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Det er sent, men ingen vet hva klokken er. 
«Tiden eksisterer ikke her», sier en festivaldel-
tager fra New Zealand. Hun er en av rundt 1700 
som har kommet hit til Midnight Sun Fes-
tival på Værøy i Lofoten for å «nyte naturen  
og danse». Tre utendørsscener i sirlig treut-
skjæringskunst spiller elektronikamusikk 
døgnet rundt. Bassen slår med pulserende 
drønn mot den bare fjellveggen som skiller  
festivalen fra resten av øya. Midnattssolen 
dupper i vannkanten og bader alle i gult. Det 
er ikke bare musikken og lyset som gjør noen 
av deltagerne døgnville.

– Du kan ikke se på meg at jeg har tatt MDMA 
nå, kan du vel? spør Frode Andre V. Myhre. 

Et par oppsperrede øyne, klamme hender 
og spente kjevemuskler som gnisser tennene 
sammen er de umiddelbare fysiske endringe-
ne. Gjentagende spørsmål om å få en langva-
rig klem er også en indikator på at rusen har 
begynt å virke.

– Det som skjer inni meg nå, er at jeg føler 
en stor kjærlighet til alle rundt meg, til meg 
selv og livet. Jeg føler økt kontakt med min 
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I dansens rus. En opplevelse på LSD førte til at Frode Andre V. Myhre skjønte hvor synd det var at han ikke klarte å danse i edru tilstand. 
Nå kan han danse overalt uavhengig av rus. – Det føles på mange måter som en liten omprogrammering av hjernen, sier han.
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egen kropp og musikken. Ellers føler jeg 
meg helt normal, sier Myhre.

MDMA er kjent som «the hug drug» fordi 
det blant annet øker serotonin- og oksytocin-
nivået i hjernen. Disse regulerer henholdsvis 
humør og velvære i kroppen. MDMA og de psy-
kedeliske stoffene LSD og fleinsopp er illegale, 
narkotiske stoffer som er blitt mer og mer van-
lig å bruke i Norge, ifølge Folkehelseinstitut-
tet. Det ser man i beslag hos tollvesenet og Kri-
pos, samt i kloakkanalyser. På festivalområdet 
er det bare noen få som har ølbokser i hånden.

– Jeg er blitt et bedre og friskere menneske 
av psykedelika. Det gir ikke mening at loven 
skal hindre mennesker i å oppleve dette, sier 
Myhre, før han kaster seg på dansegulvet.

Et veiskille. Myhre er leder for EmmaSofias 
studentgruppe i Trondheim, en gruppe som i 
dag har 40 medlemmer – og som vokser. Moder-
skipet er en nonprofit-organisasjon som frem-
mer kunnskap om psykedeliske substanser og 
jobber for å beskytte rettigheter til folk som 
bruker MDMA og psykedeliske stoffer. Den har 
rundt 400 betalende medlemmer og tidligere 
høyesterettsdommer Ketil Lund, jusprofessor 
Hans Fredrik Marthinussen og forskerparet 
Pål-Ørjan Johansen og Teri Krebs i styret.

Lignende grupperinger som EmmaSofia har 
etablert seg i flere europeiske land. Nätverket 
för psykedelisk vetenskap i Sverige, The Psy-
chedelic Society i Storbritannia, The German 
Psychedelic Society i Tyskland og Multidiscipli-
nary Association for Psychedelic Studies i USA 
er eksempler. Felles for disse er at de ønsker å 
spre «riktig kunnskap» om psykedeliske stof-
fer og å bryte MDMA og psykedeliske stoffer ut 
av sekkebetegnelsen «narkotika». Dette inklu-
derer blant annet LSD, virkestoffet psilocybin, 
som finnes i fleinsopp, og meskalin, som fore-
kommer naturlig i kaktusplanten peyote.

Disse stoffene klassifiseres som blant de 
farligste, på lik linje med heroin og kokain. 
Forskning på psykedeliske stoffer og MDMA 
har økt betraktelig de siste årene, etter å ha 
ligget i dvale siden stoffene ble forbudt på 
70-tallet. Forskere ved institusjoner som John 
Hopkins University i USA og Imperial College 
London i Storbritannia har utført undersøkel-
ser, og hevder at LSD, psilocybin og MDMA har 
potensial til å behandle blant annet posttrau-
matisk stresslidelse og alkoholisme. Er vi ved 
et brytningspunkt hva gjelder åpnere bruk av 
psykedeliske stoffer?

Ja, mener den britiske psykofarmakolo-
gen og lederen for forskergruppen ved Impe-
rial College som studerer psykedeliske stoffer, 
David Nutt. Hans gruppe var den første på 40 
år til å teste MDMA, LSD og psilocybin på fri-
villige pasienter. Nutt er tidligere formann for 
Storbritannias vitenskapelige råd i rusmid-
delspørsmål, men ble i 2009 avskjediget etter 
å ha påstått at det ikke er mer risikabelt å ta 
ecstasy enn å ta en ridetur.

– Om ikke før, så tror jeg i hvert fall psilocybin  

vil bli tilgjengelig til behandling av depresjon 
og avhengighet innen fem år, skriver Nutt i en 
epost til DN.

Et verktøy. Det er dagen derpå. Myhre er litt 
sliten etter nattens begivenheter, men «bare på 
grunn av all dansingen». En eldre politibil fra 
tidlig 1990-tall passerer oss på festivalområdet, 
men få reagerer. Volvoen til Asgeir Jakobsen, 
Værøys eneste politibetjent, er blitt et daglig 
skue. Med hjelp fra politiet i Bodø og et par nar-
kohunder, utsteder Jakobsen 55 bøter i løpet 
av festivaldagene. Funnene har skapt debatt i 
mediene, og reist spørsmål om festivalen må 
legges ned og om hvor mange som bruker ulov-
lige rusmidler på festivaler i Norge.

– Politiet skulle bare visst hvor mye de ikke 
har funnet, humrer en av festivaldeltagerne 
på Værøy.

Politiet rapporterer derimot ikke om noen 
ordensforstyrrelser på festivalen.

– Endrede rusvaner i befolkningen gene-
relt, vil nødvendigvis reflekteres på Midnight 
Sun Festival, eller på en hvilken som helst 
annen festival, skriver daglig leder Lars Blik-
stad og styreleder Alexander Warnberg i Mid-
night Sun Festival i en epost.

De skriver at de er åpne for dialog med poli-
tiet om fremtidige tiltak for å redusere rusbruk.

– Vi har påminnet folk – både på nett og i 
festivalbrosjyrene våre – om at det ikke er lov å 
bruke ulovlige rusmidler i Norge. Hvis enkelte  
individer har trosset dette, da må dem selv ta 
ansvar for dette, skriver de i eposten til DN.

– Mange mener at rusbruk er et tegn på 
moralsk forfall, og at all bruk er destruktiv av 
natur. Bruker du narkotika, så er det fordi det 
er noe galt med deg. Det er tull; folk ruser seg 
på alkohol hver helg fordi de synes det er gøy. 
Forskjellen med psykedelika er at risikoen er 
lavere, og at det medfører mindre ordenspro-
blemer enn for alkohol, sier Myhre.

Han var 18 år da han prøvde LSD for første 
gang. En heroinavhengig far gjorde at han tok 
avstand fra rus i tidlig alder. Oppveksten i fos-
terhjem på Kvål utenfor Trondheim var pre-
get av mobbing, dårlig selvtillit og en ruskul-
tur hvor normalen var å drikke hjemmebrent 
fra 15-årsalderen. Han strøk i flere fag, følte 
han var på feil kjør. Livet så mørkt ut. Helt til 
han leste forskningsartikler om LSD.

– Jeg satte meg godt inn i hva LSD var, før 
jeg prøvde det, og har aldri angret siden. LSD 
fikk meg til å innse at jeg kunne bli mye lyk-
keligere enn hva jeg var. Jeg fikk nye perspek-
tiver på livet og kurerte en langvarig depre-
sjon nærmest over natta. Plutselig så jeg lyst 
på fremtiden, sier Myhre.

En følelse av å være i ett med omgivelsene. 
Å føle at tankemønsteret er som en leirklump 
som mykner opp og tøyes i alle mulige retnin-
ger. Å høre lukt, se musikk og lukte farger. Gam-
le, glemte minner som hentes opp til overfla-
ten, som i en film, slik at man kan studere seg 
selv utenfra og se livet i sammenheng.

I sus og rus
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mdma 
(3,4-metylendioksymetamfetamin)
▶ bedre kjent som virkestoffet i ecstasy. 
▶ Ved bruk kan man oppleve økt åpenhet og 
nærhet til andre. Appetitt og trøtthet reduseres. 
Man får raskere puls, høyere blodtrykk, økt 
kroppstemperatur og muskelspenninger  
med økt muskelaktivitet. 
▶ Etterpå vil det vanligvis komme en periode 
med trøtthet og nedstemthet.

lsd (lysergsyredietylamid) 
▶ et syntetisk hallusinogen. 
▶ Hovedvirkningen er hallusinasjoner. 
Former og farger på objekter forandrer seg. 
Mange opplever at de reiser inn i egen under-
bevissthet og finner ny mening med gamle. 
Oppfatningen av tid forandrer seg.

LSD FIKK  
MEG TIL Å INNSE  

AT JEG KUNNE BLI 
MYE LYKKELIGERE 
ENN HVA JEG VAR
Frode Andre V. Myhren leder for 

EmmaSofias studentgruppe i Trondheim

← Livet snudd på hodet. Kjartan Nilsen hadde 
studert medisin i fem år da han leste om og prøvde LSD  
for første gang. Noen uker etter sluttet han på studiet  
og begynte som dokumentarfilmskaper. – Jeg skjønte 
plutselig hva det var jeg egentlig ville.



DN Magasinet | 16. juli 2016
26 |  

Å beskrive den psykedeliske opplevelsen 
er ikke lett. Myhre omtaler LSD, fleinsopp og 
MDMA som «et verktøy for selvutvikling». Et 
verktøy som blant annet kan lære deg å snak-
ke om følelser og bryte opp gamle tanke-
mønstre for å se egne utfordringer fra et nytt 
perspektiv. 

Han studerer nå psykologi og jobber ved et 
privat asylmottak ved siden av studiene. I til-
legg har han vært aktiv i Venstre og sitter som 
vara i bystyret i Trondheim. Han ønsker å vise 
at ikke bare langhårede hippier driver med 
psykedeliske stoffer, men helt vanlige folk.

– Jeg vet av flere som ikke er kommet noen 
vei etter flere år med tradisjonell psykologi-
behandling, men som opplever at problemer 
løses opp over natta etter en psykedelisk opp-
levelse, sier han.

Elitedopet. Det er hittil gjort få demogra-
fiske studier av hvem brukerne av psykedelis-
ke stoffer er. En av de mest omfattende, fore-
tatt blant amerikanere, viste blant annet at 
den hvite, utdannede middelklassen tenderer 

å trekkes mer mot psykedeliske stoffer, enn 
annen ulovlig narkotika, som heroin og koka-
in. For eksempel sa Apple-gründer Steve Jobs 
i et intervju med New York Times-journalis-
ten John Markoff i 2005 at å bruke LSD var en 
av de tre beste tingene han hadde gjort i livet. 
Som David Nutt skriver til DN:

– De mer intelligente går for psykedelika, 
de mindre intelligente for alkohol og heroin.

Psykiater og avhengighetsforsker Ben Sessa  
ved University of Bristol i England tror årsa-
ken til dette er at psykedeliske stoffer er mer 
utfordrende å oppleve enn annen rus.

– LSD og psilocybin tas sjeldnere, med 
ettertanke og etter en tids forberedelse, fordi 
rusopplevelsen kan vare i opptil tolv timer og 
kan oppleves som kognitivt krevende.

Sessa forsker for tiden på om MDMA-assis-
tert terapi kan bidra til å kurere posttrauma-
tisk stresslidelse og alkoholisme.

– Selv om kontrollerte, robuste studier gang 
på gang viser at stoffer som LSD og psilocy-
bin er trygt å ta, tror majoriteten av verdens 
befolkning fortsatt at det er farlig, sier han.

Sessa mener dagens forbud gir grobunn for 
et ukontrollert marked, hvor risikoen for «bad 
trips» er større fordi stoffene bare selges av 
mistenkelige folk, og må konsumeres i usikre 
miljøer.

Da han startet å forske på psykedeliske stof-
fer for ti år siden, sa kolleger at det ville være å 
begå karrieremessig selvmord.

– De tok feil, for feltet er i full vekst. Psykde-
likaforskning er ikke lenger en merkelig viten-
skap i ytterkanten av nevrologi, det blir i øken-
de grad sett på som fremtiden i medisinen, sier 
han.

I norsk kontekst. Denne kongstanken om 
at psykedeliske stoffer er det nye store i medi-
sinen, eksisterte også på 1950- og 1960-tallet. 
Prestisjetunge universiteter som Harvard og 
Princeton i USA dannet forskningsgrupper 
som undersøkte LSD og psilocybins potensial 
i psykoterapien. Fra starten av 1960-årene ble 
psykedelikaassistert psykoterapi etterhvert 
tilbudt pasienter med mentale lidelser, også i 
Norge. Mellom 1961 og 1976 ble 379 pasienter 

→ Mikro. Kjartan Nilsen har eksperimentert endel 
med såkalte mikrodoseringer av LSD. – Min erfaring  

er at det gir økt kreativitet, energi og fokus, og at  
arbeidsdagen flyter bedre, sier Nilsen.

↘ Høy i nord. 55 personer ble pågrepet med narkotika 
på festivalen på Værøy. Folkehelseinstituttet  
advarer mot psykedeliske stoffer, fordi de er  
bevissthets  forstyrrende og gir sansebedrag.

↓ En annen dans. – Enkelte kan få vedvarende hallusinasjoner 
eller vrangforestillinger i ettertid, advarer seniorforsker Ragnar 

Nesvåg ved Folkehelseinstituttet.

I sus og rus
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tilbudt LSD-assistert behandling ved Modum 
Bads Nervesanatorium i Vikersund. Disse 
led hovedsakelig av nevroser, alkoholisme  
og seksuelle avvik, og hadde prøvd andre 
behandlingstilbud uten hell. Fem år etter 
behandlingen oppga 63 prosent av pasientene  
at tilstanden deres var bedret som følge av 
behandlingen. 24 prosent oppga ingen end-
ring, mens ti prosent mente tilstanden var 
forverret.

I Danmark var resultatet et annet. 20 år 
etter endt tilsvarende behandling oppga 151 
av rundt 400 pasienter, altså nesten 40 pro-
sent, at LSD-assistert terapi hadde ført til en 
forverring av deres mentale tilstand, og fikk 
innvilget kompensasjon fra staten.

Disse pasientene fikk sammenlignet med 
de norske pasientene svært høye doser over 
lengre tid, og ble ikke alltid tilbudt kontinuer-
lig veiledning med en terapeut gjennom LSD-
sesjonene. Jens Knud Larsen, forsker ved Århus 
Universitetssykehus og forfatter av den dan-
ske studien om LSD-assistert terapi, mener at 
det ennå ikke foreligger tilstrekkelig vitenska-

pelig dokumentasjon på effekten av psykede-
liske stoffer til at de kan brukes i medisinen.

– Vi mangler fortsatt klinisk kontrollerte,  
randomiserte langtidsundersøkelser som 
vurderer om noen ikke tåler stoffene og hvem 
disse er. Hittil ser det ut til at friske perso-
ner tåler stoffene bedre enn syke, som tungt 
deprimerte og schizofrene, sier Larsen.

– Hva med de ferske studiene til Nutt som 
de siste årene har konkludert med brukbare, 
positive effekter?

– Det er for få pasienter i undersøkelsene 
deres, bare 10–12 pasienter i noen tilfeller. Det 
er ikke nok til å kunne gi generaliserbare svar 
og kan gi en seleksjonsskjevhet i analysene. 
David Nutt er en veldig dyktig psykofarmako-
log, og det er ingen tvil om at LSD har en sti-
mulerende effekt på dopamin- og serotonin-
reseptorer. Men LSD er et sterkt stoff og vi skal 
være sikre på den akutte effekten av rusmid-
delet før vi gir det til syke personer, sier Larsen.

For 40 år siden forelå det heller ikke til-
strekkelig med forskning før LSD begynte  
å distribueres på gaten. Enkelte sjokkartede  

hendelser fikk store oppslag i mediene. At 
psykedelikaforskerne fra Harvard, Timothy  
Leary og Richard Alpert, inviterte studen-
ter til å konsumere psilocybin sammen 
med dem, hjalp heller ikke dem som var for 
legalisering. I 1971 ble fri bruk av LSD, psi-
locybin og MDMA forbudt gjennom FNs 
psykotropkonvensjon.

Ikke for alle. På Værøy har det blåst opp. 
Kalde festivaldeltagere skynder seg til bad-
stuen eller jobber på spreng for å forsterke 
teltsnorer og plugger. Andre slenger seg på det 
evinnelige dansegulvet for å holde varmen. 
Bare en asfaltert rullebane avslører at festi-
valområdet tidligere ble brukt som kortba-
neflyplass. Værøy lufthavn ble nedlagt i 1990, 
etter at fem personer mistet livet fordi et fly 
som nettopp hadde lettet, kom inn i vindfor-
hold som overgikk det flyet var konstruert for. 
Hvem som er konstruert for å tåle psykedelis-
ke stoffer, er vanskelig å vite på forhånd.

– Det bør være opp til hver enkelt å vurdere 
om psykedelika er noe for dem, sier «Nora».

↑ Tenker klart. MDMA er en rus som føles edruelig 
sammenlignet med alkohol, og som gir en fullstendig kontroll  
over tanker og omgivelser, mener Frode Myhre.

↖ Hoppet i det. «Nora» tok LSD for å få innsikt i hvordan 
hun kunne bli et bedre menneske. – Man må være villig  
til å stå ansikt til ansikt med egne skavanker, sier hun.

← Klem meg. En av MDMAs bieffekter, er at man finner 
stor glede i å klemme andre mennesker. Det var flere på  
Midnight Sun Festival på Værøy som tok seg tid til det.
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Hun holder seg fast i kampesteiner på fes-
tivalstranden for ikke å blåse overende. 

Nora ønsket å prøve LSD for å utforske sitt 
eget sinn. Opplevelsen andre gang hun prøv-
de stoffet, ble ikke helt som forventet. Hun var 
alene da store smerter begynte å krype opp 
gjennom armen og videre inn i kroppen, som 
om en kniv skar opp armen innvendig. Hun 
ble redd og slet med å puste rolig. Tankene var 
kaotiske og det var ingen tilstede som kunne 
roe henne ned. Smertene og redselen varte i 
flere timer. Negative tankemønstre dominerte  
i en periode etterpå, og hun ble utslitt. Det 
tok tid å bearbeide det emosjonelle avtrykket, 
tankene og minnene som hadde strømmet til. 
Tårene triller lett når hun snakker om det.

– LSD-en tvang meg til å innse realiteter 
ved livet mitt jeg ikke klarte å akseptere. Det 
var en veldig ubehagelig opplevelse.

Nora oppsøkte psykolog, men opplevde 
større effekt av yoga og meditasjon. Anspente 
muskler fikk ro, og gradvis ble det bedre. Økt 
forståelse for hva som hadde skjedd, ved å lese 
alt hun kom over om LSD, hjalp også. Tross 
opplevelsen har hun valgt å fortsette med å 
utforske psykedeliske stoffer.

– Jeg lærte så utrolig mye om meg selv, som 
også var intensjonen min. Det var en eksplo-
siv innsikt. Jeg tror ikke jeg hadde fått like god 
innsikt i de problemene jeg hadde på LSD-
turen med vanlig psykologisk behandling.

Akademisk betent. Folkehelseinstituttet 
(FHI) advarer mot LSD og andre psykedeliske 
stoffer, fordi de er bevissthetsforstyrrende og 
gir sansebedrag. Det kan bli vanskelig å forstå 
hva som er reelt og ikke, noe som kan føre til 
ulykker, ifølge overlege Merete Vevelstad, spe-
sialist i klinisk farmakologi.

– Myndighetenes oppfatning er at det for 
øyeblikket ikke finnes nok dokumentasjon for 
at bruk av psykedeliske stoffer gir bedret psy-
kisk helse. Det er en forutsetning for medi-
sinsk bruk, sier Vevelstad.

– Effekten vil være uforutsigbar, avhengig 
av livssituasjon, mental tilstand og person-
lighet til brukeren, samt størrelsen på dose-
ringen. Hos noen kan bruken slå positivt ut, 
men for andre vil den oppleves som negativ. I 
tillegg er de positive virkningene gjerne kort-
varige, og stoffer som MDMA kan gi enkelte 
plagsomme bivirkninger når brukeren slutter 
med stoffet, sier Vevelstad.

Ragnar Nesvåg, seniorforsker ved Avdeling 
for psykiske lidelser ved FHI og overlege ved 
Akuttpsykiatrisk seksjon ved Oslo universi-
tetssykehus, mener at de internasjonale mil-
jøene som er store på feltet fokuserer for mye 
på de positive effektene av stoffene.

– Det kan godt hende stoffene har en posi-
tiv effekt ved noen tilstander, men poenget 
er at det ikke er godt nok etablert ennå. Vi vet 
at LSD kan gjøre pasienter mer tilgjengelige  
for psykoterapi og at det kan ha god effekt 
ved alkoholisme, men å bruke det på pasi-

enter uten nok kunnskap er risikabelt, sier 
Nesvåg.

– Flere akademikere og klinikere etterlyser 
mer forskning på psykedeliske stoffer. Hvor-
for åpnes det ikke for slik forskning i Norge?

– Fordi temaet psykedeliske stoffer og psy-
kisk helse er etisk komplisert, og de akade-
miske miljøene med interesse for dette i 
Norge, er små. For å finne ut om psykedelis-
ke stoffer har en effekt utover statistisk tilfel-
dighet, må man gi stoffet til en tilfeldig grup-
pe pasienter og placebo til en annen. Etiske 
regler hindrer imidlertid forskere å gi rus-
midler i slike forsøk, sier Nesvåg.

Ben Sessa er enig i at det trengs mer fors-
kning og at det ennå er for tidlig at medisinere  
kan skrive ut psykedeliske stoffer på resept.

– Det er imidlertid viktig at vi fortsetter 
forskningen på feltet for å teste stoffenes sik-
kerhet og effekt. Om stoffene til slutt kan sees 
på som trygge og brukbare, vil det nærmest 
være uetisk ikke å bruke dem i behandling av 
pasienter, sier Sessa.

Bare hyggelig. I motsetning til de nor-
ske forskerne er norske brukere i gang med 
eksperimentering på egen hånd. Små grup-
per arrangerer kvelder hjemme hos hveran-
dre hvor de legger til rette for det de mener er 
trygg bruk. Frukt, juice og rikelig med vann 
settes frem på bordene med tente lys. I en 
periode gikk slike kvelder i Oslo under nav-
net «Bare hyggelig». Kjartan Nilsen er grunn-
legger av The German Psychedelic Society,  
organisasjonen som formidler forskning 
på psykedeliske stoffer i Tyskland. Han har 
arrangert lignende kvelder hjemme hos seg i 
Berlin, og omtaler dem som treff for å oppleve 
samhold, ikke som festopplevelser på lik linje 
med alkoholholdige samlinger.

– Disse samlingene har utvilsomt en tera-
peutisk effekt på dem som deltar. Vi gjør det 
ikke bare for gøy, men bruker det som et verk-
tøy for personlig og spirituell utvikling. Vi 
snakker om opplevelsene og samtaletemaene 
i månedsvis etterpå, sier Nilsen.

I sommer har også han tatt turen opp til fes-
tivalen på Værøy. Kjæresten har imidlertid sett 
seg lei av teltlivet, og de skal snart dra hjem.

Frode Myhre holder ut – og kommer til å 
fortsette kampen for å normalisere psykede-
liske stoffer.

– En legalisering øker muligheten til å for-
midle korrekt informasjon om riktig og trygg 
bruk. Når forskning viser at å ta psykedelika 
har lavere risiko enn flere andre dagligdagse 
aktiviteter vi mener har en akseptabel risiko, 
så gir ikke forbudet vi har i dag mening, sier 
Myhre.

– Her har du noe som kan gi folk en fantas-
tisk opplevelse, med varige positive endringer, 
og så kan jeg ikke snakke om det fordi det er 
ulovlig. Noen må begynne å snakke om det. 
Hvis ikke skjer det ingenting. ●
magasinet@dn.no

I sus og rus
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Å BRUKE DET PÅ 
PASIENTER UTEN 
NOK KUNNSKAP  
ER RISIKABELT

Ragnar Nesvåg psykiater og seniorforsker 
ved Folkehelseinstituttet, om LSD

meskalin 
(3,4,5-trimetoksyfenetylamin)
▶ er Et hallusinogen som finnes i 
peyotekaktus, som vokser sørvest i USA  
og ned til sentrale deler av Mexico,  
samt i noen andre kaktusarter.
▶ Kaktusen har en lang tradisjon som et 
religiøst sakrament blant amerikanske urfolk. 
▶ Fører, i likhet med LSD og psilocybin, 
til sansebedrag.

psilocybin
▶ hallusinogent stoff som forekommer 
i fleinsopp og såkalt «magic mushroom». 
▶ Det finnes mer enn 180 typer sopp som 
inneholder psilocybin. En av de mest populære 
og lettest tilgjengelige av naturlig  
psykedeliske stoffer.
▶ Hallusinasjoner og sansebedrag 
forekommer, og virkningen ligner litt på den  
av LSD. Effekten vil være uforutsigbar.

← Fortsetter sin kamp. Frode Myhre tror mer 
eksponering må til for å få bukt med det han mener  
er stigmatisering av psykedelikabrukere.


