
Historien helt kort fortalt..
Psychedelia startede tilbage i 2000 som et lille web-forum 
hvor stof-interesserede mennesker kunne udveksle 
erfaringer og opskrifter med hinanden. Internettet var 
ungt, og det at kunne finde ligesindede mennesker, som 
man delte interesser med var virkelig stort og nyt. 
Før vi havde nettet, var folk med hang til andre 
euforiserende stoffer end dem, man kunne få i 
supermarkedet, henvist til at søge i tunge bøger eller at 
finde nogle af de få undergrundsmiljøer der var, som 
delte stof-erfaringer med hinanden. Men nu kunne man 
med kun få museklik finde ind til virtuelle fællesskaber, 
der delte viden om stofoplevelser med hinanden. Viden 
om de rette doseringer af forskellige stoffer, samt hvordan 
man syntetiserede nogle af dem hjemme på 
køkkenbordet. 
Mens internettet voksede sig stort i starten af nullerne, 
voksede Psychedelia ligeledes. Snart blev websiden 
opdaget af medierne, der blæste historien op som en stor 
skandale: unge mennesker udvekslede narko-kemi med 
hinanden på nettet! 

En artikel fra 2002: ´Hemmeligt Narko-broderskab´ 
skrevet af Kåre Quist i Urban, var nok startskudet på 
Psychedelias første reformation, hvor medlemmerne 
ransagede sig selv og ryddede op i de værste tråde der 
var skrevet. 
I artiklen i Urban stod der blandt andet: 
”Ingen af de misbrugseksperter, som Urban har talt med, 
har hørt om psychedelia.dk: »Jeg har aldrig set noget 
lignende. Det kommer helt bag på mig, at der findes et så 
organiseret fællesskab med det eneste formål at sætte 
livet og sindet på spil ved hjælp af stoffer - der er tale om 
et unikt broderskab, der samler de helt unge og nogle få 
ældre, mere erfarne stofmisbrugere, om det at bruge sig 
selv som forsøgsdyr. Det giver det et logeagtigt præg,« 
siger overlæge og misbrugsekspert Henrik Rindom.”    

På Psychedelia blev det nye formål med siden: skades-
reduktion (på engelsk harm reduction). Psychedelias 
forum vejledte folk i hvordan man skulle tage stoffer på 
en god og sikker måde. Filosofien bag skades-reduktion 
er, at når folk alligevel tager stoffer trods fare og forbud, 
kan man lige så godt vejlede dem i korrekt brug.                 

 Al omtale er åbenbart god omtale, hvis man ønsker at få 
sit budskab ud! Det måtte Psychedelia også sande, for i 
løbet af de næste par år blev siden for alvor kendt blandt 

almindelige mennesker. Det væltede ind med nye med-
lemmer! 

Medierne fortsatte dog med at lægge sig tæt op af 
sundhedsstyrelsens propaganda om ”nul-tollerence 
politik” når det gjaldt alle andre stoffer end tobak og 
alkohol, og dermed blev Psychedelia dømt ude som de 
slemme narkomaner. 
The War on Drugs – krigen imod stofferne var så 
sandelig også et vilkår i Danmark! En krig, som vi på 
Psychedelia vidste, at ingen kunne vinde. Vi fortsatte 
derfor ufortrødent med at give råd og vejledning i sikker 
brug af alle euforiserende stoffer. 

Psychedelia i dag..  
I disse dage gennemgår Psychedelia endnu en 
reformation. Vi har ændret vores primære formål, så vi 
ikke længere blot er en webside der vejleder i skades-
reduktion, men også arbejder aktivt frem imod en 
gennemgribende legalisering af alle rusmidler. 
På websidens forside står der: 

      PSYCHEDELIA
Vi er Danmarks største fællesskab for brugere af 

rusmidler
Psychedelia opdrager den danske befolkning til 
ansvarlig omgang med rusmidler. Vi ser dette som 
den eneste rigtige vej frem mod vores vision om en 
gennemgribende legalisering af alle rusmidler.
 

Vi har fulgt danskernes skjulte stofvaner i over 16 år. 
Dette gør os til en yderst valid ressource inden for 
rusmiddeldebatten, og med over 18.000 tilmeldte på 
hjemmesiden er vi brugernes svar på 
Sundhedsstyrelsen.
   

Vi skaber en sund kultur omkring danskernes 
allerede eksisterende stofbrug ved at sprede saglig 
information om, hvordan rusmidler anvendes 
forsvarligt i et ikke dømmende og indbydende miljø. 
Derudover afholder vi løbende sociale, politiske og 
andre typer arrangementer og hjælper gerne medier 
med information om, hvad der sker på scenen for 
rusmidler.
 

Velkommen indenfor på psychedelia.dk - sammen 
skaber vi en sund rusmiddelkultur!

www.psychedelia.dk 

http://www.psychedelia.dk

