indtages fle-
re forskellige stoffer i løbet af en og sam-
me fest. Flere unge fortæller om, hvor-
dan forskellige stoffer virker sammen.
Et lidt ekstremt eksempel er, at drenge,
der tager ecstasy, får problemer med po-
tensen under rusen, hvilket nogle så
søger at kompensere for ved at indtage
viagra. De kemiske effekter af sådanne
blandinger er vanskelige - om ikke umu-
lige - for unge selv at overskue. 

At håndtere risici
Men hvordan tør unge løbe risikoen?
Lidt overordnet betragtet kan unges ri-
sikohåndtering indfanges med to nøgle-
ord: tid og tillid. I unges fortællinger
om, hvordan de håndterer risikoen ved
stofferne, er det centralt, at forbruget af
stoffer afgrænses tidsmæssigt til bestem-
te fridage, så det ikke påvirker hverdags-
livet. Det er afgørende for de unge at
lægge afstand til misbrugere, hvis liv er
styret af afhængigheden af stofferne.
Desuden understreger de unge, at for-
bruget af stoffer er midlertidigt set i et
livsperspektiv. De regner med at stoppe
forbruget af stoffer, f.eks. når de finder
en fast partner og evt. får børn. 

Unge forklarer desuden, at det er
centralt for dem at tage stoffer sammen
med venner, som de har tillid til. Det
gælder i særlig grad de første gange, de
prøver stoffer, fordi det giver en tryghed
at kunne læne sig op af venners erfarin-
ger. Desuden stoler de unge på, at ven-
nerne vil hjælpe dem, hvis de får en
dårlig rus, eller det der er værre. 

Tillid til de dealere, som de unge
køber stoffer af, fremhæves også som
helt centralt. Det hænger sammen med,
at dealerne betragtes som en art garan-
ter for stoffernes kvalitet. Derfor køber
kun få rekreative stofbrugere stoffer af
tilfældige gadehandlere. De unge for-
klarer, at det er ved gadekøb, at man får

de dårligste stoffer og den største risiko
for, at der enten er dårlig virkning eller
ingen virkning overhovedet.

Erfaringsbaseret viden 
og forebyggelse
Opsummerende kan man sige, at erfa-
ringsbaseret viden om at tage stoffer er
udbredt blandt unge, rekreative stofbru-
gere. Rekreative stofbrugere går efter
stoffernes positive virkninger og søger
gennem forskellige former for risikohånd-
tering at undgå bivirkninger og dårlig rus.
Rekreative stofbrugere prioriterer risiko-
håndtering, men altså uden at afholde sig
fra stofferne, til trods for at de via myn-
dighedernes forebyggelse bliver oplyst
om stoffernes farlighed. 

Når myndighederne vil kommunikere
med unge om forbruget af stoffer, må de
skaffe sig viden om målgruppen, nemlig
viden om: Hvordan og hvorfor unge bru-
ger stoffer. Med udgangspunkt i en
sådan viden om brugernes erfaringer,
kan myndighedernes kommunikation
med unge om stoffer, farlighed, forebyg-
gelse og skadesminimering målrettes. En
sådan målrettet kommunikation vil i
bedste fald bevirke, at myndighederne i
højere grad, end det er tilfældet i dag,
fanger målgruppens opmærksomhed og
måske endda skaber en dialog med de
unge om deres forbrug af stoffer.
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