
Jeg skrev speciale 
på universitetet om 
terapeutisk brug af 

ayahuasca i Danmark 
og valgte at prøve det 

på egen krop
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Som kandidatstuderende på psykologistudiet på Aarhus Universitet valgte jeg at 
skrive speciale om den terapeutiske brug af ayahuasca i Danmark. Efter at have 
interviewet ayahuasca-brugere om deres oplevelser besluttede jeg senere selv at 
prøve stoffet. Dette til trods for at brugen af ayahuasca potentielt er ulovligt.
AF LUKAS GAARDEN

Lukas Gaarden er snarligt 
færdiguddannet psykolog fra Aarhus 
Universitet

Dybt inde i Amazonas slynger en lianplante sig 
rundt om træernes stammer i det fugtige regn-
skovsklima. Lianplantens navn er Banisteriopsis 
caapi, og den udgør halvdelen af ingredienserne 
til en psykedelisk bryg, som er blevet drukket af 
sydamerikanske befolkningsgrupper i flere år-
hundreder. Lianplanten koges sammen med den 
blomstrende chacruna-plante i flere timer. Slut- 
resultatet er ayahuasca, det sydamerikanske 
psykedeliske stof, hvis peruvianske navn kan 
oversættes til sjælens lian. Blandt de sydame-
rikanske indfødte kulturer er ayahuasca blevet 
drukket af medicinkvinder og -mænd, hvilket 
ifølge dem har givet dem evner til at kommuni-
kere med ånder, dyr og planter. I dag drikkes 
ayahuasca også med et terapeutisk formål ud fra 
den idé, at bryggen kan rense ud i selve menne-
skets sind.

Ayahuasca-praksissen bevægede sig først fra 
mindre befolkningsgruppers hjemsteder i regn-
skoven ud til de større sydamerikanske byer. 
Derefter krydsede den psykedeliske bryg At-
lanterhavet, hvor mennesker i flere europæiske 
lande har taget drikken til sig og bruger den i 
selvterapeutiske ceremonier bag lukkede døre. 
Dette finder også sted i Danmark, hvor menne-
sker med lyst til at prøve ayahuasca kan tage af 
sted på dét, der kaldes en ’ayahuasca-retræte’. 
En ayahuasca-retræte er et ophold af flere da-
ges varighed, hvor der drikkes ayahuasca én 
eller flere gange. Dertil kan forskellige krops- 
og psykoterapeutiske øvelser indgå i program-
met. Retræterne findes forskellige steder i det 
danske land, og de ledes af såkaldte facilitato-
rer, som leder ceremonierne, hvor ayahuasca 
drikkes med et terapeutisk formål for øje. Dis-
se facilitatorer kan have gennemgået månedlan-
ge kurser i brugen af ayahuasca i Sydamerika, 

og måske har de også en psykoterapeutisk bag-
grund. Der kan også findes uerfarne amatørfaci-
litatorer, hvis gode intentioner desværre overgår 
deres terapeutiske erfaring. Fælles for facilitato-
rerne samt de hjælpere, der også er til stede, er, 
at de har personlig erfaring med brugen af aya-
huasca. På de danske retræter er der som oftest 
op til tyve deltagere til stede. Det er på én af dis-
se danske ayahuasca-retræter, at denne artikel 
tager sit udgangspunkt, fordi jeg traf den beslut-
ning, at jeg selv ville prøve at drikke ayahuasca, 
efter jeg havde skrevet psykologisk speciale 
om ayahuasca-brug i Danmark. Jeg ville under- 
søge ayahuascas terapeutiske potentiale på 
egen krop. Dette til trods for at ayahuasca-brug i 
værste fald er ulovligt og i bedste fald befinder sig 
i en juridisk gråzone. Ayahuasca står ikke nævnt 
på listen over illegale stoffer i loven om euforise-
rende stoffer. Det gør DMT (dimethyltryptamine) 
til gengæld, og dette er det primære psykoakti-
ve stof, som udvindes af den førnævnte chacru-
na-plante. Grundet denne juridiske status fore-
går brugen af ayahuasca til dels i smug og væk 
fra det offentliges søgelys. Og det var der, jeg nu 
også befandt mig.

Terapeutisk potentiale og juridiske
overvejelser
I 2008 udgav læger fra det amerikanske Johns 
Hopkins Universitet en videnskabelig artikel 
om de psykologiske effekter af det psykede-
liske stof psilocybin – et stof, som i en dansk 
kontekst kendes fra svampen Spids Nøgenhat. 
Flere end halvdelen af de forsøgspersoner, der 
havde indtaget de psykedeliske svampe, omtalte 
denne psykedeliske oplevelse som én af deres 
livs mest personligt og spirituelt meningsfulde 
oplevelser (1) – og dette udtalte de 14 måneder 
efter, de havde gennemgået denne oplevelse.  87

STO
F N

R. 41 / FO
RÅR 2022



Det var perspektiver på psykedeliske oplevelser 
som dette, der førte mig til at dykke ned i danske-
res ayahuasca-brug i mit psykologiske speciale. 
Jeg interviewede fire ayahuasca-brugere og én 
facilitator med et fokus på deres oplevelser med 
ayahuasca. Én af ayahuasca-brugerne kaldet Sis-
sel (alle navne er anonymiserede) fortalte meget 
opløftet omkring de positive effekter, hun havde 
oplevet ved at drikke ayahuasca:

”Jeg er ikke ked af det længere. Jeg har fået meget 
mere mod på livet og meget mere lyst til livet og 
meget mere glæde i livet og meget mere fred i mit 
sind. Jeg kan slet ikke beskrive, hvor meget bedre 
mit liv er nu.”

Flere af ayahuasca-brugerne gav udtryk for et 
lignende synspunkt. Beskrivelser som disse tyde- 
liggjorde, hvorfor nogle danskere bryder loven for 
at drikke ayahuasca. Den ceremonielle brug af 
ayahuasca i Danmark foregår som nævnt nemlig i 
en juridisk gråzone. Når danskere vender sig mod 
ayahuasca for at arbejde terapeutisk med sig selv, 
så er det på trods af stoffets juridiske status. Jeg 
var klar over, at det samme ville gælde mig, hvis 
jeg valgte at deltage i en ayahuasca-retræte.

Jeg var bekymret for, hvorvidt det at deltage på 
en ayahuasca-retræte og sidenhen være åben 
omkring dette, fx her i denne artikel, ville have 
konsekvenser for mine fremtidige jobmuligheder. 
Som snarligt nyuddannet står jeg selv i grænse-
landet mellem universitetet og arbejdsmarkedet, 
og snart vil jeg selv søge psykologstillinger bl.a. 
indenfor rusmiddelfeltet. Kan jeg arbejde i rusmid-
delfeltet, hvis jeg selv har brugt ulovlige stoffer? 
Vil potentielle kollegaer slå mit stofbrug i hartkorn 
med de problematiske stofbrug? Det er naturlig-
vis en mulighed at holde psykedeliske erfaringer 
som min egen i det skjulte. Men jeg ønsker ikke 
at skulle hemmeligholde dette aspekt af mine er-
faringer. Jeg ønsker endnu mindre at bidrage til 
en stigmatisering af stofbrug helt generelt. Den 
amerikanske psykolog og rusmiddelforsker Carl 
Hart skriver i sin bog ’Drug Use for Grown-Ups’, 
at én af de bidragende faktorer til stigmatisering 
af stofbrugere er, at ’velfungerende’ stofbrugere 
holder deres stofbrug hemmeligt, fx hvis de bru-
ger det terapeutisk og/eller ikke har et proble-
matisk forbrug. Når velfungerende stofbrugere 
bliver ’usynlige’ i samfundet, bliver de synligt 
dårligt fungerende stofbrugere repræsentative 
for virkeligheden. Som modspil til dette vil jeg 
derfor gerne berette om min egen oplevelse med 
ayahuasca.

Rejsen ind i det indre
Efter ankomsten til ayahuasca-retræten et sted 
i Danmark er vi 20 såkaldt ’rejsende’, som bliver 
bedt om at fordele os på madrasser i ceremoni-
rummet. Sorte gardiner hænger fra loftet ned til 
gulvet og indkapsler rummet, som vi skal bruge 
de næste 10 timer i. Én efter én rejser vi os op, så 
en af de fem hjælpere kan lede røg fra et glødende  
stykke peruviansk træ rundt om vores kroppe. 
Røgen skal tjene en åndelig beskyttende funk- 
tion i vores kommende ayahuasca-rejse. En faci-
litator skænker ayahuasca, der er blevet brygget 
på stedet indenfor det sidste døgn, op i ét glas 
ad gangen, som vi rejsende henter med ned til 
madrassen. ’God rejse’, hvisker facilitatoren, da 
jeg tager glasset i hånden, som jeg kort tid efter 
tømmer. Smagen forekommer mig besk og min-
der om syrnet mælk. Jeg lægger mig ned på ma-
drassen og tager min tildelte sovemaske på. Jeg 
lytter til de peruvianske ayahuasca-sange, som 
facilitatorerne synger. Jeg vender min opmærk-
somhed indad og er både nervøs og nysgerrig 
på, hvad jeg mon nu skal opleve.

Nysgerrigheden aftager hurtigt til fordel for ner-
vøsiteten. Jeg har det varmt og ubehageligt, 
og jeg får lyst til at flygte fra, hvad end det er, 
jeg har i vente. Jeg vil hjem til min søn og min 
forlovede, men ved at drikke glassets ind-
hold er jeg steget på et tog, som ikke stopper, 
før det er nået til endestationen. Jeg indser 
lige så stille, at jeg må acceptere tingenes til-
stand og affinde mig med, at denne madras 
er min base de næste mange timer. Denne ac-
cept af situationen dulmer mine frygtsomme 
følelser. Min vejrtrækning bliver rolig. Mit hoved 
begynder anstrengelsesløst at dreje fra side til 
side som et pendul, og mine hænder danser 
ligeså – bevægelsen fortsætter i flere timer. 

Min rejse ind i mit indre er visionsløs. Jeg ser in-
gen spektakulære billeder foran mig. I stedet op-
lever jeg, at mine tanker bliver dirigeret for mig. 
Jeg oplever, at mine frygtsomme følelser bølger 
op flere gange. På et tidspunkt kan jeg lugte det 
brændende peruvianske træ, samtidigt med at 
en anden rejsende højlydt græder og beder om, 
at rejsen snart slutter. Frygten strømmer igen-
nem mig, og jeg frygter, at jeg skal til at opleve at 
blive brændt i levende live. Jeg mærker varmen 
i min hud, og jeg sveder. Jeg er skrækslagen for, 
hvad der venter mig, indtil det går op for mig, at 
jeg ikke mærker mig selv brænde – jeg mærker 
kun følelsen af frygt for at brænde. Hen over de 
næste timer viser flere oplevelser som dette mig, 88
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at det nærmere er selve frygten som følelse, der 
har en konsekvens for mig, og ikke dét, jeg fak-
tisk frygter. Denne samme bølge af frygt, kata-
strofetanker og efterfølgende indsigt og afslap-
ning gentager sig flere gange. Jeg har en klar 
oplevelse af, at mine tanker bliver dirigeret, og 
der er noget, jeg skal lære af denne oplevelse. 
Effekten er aftaget, 8 timer efter jeg drak mit glas 
med ayahuasca. Jeg er både fysisk og psykisk 
udmattet efter min lange rejse.

Fejlslagne forventninger
Fortællingerne om andre menneskers rejser ind i 
deres indre, som jeg hørte i forbindelse med mit 
speciale, var dét, der først motiverede mig til selv 
at drikke ayahuasca. Det viste sig dog, at min rej-
se afveg fra det, deltagerne i mit speciale havde 
oplevet. Jeg havde særligt to forventninger, som 
ikke blev indfriet: forventninger om at få ’visioner’ 
og forventninger om at opnå terapeutiske effekter. 

Deltagerne i mit speciale oplevede visioner i va-
rierende grader under deres påvirkning. Disse 
rangerede fra farverige kalejdoskopiske visioner 
af geometriske mønstre i den milde ende til lang-
varige visuelle fortællinger, som var centrale dele 
af ayahuasca-rejsen. Deltageren Samuel fortal-
te, hvordan han oplevede sig selv som en tiger, 
der var lænket til en kæde, der kun tillod ham at 
gå rundt i ring om sig selv. Under sin rejse måtte 
han skubbe lænken over hovedet, hvilket skabte 
en følelsesmæssig forløsning for ham. Dette står 
i kontrast til min visionsløse oplevelse. Jeg var 
spændt og nervøs for, hvilken film ville udfolde 
sig i mit synsfelt. Jeg fik dog kun den mørke inder- 
side af mine øjenlåg at se på rejsen. Mang-
len på visionerne spillede dog ingen rolle. Min 
egen tanke- og følevirksomhed holdt mig rigeligt 
beskæftiget undervejs gennem de timelange  
ceremonier.

Samuel fortalte mig om de positive effekter, hans 
ayahuasca-rejse havde medført:

”Jeg er simpelthen bare blevet mere ærlig. Ærlig 
med mig selv. Og i den forbindelse ærlig med alle 
mennesker, som jeg taler med. Forskellen fra før 
og efter er uforholdsmæssigt stor.”

Samuel oplevede, at rejsen skabte fundamentale 
forandringer i hans liv. Ligeså fortalte den før-
nævnte deltager Sissel, at hun dårligt kunne itale- 
sætte, hvor meget bedre hendes liv var blevet. 
Ayahuasca-brugernes rejse sluttede tydeligvis 
ikke på madrasserne, hvor ayahuasca-effekterne 

aftog. Rejserne fortsatte ud ad ceremonisalen 
og hjem og skabte en terapeutisk effekt i delta-
gernes hverdagsliv. Men en direkte terapeutisk 
effekt var fraværende i mit tilfælde. Jeg oplevede 
ikke, at mit liv var forandret, da jeg forlod retræ-
ten og vendte tilbage til mit hjem og hverdag. Jeg 
havde fået indsigt i mine følelsers greb om mig, 
og jeg forstod, at jeg kunne regulere disse følel-
ser, men denne forståelse forblev intellektuel for 
mig. Jeg forbedrede ikke mit liv ved at drikke 
ayahuasca, selvom det nok var dét, jeg havde 
forventet – eller i hvert fald håbet. Min oplevelse 
var ikke uden betydning, men den var slet ikke 
det quickfix, som jeg havde forhåbning om. Den 
var blot ét skridt på en lang, terapeutisk vej.
 
Jeg har ikke nogen forklaring på hvorfor vores 
terapeutiske oplevelser har været så forskellige. 
Måske handlede det om forventningerne forud 
for ceremonien, måske bearbejdede vi oplevel-
serne forskelligt. Jeg kan i hvert fald ikke selv 
berette om en egentlig terapeutisk effekt ved at 
drikke ayahuasca på én retræte. Men det ser dog 
ud til, at flere danskere bevæger sig ud i den-
ne juridiske og terapeutiske gråzone, hvorfor jeg 
kun kan opfordre til flere videnskabelige under-
søgelser af brugen af ayahuasca.
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