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Sammendrag
Forfatteren har samlet ord og vendinger i forbindelse med rus og bruk av rusmidler over flere år.
Listen innholder en synonymordliste med navn på ulike rusmidler og uttrykk brukt for dem i
ruskulturen(e). Forfatteren understreker at registreringsarbeidet fortsetter og ønsker kontakt med
alle som kan bidra til å utvikle den. Han takker alle som hare bidratt så langt.
Forfatteren håper at ordlisten kan fungere som et hjelpemiddel for behandlere innen
rusmiddelomsorgen, hos helse- og sosialarbeidere og andre som kommer i kontakt med
rusmiddelbrukere/rusmiddelproblemer.
Emneord
Slang, Narkotika, alkohol

SUMMARY
connection with use of alcohol. The collection includes a list of slang synonyms for alcohol and
drugs. The author wish to emphasize that the work is continuing.
The author hopes that the list will be useful for health and social-workers, and other professionals
that in their professional work have to relate to drug culture(s) slang.
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Innledning
Denne ordlisten er ment som et praktisk oppslagsverk både for personer som mere allment er
interessert i språk og for dem som på en eller annen måte må forholde seg til språkbruk blant
dem bruker rusmidler. For dem som arbeider med behandling av mennesker som har
rusproblemer håper jeg at listen vil være et nyttig oppslagsverk. Ikke minst kan den være viktig
fordi ord og vendinger hos «brukere» ofte er vesensforskjellig fra dem som brukes av
behandlingspersonell. Ofte kan dette føre til unødvendige misforståelser. Noen ganger kan dette
få svært uheldige følger.
Listen er på ingen måte ferdig utviklet. Denne publiseringen, som er den fjerde, er et skritt på
veien i utvikling av den. Mange lesere vil sikkert kjenne til ord og vendinger som ikke er med. Jeg
vil være dem svært takknemlig om de kontakter meg slik at ordlisten kan bli oppdatert. Listen
beskriver også språk som er foranderlig og under stadig utvikling. Ikke minst kan dette illustreres
av alle de ordene som har kommet i forhold til nye rusmidler som ecstacy.
Det viktig for meg å understreke det foranderlige i språket. Den delen av språket som denne
listen inneholder hører med til de delene av språket som forandrer seg hurtigst. Det er også viktig
å være oppmerksom på at ord og måter å formulere seg på varierer individuelt.
Såvidt jeg vet er dette den første omfattende samlingen av slike ord som har blitt laget siden
Eifring kom med sin bok om narkotikaslang i 1985. Den første utgaven av listen ble utgitt i 1998.
Deretter har blitt elektronisk publisert på to nettsteder og som en bok på Universitetsforlaget i
1999. Bokutgivelsen inkluderer også en oppslagsdel om ulike rusmidler.
Oppdaterte versjoner av listen vil fortsette å bli publisert både på nettet og i form av
arbeidsarpporter slik som denne.
En rekke mennesker har hjulpet meg med innsamlingen. Ikke minst har jeg hatt stort utbytte av
samarbeidet med dr. philos Bengt Svennson ved universitet i Lund, cand.polit Anders Sandvig jr.
ved Tyrili behandlingssenter, assisterende fylkelege Per T. Røhr, en lang rekke studenter ved
sosionom utdanningen ved Høgskolen i Lillehammer, politiførstebetjent Jostein Gravdal ved
Politiet i Lillehammer, professor i psykologi Reidulf Watten og en lang rekke brukere av ulike
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rusmidler. Det ligger i sakens natur at den siste gruppen ikke kan nevnes med navn. De har vært
svært viktige informanter og jeg hadde aldri kunnet utvikle listen uten dem. En lang rekke
personer, med for meg ukjent bakgrunn, har tatt kontakt med meg med elektronisk post. Jeg er
dem alle takknemlig for hjelpen.
Jeg skylder førsteamanuensis Yngve Nordkvelle stor takk for gjennomlesing og kommentarer til
manuskriptet. Overlege Hans Olav Fekjær har vært behjelplig med å gjøre listen tilgjenglig på
nettet via informasjonsbanken for rusmidler. Fekjær har også bidratt med nyttige kommentarer og
litteraturtips. Jeg er ham stor takk skyldig for dette.
Tilslutt vil jeg takke høgskolelærer Hilde Vold som hele tiden har vært min nærmeste
diskusjonspartner. Hun har hatt viktige innvendinger i forhold til utgivelsen av listen og påpekt
begrensninger ved denne type kartlegging.
Lillehammer 11.06.00
Hans-Jørgen Wallin Weihe

Noen ord om kultur, rus og nytelse
"Kultur" begrepet er så sammensatte og så forskjellig behandlet i litteraturen at det lett kan bli
forvirrende å bruke dem. Det som ligger i kulturbegrepene er svært grovt sagt at en gruppe, som
er mere eller mindre avgrensbar, har visse felles karakteristika som språk og verdier (Weihe,
1997). Antropologen
Richard Shweder (1991) hevder at hva som oppleves som et individuelt menneske vil variere. Vi
forstås mere eller mindre som en del av et større hele som kan inkludere både andre i våre
omgivelser, naturen rundt og sees i et tidsperspektiv som strekker seg langt ut over det vi hos oss
betrakter som et menneskeliv. En følge av dette vil også være at hva vi oppfatter som nytelse,
rus, bruk og problematisk bruk vil variere.
Kulturer er aldri statiske og de er vanskelige å avgrense fra hverandre. Svært ofte vil vi oppleve
situasjoner der tildels helt ulike verdisett møter hverandre.
Noen ganger "smelter" de sammen til noe nytt. Andre ganger foretas det tilpasninger og noen
ganger dominerer en kultur en annen. Dette kan skje helt bevisst, ikke minst fordi det man selv
står for, lett sees som "riktigere" enn det "de andre" står for.
Antropologer beskriver ofte forbausende ulike reaksjoner på alkoholinntak i forskjellige kulturer.
Det kan ofte nærmest virke som om det er helt ulike rusmidler som har blitt brukt. Det finnes
mange eksempler på kulturer der vår form for beruselse ikke finnes. I noen kulturer er de sosiale
hemningene de samme uansett hvor beruset man fysiologisk sett blir. Eksempler på dette finner
vi hos cambafolket i Bolivia, meksikanske mixtecindianere og på Iflauk-atollen i Mikronesia
(Løfgren og Løfgren, 1982). Tildels drikker disse gruppene sterkere alkohol enn vi er vant til.
Cambafolket drikker for eksempel en destillert sukkerrørssaft som inneholder 89 % alkohol.
Aggressivitet som reaksjon på alkoholinntak finnes i en rekke kulturer. Samtidig finnes det mange
kulturer der dette aldri forekommer. Navaho- og sioux indianere, innbyggere på Cook øyene og
Tahiti er kjent for å bli voldsomme under alkoholpåvirkning. Andre folkegrupper slik som
beboerne på Selskapsøyene og Camba-folket blir det aldri.
Det kan finnes sterke, men usynlige grenser for hvordan denne aggressiviteten utøves. På Irland
drikkes det stort sett på puben, men aggressivitet utøves i hjemmet av mannen mot hustruen.
Løfgren og Løfgren (1982) forklarer dette med at puben var et sted der det ikke kunne være
slåssing. Da ville eieren miste lisensen. Logikken var klar og illustrerte at det var et sterkt element
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av kontroll selv under kraftig beruselse. Løfgren og Løfgren (1982, side 130) gir eksempler på
noe av det samme fra et svensk kursted for alkoholister; "Bestyreren: Hvorfor måtte du løpe av
gårde å kjøpe brennevin nettopp i dag ? Klienten: Du forstår - jeg ble så forbannet på Kalle, og
jeg slåss jo aldri edru." I en sammenfatning av antropologisk litteratur finner Heath (1976) at
aggressivitet ved alkoholinntak hverken er vilkårlig eller uunngåelig, men et resultat av sosial
læring.
Vår måte å drikke på har vi eksportert til andre deler av verden. "Med få unntak viser det seg at
misbruk og alkoholisme er vestlige oppfinnelser" skriver Løfgren og Løfgren (1982, side 128).
Hans Egede, den første misjonæren til Grønland, kommer inn på dette i sin beskrivelse fra 1741
av forholdene blant eskimoene; "Drank ere de ikke meget for; dog har nogle af dem, som en tid
lang har opholdt sig iblant os, lært at drikke Viin og Brendeviin got nok, og ikke forsmaaed det,
naar det er bleven dem tilbuden. Men Tobak fordrager de ingenlunde, ikke heller røgen deraf"
(Egede, gjenopptrykk av 1926, side 106). I 1742 tok noen Grønlendere kontakt med Niels Egede,
en av Hans Egedes sønn. De hadde lagt merke til at danske matroser ble "gale" , dvs drakk seg
fulle, ved juletiden. De oppfattet fyll som et tegn på en kristen høytid (Fenger, 1879).
Grønlenderne stilte seg uforstående både til at Danskene valgte å bruke en masse tid på å lage
øl når det fantes vann og at man ville drikke noe som ødela forstanden.
I Nils Egedes dagbok fra året 1759 beskriver han Grønlenderne reaksjon da han begynte å
brygge øl: " Dag åtte fik vi først vores Brygerhus færdig, og som vi samme Dag brygged Øll og
der var nogle fremmede Grønlændere til Stæde, som saae derpaa, forundrede de sig paa, at vi
ville giøre os saa megen Umage med at forøde baade Malt og Brende, thi de mente dem det vel,
at Vand var got nok, men som vi vare nu vante til det slags, og bare Vand kunde vi ikke læske os
paa. De svarede strax at vi da motte være meget ulæskelig, siden alle Chreaturer kunde læske
sig med Vand, men sog ieg inted derimod hafde at sige, spurte ieg dem hvii de ikke aad Græs,
raadt Kiød samt raae Fisk ligesom andre Dyr. Da loe de og sagde: du fattis ikke for Ord" (Egede
nytrykk i Bobe 1943, side 14).
Det varte en god stund før Grønlenderne tilegnet seg nordiske drikkeskikker. Til å begynne med
virket de bare frastøtende på dem. Riktignok startet de raskt å bruke "galt vand" eller "brendevin"
til behandling av syke. Dette var for de første misjonærene en del av datidens alminnelig
anerkjent medisinsk behandling. Det tok derimot lang tid før man begynte å drikke for tørsten,
kosen eller for på bli beruset. Misjonærene forsto tidlig at dette ville skje. Hans Egedes andre
sønn Paul skrev alt i 1728 om faren for at eskimoene kunne bli som de danske "Hvis de nu fik
smag for brændevinen, ville de blive ligsom vore" (Poul Egede i Lidegaard, 1988, side 39).
Idag er alkoholproblemene på Grønland store. Mange tilskriver dette at "naturfolk" lettere blir
"alkoholister". Selv tror jeg at Løfgren og Løfgren (1982) har rett i at dette er noe som er lært
atferd fra vår kultur. Eksemplene fra Fenger og Egede’ene viser at det tok tid og massiv
påvirkning å tilegne seg våre negative drikkeskikker.
Mest destruktivt har nok eksporten av våre alkoholvaner vært til kulturer som ikke tidligere har
hatt noe forhold til alkohol. Grønland er et eksempel på dette. Mail (1993), som skriver med
utgangspunkt i nordamerikanske indianere, går så langt som å kalle introduksjon av alkohol blant
indianerne for "kjemisk krigføring". Den høye frekvensen av sosiale problemer i
urbefolkningsgrupper som feks kanadiske og amerikanske indianere må imidlertid ikke bare
forstås på bakgrunn av alkohol, men også som et resultat av sosiale-problemer og sammenbrudd
av tradisjonelle normer ( se feks. Cattarinich 1996 og Weihe (i Marthinsen og Ekberg 1997).
På den annen har dette aldri vært en ensidig prosess. Vi har eksportert og vi har importert. Hasj
har kommet tilbake til Europa etter å ha vært tilnærmet borte. Kokain og nikotin har kommet som
nye midler. Både kokain og nikotin brukes idag i helt andre former enn de opprinnelige. Peru
indianerenes tradisjonelle tygging av koka blader er noe helt annet det misbruk som
koakinbrukere i vesten står for. Den rituelle røkingen av tobakk var noe helt annet enn
kjederøykingen av sigaretter slik vi ser det idag.
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Generelt kan man antagelig si at tradisjonell bruk av rus og nytelsesmidler har hatt en innarbeidet
og integrert del i den kuluren den har vært en del av.
Slik bruk har sjelden hatt det samme destruktive preg som det kan få når middelet bringes ut av
kulturen. Vi ser også eksempler på at sterke, eller imperialistiske kulturer, påtvinger enn annen
kultur sitt forhold til rus/nytelsesmidler. Også dette kan få destruktive utslag.
Rituell bruk av alkohol finnes kun i kulturer som har hatt tradisjon på bruk av alkohol. Nord
Amerikanske indianere hadde ikke noen bruk av alkohol før de møtte europeerne (Bacon (i Kissin
og Begleiter), 1976). Det er mulig at det ofte svært destruktive forholdet til alkohol som har
utviklet seg i disse kulturene har sammenheng med dette. På den annen side er det også mulig
at europeeres destruktive bruk av mange narkotiske stoff skyldes at disse mangler en tradisjonell
innarbeidet plass i vår kultur.
Enkelte grupper, slik som den samiske i nord Norge, har vist seg å ha god motstandskraft mot et
"importert" forhold til alkohol. Samene i nord Norge har ikke noe større alkoholproblemer enn den
norske befolkningen. Dette skiller dem ut fra andre urbefolkningsgrupper som inuiter på Grønland
og urbefolkningene i nord Amerika og i Australia. En av grunnene til at den samiske gruppen har
hatt en slik motstandskraft er antagelig normer på avhold som spesielt har vært sterke blant
Læstadianere ( Larsen, 1993). Også andre steder vil det antagelig være slik at grupper som
makter å beholde verdier som er fundamentert i egen kultur har større motstandskraft. Når slike
verdier kobles til normer om avhold reduseres sjansen for å utvikle et destruktivt forhold til
rusmidler. Det er slående at man lett ser ytterpunktene i mange slike kulturer. Enten
problematisk bruk eller rent avhold (Hunter, 1992).
Mye av den høyere frekvensen av problematisk bruk av rusmidler kan også skyldes høyere
arbeidsledighet og andre strukturproblemer. Urbefolknings-grupper er ofte rammet hardere av
dette enn andre grupper og dette fører til større belastninger som lett leder videre til høyere
frekvens av problematisk rusmiddelbruk (Elias, 1996).
Det er mye diskutert hva som kan gjøres for å redusere rusmiddelproblemer blant
urbefolkningsgrupper (se feks. Landau 1996, Gutierres 1994 og Brady 1995). Selv tror jeg at et
viktigste tiltakene vil være å styrke tradisjonelle verdier og å formidle respekt for disse. Tildels vil
antagelig dette også bety at behandlingsprogram må utvikles med rot i lokal kultur og
behandlingstradisjoner. Blant indianere i USA har det vært utviklet behandlingsopplegg som
tildels har tatt utgangspunkt i egen kulturs tradisjoner for behandling. Det siste har ikke vært
uproblematisk. Blant annet bryter man med dette med tradisjonell vestlig skolemedisin og krav til
vitenskaplighet. Et annet problem har vært den tradisjonelle kulturens forhold til rusmidler. I noen
tilfelle har dette også hatt sine destruktive sider (Brady, 1995). I noen tilfeller har dette vært ved at
den tradisjonelt har koblet bruk av ulike stimulanser til krigerske aktiviteter og aggressivitet.
Kjønnsforskjeller i bruk av og reaksjon på alkohol varierer kulturelt. Vanligst er det at menn
drikker mere enn kvinner, men det finnes unntak fra dette. I noen samfunn drikker menn og
kvinner like mye. Kvinner drikker ikke i noe samfunn mere enn menn. Aggresjon, som vanligvis
regnes som en mannlig egenskap, blir feks. blant folkegruppen som bor på Aleutene sterkere
uttrykt blant kvinner enn menn under påvirkning av alkohol (Bacon (i Kissin og Begleiter), 1976).
Dette er stikk motsatt vanlige reaksjonsmønster i feks. norsk kultur.
Antropologene operer med begrepet parantesatferd. Dette er atferd som unntas fra vanlige sosial
regler. Atferd som unnskyldes og godtas som annerledes. Eksempler på dette er oppførsel ved
stor sorg, for eksempel ved dødsfall, psykisk utviklingshemning og ved sinnssykdom.
Alkoholrusen kan fungere på samme måte. Under påvirkning av alkohol godtas det at man går ut
av sitt vanlige kontrollerte selv og over i en annen tilstand. I hvilken grad alkoholpåvirkning gir
grunnlag for parantesatferd varierer imidlertid fra kultur til kultur ( Løfgren og Løfgren, 1982). Et
eksempel på noe lignende fra vårt samfunn kan være russefeiringen. Utstyrt med rød lue og
rødrussdrakt kan man bli unnskyldt for adskillige utsvevelser som man ellers hadde møtt
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sanksjoner i forhold til. I en rapport skrevet av en tjenestemann fra det engelske "Probation
Service", eller det vi kaller for kriminalomsorgen, fant jeg denne oppfatningen helt rendyrket. Han
hadde vært på en utvekslingsreise til Norge og skrev blant annet om vårt forhold til rus. Etter å
ha slått opp i ordboken fant han at rus og russ var nærstående ord. I rapporten skrev han;
" I Norge kler mennesker, vanligvis i 18 -19 års alderen, seg i en rød drakt. Dette kalles å være
beruset. Når man er "beruset" på denne måten kan man drikke så mye man vil, danse i gatene
og fløyte i fløyter." Deretter gikk han over til sammenligne med parantesatferd i andre kulturer.
Selv om engelskmannen hadde oversatt feil (ordene rus og russ er vesensforskjellige) trakk han
allikevel frem essensen i parantesatferd.
Våre stereotype oppfatninger av andre kulturer blir ofte ironisert med. Kjetil Rolnes (1995) er en
av mesterne. I sin bok om norsk smak skriver han om norsk puritansk designteknologi,
fordervede franskmenn og nytelses syke italienere. Noe riktig er det imidlertid i slike
karakteristika. Det er ikke helt feil. Ulike kulturer prioriterer ulikt. Nordmenn satser mere på
hjemmekosen enn italienere. De tilbringer mere av sin tid i "fellesrommet" , går mere ut og har et
annet forhold til nytelsesmidler som vin. Om man blir "fordervet" av å drikke mere vin enn kaffe er
et annet spørsmål. Det er et spørsmål både av rent helsemessig karakter og av moralsk eller
moraliserende art. Mest av alt er det er moralsk spørsmål. De drikker vin - masse vin - og er
katolikker - også er de med i EU - sånne folk er for enkelte per definisjon "fordervede".
Språket vårt reflekterer holdningene våre. På samme måte som skikker eksporteres og kan være
en del av et maktspill vil språket være det. I den ordlisten jeg har utarbeidet har jeg brukt mye tid i
miljøer der det snakkes om rus. Innsamlingen har foregått i full åpenhet, men jeg har på ingen
måte "tilhørt dem som har vært innenfor" disse miljøene. Jeg har nok alltid blitt betraktet som en
"fremmed fugl" med holdninger og oppfatninger som nok noen ganger har preget hva jeg har fått
av informasjon. Noen har villet snakke med meg, andre har ikke vært åpene for kontakt. Stort sett
har jeg opplevd nysgjerrighet og åpenhet.
Som alle andre har jeg oppfatninger om fremmede. Det har vi alle. I erkjennelsen av at jeg selv
ikke er noe unntak ligger det også en erkjennelse av at jeg har blindflekker. Både språket mitt og
mine oppfatninger om fremmede reflekterer dette.

Språk og rusmidler
Ord er redskap med begrensninger. Selv innen det vi oppfatter som felles norske normal språk
finner vi ofte store ulikheter i hva vil legger i et ord.
Et eksempel er ordet "klar". Når en trønder er "klar" betyr det at han eller hun er sliten og trøtt (
Jenstad og Dalen, 1997). For mennesker fra andre steder i Norge kan det ligge et helt annet
meningsinnhold i ordet. Dersom man har ruset seg, feks. i den forstand at man har "gått på fylla",
blir man sliten eller "klar".
Selv med samme ord brukt innen samme språkområde kan det ofte være helt forskjellig
meningsinnhold. Et eksempel er ordet "frisk". For brukere av narkotika kan dette bety at man føler
seg "fin i farta" eller er for oppadgående rus. "Syk" føler man seg når man er for nedadgående
rus eller kjenner suget etter rus. Et slikt meningsinnhold er nærmest det motsatte av det en
behandler vil legge i begrepene. Begrepene som brukes om rusmidler varierer også sterkt. I
enkelte miljøer betyr "sopp" ecstasy, mens det i andre miljøer betyr fleinsopp. Heroin betegnes
ofte som "H", men det kan også står for ecstasy. For en behandler kan det være av stor viktighet
å vite hvilket rusmiddel det er snakk om. Ikke minst gjelder dette i forhold til situasjoner med
forgiftninger og avrusing.
I tillegg til dette kommer den mere spesialiserte terminologi som tilslører hva det snakkes om for
utenforstående. Dette kan være viktig fordi det noen ganger kan være nødvendig å snakke om
feks. narkotikabruk uten å bli avslørt. Ved siden av dette er det behov for å utvikle et spesialisert
"fagspråk" som går på rusbruken. Kokainbrukere har for eksempel begreper som er preget av
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måten stoffet brukes på. Et eksempel på dette er ordet "strek". Et ord som viser til at kokain
gjerne fordeles på en glassplate. Det strykes av slik at det ligger igjen som en strek på
fordelingsplaten. Slikt spesialisert språkbruk ser man utviklet i alle kulturer. Spesielle behov og
spesiell livsstil fører til utvikling av spesialisert språk.
Subkulturene blir kulturer i de større som utvikler sine egne ofte avvikende normer og verdier. De
kan ofte karakteriseres ved at de er svært foranderlige. Det oppstår også stadig nye
"subkulturer". Tildels er dette "subkulturer" som mennesker pendler ut og inn av. Den nye
"house" og "raveparty" kulturen har antagelig en annen rekruttering enn de narkomiljøene som en
gang fantes i Slottsparken i Oslo. Det internasjonale ved slike nye miljøer er også slående.
Ordene som brukes går igjen over landegrensene. De er fremmed for tidligere genrasjoner. De
regner seg ikke for "narkomane" og opplever seg selv som nytelses og ekstasesøkere av et helt
annet slag.
En tidligere hotell- og restaurantansatt fortalte meg hvordan han ved kontakt med amerikanske
jazzmusikere hadde blitt fortrolig med amerikansk sjargong.
Uttrykk som "snow" for kokain, "flying high" for å være påvirket av narkotika og "joint" for en røyk
med marihuana var blitt kjente begreper. De hadde blitt en del av et språk han var fortrolig med.
Et språk som han visste at tilhørte et spesielt, internasjonalt miljø og som gjorde at han var
innenfor når han behersket det. Selv brukte han ikke noen av disse midlene, men fant at det var
en viktig sosial nøkkel å kunne beherske sjargongen.
Slik spesiell ordbruk, som tildels kan tilsløre for de "utenfor" utvikles lett. En tretten år gammel
gutt fortalte meg med stor fryd hvordan de kunne snakke om røyking uten at læreren skjønte noe.
Sigaretter ble kalt for "gaffler" og dermed skjønte ikke læreren noen ting. Noen ganger kan slik
ordbruk utvikle seg i samspillet mellom to mennesker. Det kan snakkes om det utroligste i et
slags kodespråk der kjente ord brukes, men for å betegne noe helt annet. Man kan sette seg inn i
slikt språk i de tilfelle ordene blir brukt felles av en større gruppe.
Alle miljøer har sine oppfatninger av hva som er riktig og galt. En av normene går på at man ikke
avslører gruppens helligheter. Alle i miljøet vet at Petter dealer med stoff og at Ole har tatt
brekket i villaen til politimesteren, men det vil være et alvorlig normbrudd å la slik kunnskap tilflyte
politiet. Da blir man en Qvisling og landssviker. Konsekvensene av at "tystingen" blir kjent er at
man i beste fall blir utfrosset fra miljøet og dessuten lett får en voldelig reaksjon.
I dette tilfelle dreier det seg om kriminelle handlinger, men de usynlige reglene for hva som er
riktig og galt ligger der også i andre situasjoner. Når gutta går ut og tar seg en øl, understreker de
brorskap og kameratskap. Det vil være et normbrudd å utlevere "hemmeligheter" man får seg
betrodd i en slik sammenheng. Det gjør man bare ikke. Dersom det skjer og det blir kjent vil det
ikke bli likt av de andre.
Normer for oppførsel varierer. Mange miljøer der rus spiller en stor rolle er preget av "jakten" på
rus og rusmidler. Man går nærmest, noen ganger bokstavelig over lik, for å få seg en rus. I slike
miljøer er spisse albuer og rå makt viktige faktorer. Den sterkeste kan tillate seg mye som de små
gutta ikke kan. Normene er ikke nødvendigvis forskjellige fra det vi finner ellers. Det meste er
felles, men toleransen for normbrudd kan være forskjellig. Noen normer vil også bli definitivt ulike
det som resten av samfunnet har. Kjennskap til disse vil være "nøkkelen" til forståelsen av
miljøet.
Fodstad (1996) beskriver sniffermiljøet ved "Eika" nede ved Akerselva. "Eika" er egentlig en bøk,
men sniffergjengen kunne ikke ha det hengende på seg at de satt ved en bøk. Det å være "bøg"
er det samme som å være homoseksuell. Det å være gjengen fra "bøken" kunne lett ha ført til at
gjengen hadde fått kalle navnet "bøgen" , "bøge gjengen" og dermed blitt kalt for noe som
nedverdigende som "homo". Bøken var en eik og dermed basta. Historien forteller mye om
gjengens holdninger og stereotypien. Det er ikke nødvendigvis noe uttrykk for liberalt frisinn at
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man sniffer og ruser seg. Tvert i mot det er kanskje snarere uttrykk for en protestholdning som
tildels er vel fundamentert i konservative verdinormer.
Det sentrale midtpunktet i sniffermiljøet var "dønk". Ordet kommer enten av "dunken" man
oppbevarer sniffermiddelet i eller helst "dynkingen" med tynner man påfører sniffefilla. Et slikt
miljø, omgitt av sosialarbeidere, "omvendere", helsepersonell, politi og en kritisk fiendtlig innstilt
allmennhet, utvikler lett sitt eget språk og sin helt egene terminologi. En del av "kulturens"
beskyttelse og identitet ligger i dette språket.
Mange ord om rus er positivt ladet. Når noen snakker om "Flying high" har det sterkt positiv ladet.
Man er nesten "som en ørn, som den mest kongelige av alle fugler, som svever over den grå
masse". Andre går mere på det negative. Det å være "dritings" har ikke noen positive overtoner.
Det er beslektet med ord som "å drite seg ut". Samtidig ligger det en dobbelthet i det. Det er tillatt
å "drite seg ut" når man er "dritings".
Ord som fyll og rus rommer illustrer vår holdninger både til den tilstanden man hensetter seg i og
den personen som er påvirket. Det er noe helt annet "å være beruset" enn "å gå på fylla". I
påvirkningsgrad kan tilstanden være helt lik. Promillen kan være den samme. Den velkledde
forretningsmannen blir "beruset" eller "påvirket". Den bostedsløse, arbeidsledige "går på fylla".
Beruselse oppnådd i hjemmet fra flasker med fine etiketter er noe annet enn den man får i
parken med øl og billig sprit.
Innen behandlingsapparatet har det vært omstridt om man skal tillate klienter å beholde det
språket de har fra ruskulturen. På mange behandlingssteder har man vært av den oppfatning av
klientene må avkles dette språket og i stedet bruke "normal" kulturens språk. Tanken har vært at
språket er en viktig del av et menneskets identitet og at det ligger en sterk identifisering med
ruskulturen ved å bruke dens språk. Praktisk har dette betydd at klientene har møtt negative
reaksjoner og tildels sanksjoner dersom de har brukt ord som "gallar", "rev" og "makka". I stedet
kunne man snakke om hasj, røyke hasj og amfetamin. Igjen blir tanken at man ved å bruke
normal kulturens ord lettere identifiserer seg med den og markerer avstand til ruskulturen.
For å gi leserene en praktisk innføring i "ruskulturenes" språk har jeg laget en eget vedlegg som
inneholder noen av de vanligst brukte uttrykkene. Jeg har også utarbeidet en synonymordliste slik
at populæruttrykkene er systematisert etter type middel. Begge deler håper jeg at kan være
praktiske hjelpemidler for å sette seg inn språk som for mange vil være ukjent.
To kulturs samfunnet
Morgenbønn for særlig snutete snuter
Kjære Gud, gi oss mot, gi oss styrke
til å klare vårt viktige yrke
Gi oss speed, gi oss kilovis
og gjør falske til ekte bevis.
Gi oss fengsler og våpen og makt
til ditt paradis går vi i takt.
Skje din vilje og komme ditt rike
i et land der hvor ingen får frike.
(Arvid fra Bayeren gjengitt i Sørensen, 1979, side 54)
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Denne svært stereotype oppfatningen av det mest politimessige politi tilhørte en innsatt på
Bayern, eller Oslo Kretsfengsel avdeling A. Den viser et svært karikert fiendebilde. Politiet
omskapes til taktfast marsjerende gestapister som elsker fengslinger, våpen, uniformer og makt.
Den illustrer også en ruskultur som har et annet virkelighetsbilde enn det majoritetssamfunnet
har. For å ikke å snakke om hvor ulikt det er politiets og fengselsansattes.
Goffmann (1972) beskriver det han kaller for "selvets territorium". Han gir eksempler på
territoriummarkering ved at vi markerer "vårt bord/vår plass" ved å legge en avis, et klesplagg o.l.
på en plass vi vil ha. "Grupper" markerer også hva de anser som sine "revir" på ulike måter.
Dette skjer ved bruk av språk og ulike signaler som markerer gruppen. I behandlingsteder,
fengsel og ellers i forholdet mellom behandlere/politi og de gruppene de arbeider med ser vi
dette på mange måter. Begge grupper markerer sin posisjon og sitt territorium. Noen ganger, slik
som i et fengsel, skjer dette ved at en gruppe har mere makt enn den andre. De innsatte på sin
side utøver også en slags makt, men den er mere skjult og den har andre former. Begge
gruppers makt uniformerer og disiplinerer i forhold hva som er akseptabelt. Det betyr også at de
definerer, mere eller mindre uttalt, hva som er normbrudd.
I boken "Asylums" (1961) beskriver Goffmann to kulturssamfunnet. Studien er en av sosiologiens
store klassikere og tar utgangspunkt i studier fra "totale institusjoner" som fengsler, psykiatriske
sykehus, kloster, militærleirer og skip. Når jeg trekker den frem her er det fordi den svært godt
illustrer to kulturs problematikken som gjelder mellom behandlere og de som blir behandlet.
Svært mange mennesker som blir definert som å ha rusproblemer eller om man vil å være
"misbrukere" vil i perioder tilbringe livet sitt i behandlingsinstitusjoner og fengsel. De to kulturene
som eksisterer i det Goffmann kaller "totale institusjoner" vil svært lett utvikle sine helt egne
karakteristika. Ofte vil de ha verdier, stereotypien og holdninger som er gjensidig skjult for
hverandre.
Goffmann skriver om pasientenes "moralske karriere" og "det skjulte liv" på institusjoner. Det kan
synes uvant å tenke på rusbrukers "karriere". Ikke desto mindre er det viktig å være klar over at
en rusbruker som lever i et miljø der det meste tilsynelatende sirkulerer rundt rusen har en eller
annen form for "karriere". Også i slike miljøer har mennesker ulik status og posisjon. Lettest ser vi
kanskje dette i institusjoner, men noe av det samme eksisterer også utenfor. Her blir det
naturligvis mere komplekst enn i en institusjon fordi man har mye mere komplekse omgivelser å
ha kontakt med.
Det finnes behandlingsteder som bevisst forsøker å bryte ned tokulturspreget. Et eksempel på
dette er "Veksthuset" i den gamle direktørboligen på Gaustad psykiatriske sykehus i Oslo. Her
har man forsøkt å utvikle et tredjegenrasjons "terapeutisk samfunn" etter modellen "Phoenix
house". Tidligere terapeutiske samfunn hadde vært demokratiske med en flat struktur. Hensikten
med dette var å bryte ned forskjeller mellom personalet og beboere. Det viste seg etterhvert at
dette fungerte dårlig. Ikke minst fordi misbrukergruppen manipulerte systemet. Tredje
genrasjonsstedene har en hierarkisk organisasjonsstruktur, bruker konfrontasjonsgrupper og har
med tidligere misbrukere i staben (Furuholmen, 1993). "Tokulturs" tendensene bekjempes
dermed aktivt, men uten at man tilslører makt og kompetanseforhold og legger seg åpen for
manipulering.
Kompetansen som ligger i å ha vært igjennom rusproblemer gis anerkjennelse og verdsettes ved
at tidligere rusmisbrukere er med i staben. Det siste er viktig fordi det erkjenner at det er noe
som læres ved "å ha kjent på kroppen" og "ha vært innenfor". Det finnes "noe" som er svært
vanskelig tilgjengelig for dem som er "utafor" og som den andre kulturen ønsker å skjule noe for.
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Samtaler med personer med rusproblemer
Helse og sosialarbeidere møter en lang rekke personer med rusproblemer. Noen av dem har fått
et langtkommet misbruksproblem. En del av disse har kommet så langt at de lever et liv på gata.
Mange av dem har fått store sosiale konsekvenser av sin bruk av rusmidler.
"Oppbyggelige samtaler med folka på sossen har jeg aldri likt. Det er sånne pliktløp du må
igjennom for å få de penga du har krav på". "Du må jamre deg litt og klage over rygg og mage og
søvnløshet og greier - det er litt ettersom hva slags piller du skal ha og håssen doktor det er. Det
må passe inn i felleskatalogen veit du - du må vite hva du ska si nårrem spør. Du fåkke noe av
det du må ha om du ikke veit hva dui ska si". Omtrent sånn har mange av dem jeg har hatt
kontakt med på gata, i fengsel og i behandlingsinstitusjoner uttrykt seg. Jeg har hørt det i mange
ulike versjoner og mere eller mindre høflig fremført.
Opplevelsen av hjelpere som forsøker å få til atferdsendring ved "motiverende samtaler" og
terapeutiske rituelle samtaler er ofte negativ. De har lett for å gå ie t fast rutineløp. Rusbrukeren
vet hva helse/sosialarbeideren kommer til å si og de vet hva rusbrukeren kommer til å si. Det har
lett for å få preg av ritualer der begge lirer av seg sine innlærte replikker. Begge later som de tror
på det og begge parter forsøker å avlevere et overbevisende spill. Det har lett for å få preg av
ritualer som rusbrukeren må gjennom for å få økonomiske ydelser, piller eller hva det nå enn er
han/hun vil ha.
Ingvar Ambjørnsen (1992) beskriver i boken "Hvite niggere" en rekke slike situasjoner med
mennesker som har blitt eksperter på de ritualer de må igjennom for å få sosialhjelp og
benzodiazepiner. Det kan få preg av å være spill på en sene totalt uten sammenheng med det
spill som skal utfolde seg etter at man går ut av samtalerommet.
Når jeg ber helse- og sosialarbeidere si hva som karakteriserer samtaler med rusproblemer
trekkes ofte det negative frem:
- manipulering
- aggresivitet
- selvmedlidenhet
- svindel
- hjelpesløshet
- stakkarslighet
Egenskaper vi alle har blir sjeldent trukket frem. Rusmiddelbrukere blir annerledes selv om de til
stor del er akkurat som alle andre. En del av slike karakteristikker skriver seg antaglig fra at
personer som blir ansett for å ha et rusproblem blir forsøkt disiplinert av et "system" som helseog sosialarbeidere er en del av. Andre skriver seg fra at rusmiddelbrukere har lært seg at de må
være noen stakkarer for å få det de vil ha tak i. De må simplethen enten selge sin stakkarslighet,
syklighet eller i noen tilfelle skremme eller manipulere seg til det. Strategien blir individuell og
selvfølglig også i mange tilfelle påvirket av virkningen av rusmiddelet.
Løfgren og Løfgren (1982) trekker frem benektning, ekstrenalisering av kontroll og manipulering
som de tre viktigste alkoholistiske forsvars-mekanimsmer. Mange pårørende vil kjenne seg igjen i
det. Enten er det ikke sant, eller så er det noen andre eller noe annet som har skylda. Ved siden
av det er det en sinnrik mengde med manipulering og lureri for å få de ettertraktede dråpene. Jeg
vil under gå litt nærmere inn på disse mekanismene.
Benektning hos den som har et alkoholproblem skjer mange ganger i form av at individet selv tror
at han/hun ikke har drukket. Det skjer imidlertid ikke bare hos den som drikker, men også hos
omgivelsene. På mange måter er det en almenmennesklig reaksjon. De fleste vil ha benektning
på et eller annet område ved at de systematisk glemmer noe, utsetter noe eller unnlater å utføre
noe. For en ektefelle til en person med alkoholproblemer kan det være i form av at det unnlates å
snakke om "problemet". Det er et ikke tema både for den som drikker og de pårørende.
Tendensen til å unngå det ubehaglige og å spøke det bort kan være en del av benektningen. I AA
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ideologien står benektning som et sentralt punkt. Det sees på som et av de sentrale karaktertrekk
ved en rusmisbruker.
Tilsvarende vil det være for brukere av andre typer avhengighetsskapende midler. Benektningen
vil kunne få forskjellige utslag og alt etter hvor "ulovlig" det som brukes er. Ulovligheten har med
hvor akseptert bruken er i det miljøet man er i.
Til en viss grad kan vi si at benektning kan være en overlevelsesmekanisme. Samtidig kan det
også fungere stikk motsatt. Benektning kan gjøre blind for følger av rusbruken og for den
informasjonen som gis. Den kan medføre "muntert" sjanglende gange hele veien frem det store
stupet. En sarkastisk utalelse om svigersønnen fra kong Christian IV i 1642 er illustrerende;
"Grev Pentz drikker nu intet mellem måltidene, men han holder måltid fra ti om formiddagen indtil
sju om aftenen (Rian, 1989, side 285). De alkoholiserte grev Pentz drakk og spiste antaglig
sammenhengende fra han våknet til han sluknet om kvelden. Dermed drakk han ikke lengre
mellom måltidene og livet var blitt et sammenhengende fyllekalas. Formelt sett hadde han sine
ord i behold dersom han sa at "jeg drikker nu kun til måltidene" - dermed var det kommet noe
moderat over drikkingen.
Eksternalisering av kontroll betyr at rusbrukeren gir skylda enten til rusmiddelet, til andre
mennesker eller omstendighetene. Noen typiske utalelser lyder slik;
- "etter at jeg fikk smaken på alkohol, tåler jeg ikke se en flaske - da må jeg bare drekke"
- "Det var etter skilsmessen det ble sånn, nå må jeg for å slappe av"
- "nervene mine ble ødlagt under FN tjenesten i Libanon, så noen fæle greier det tålte jeg ikke"
- "kona mi er så umulig"
- "alle de andre driver med det så jeg må jo.... "
- "de andre fikk meg til å .... "
Løfgren og Løfgren (1982) konkluderer med at eksternalisering hos rusbrukere (alkholister) fyller
viktige funksjoner;
- den viser hvor liten og og hjelpeløs brukeren føler seg
- den reflekterer belastningen av egen selvbebreidelse og andres moralisering
- alkoholkonsum er en selvpåført plage. For å "markedsføre" drikkingen som en "plage" kreves
det at man eksternaliserer. Andre typer plager som migrene og angst kan forklares uten slik
eksternalisering
Løfgren og Løgrens synspunkter gjelder alkohol, men de kan også gjøres gjeldende i forhold til
andre typer rusmidler og stimulanser.
Manipulering er i følge Bursten (1973) et fenomen som består av fire hovedkomponenter.
- Det må eksistere en målkonflikt
- Manipulatoren må være bevisst hva han/hun gjør
- Manipuleringen innholder alltid et element av bedrageri eller uhederlighet
- Manipuleringen innholder at den andre blir lurt
Manipulering kan ha preg av å være den eneste vei ut av en umulig situasjon. I
behandlingssituasjoner reflekterer den ofte hvor underlegen misbrukeren føler seg. Den kan
imidlertid også reflektere normene i misbrukskulturen som kan gå ut på at det er greit å lure
behandlere og "andre".
I samtaler med rusbrukere er det viktig å forstå mekanismer som ekstrenalisering, benektning og
manipulering. Det betyr ikke at de skal aksepteres. Det blir imidlertid lettere å forholde seg til slike
mekanismer dersom vi forstår bakgrunnen for dem.
Det er viktig å være merksam på at slike mekanismer trer i kraft også i en lang rekke situasjoner
som ikke har med rusmiddelbruk. De kan lett bli så innarbeidede trekk hos personer at de
nærmest blir en integrert del av personligheten. Hos personer med lang misbrukskarriere blir
dette lett tilfelle. Samtidig er det ikke bare rusmiddelbrukere som bruker slike mekanismer og det
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varierer i hvilken grad misbrukere bruker dem. Først og fremst er misbrukere som "alle andre".
De har varierende interesser, bakgrunn og personlighet. Sterotype beskrivelser av
misbruksprofiler har lett for å overskygge dette faktum.
Oppførselen og samtalen med en misbruker eller bruker vil også være avhengig av hvem
samtalepartneren er. En viktig del av dette er hva vi vil med brukeren og hva vi søker å oppnå
med samtalen med ham/henne. En polititjenestemann/kvinne som skal "avhøre" med sikte på å
"avsløre" et straffbart forhold har et annet utgangspunkt enn en helse/sosial personell som skal
innhente opplysninger som vil være avgjørende for om en person får behandlingsplass,
trygdeydelser, medikamenter eller økonomiske ytelser. I det første tilfelle kan det fortone seg
"taktisk riktig" å skjule og tilsløre fakta. I det andre å "selge" sin syklighet og fremstille sine behov
på en måte som utløser de ønskede goder.
Svært ofte vil behandlingspersonells samtaler få karakter av det politimessige avhør. Det er ikke
sikkert at behandlingspersonalet selv opplever det slik, men misbrukeren kan like fullt ha den
opplevelsen. Ikke så rent sjelden har jeg snakket med misbrukere som i egene øyner har vært til
"avhør" hos legen eller en sosialarbeider. En avsløring ville føre til negative konsekvenser i form
av tap av behandlingsplass, nekting av resept, en annen type piller enn de ønskede eller mere
restriktive økonomiske ydelser.
Berglind (1995, side 61 - min oversettelse) ser det som viktig i intervjuer der en persons
rusproblemer tas opp og få belyst følgende:
- Hvem er jeg ?
- Hva er min nåværende situasjon ?
- Hva vil jeg endre i mitt liv ?
- Hvilke muligheter har jeg til å få endret dette ?
- Hva er det som hindrer meg fra å gjennomføre denne endringen ?
- Hvordan skal jeg gå frem for å endre på det jeg vil ?
Fokuseringen er for Berglind på rusbrukerens forståelse av seg selv. Han understreker at han ser
det som viktig med en empatisk forståelse for å oppnå et godt behandlingsresultat. Berglind
understreker at dette ikke betyr at hjelperen skal ha sammenfallende syn med rusbrukeren.
Oppfattningen til rusbrukeren kan ikke alltid deles, i såfall ville det ikke være mulig å gi hjelp. I
mange tilfelle trenger rusbrukeren nye forståelser og å bli konfrontert med konsekvenser av sitt
rusbruk. Samtidig trenger han/hun kontakt med en person som har empati nok til å formidle en
forståelse for hvordan situasjonen fortoner seg fra rusbrukerens perspektiv.
Situasjonen for en som skal avhøre i en mere politimessig situasjon krever også empati. Den som
utfører avhøret vil oppnå bedre resultat dersom han/hun er i stand til å sette seg i den andres
sko. Jo mere vi kan kjenne igjen og genuint forstå i den andres reaksjoner jo letter blir det. I
mange tilfelle er dette vansklig og det krever en bevisst leting etter noe fellesmennesklig vi kan
bruke som kommunikasjonsmessig plattform. Det er en vansklig prosess. Vi kan bli provosert
over at et menneske som har en atferd vi tar sterkt avstand fra har grunnleggende felles
mennesklige trekk med oss selv.
I begge tilfeller vil jeg igjen understreke at personen alltid vil være mere enn rusmisbruken,
kriminaliteten eller hva det nå enn er vi fokuserer på. De gode resultatene i samtalen oppnår vi
når vi er i stand til å gripe dette hele. Ikke minst blir det viktig å få frem de positive sidene ved
personen. Berglinds spørsmål kan med hell suppeleres med :
- Hva er jeg fornøyd med i mitt liv ?
- Hva vil jeg bygge videre på ?
- Hva er jeg interessert i ?
- Hvordan skal jeg gå frem for å ta vare på det positive i mitt liv ?
Alt sammen er spørsmål som alle kan reise seg - uansett om de er rusmisbrukere eller ikke.
Hallgeir Brumoen (2000) har skrevet en metodebok om mestring av rusproblemer. Han knytter
mye problematisk rusatferd til det han kaller for ”automatiser atferd” . Etter et slikt syn har
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rusbruken satt seg fast som en vane som er svært vond å vende. Han ser to løsninger for å
komme ut av dette. For det første kunnskap om det kraftfelt som kan starte rusbruk. For det
andre mestringstillit til å håndtere disse kreftene. Etter Brumoens syn krever opparbeidingen av
mestrinsgtillit at man foretar en analyse av kraftfeltet som starter rusbruken og en utarbeiding av
handlingsstrategier.
Brumoen bygger på et atferdsteratpeutisk syn på utvikling av rusproblemer.
Hans kartlegging bruker et såkalt FAK skjema som kartlegger ”Foranledning”, ”Atferd” og
”Konsekvens”. En slik skjemamessig måte å arbeide med rusproblemer vil naturlig nok lett prege
hvordan vi samtaler med rusbrukere. Det eksisterer en struktur man skal igjennom som et ledd i
behandlingsopplegget. Behandlere, eller andre som har samtaler med personer med
problematisk rusatferd, ha en eller annen form for struktur eller ideologi de tar utgangspunkt. I
Brumoens tilfelle er denne tydliggjort og helt åpen. I andre tilfelle er den skjult og noen ganger
ikke en gang bevisst for den samtaler med rusbrukeren.
For alle som har med andre mennesker er det viktig å bevisstgjøre seg eget
verdimessig/ideologisk plattform. I stor grad vil denne prege samtalen og hvordan vi oppfattes av
den andre.

Ruskulturenes terminologi ordliste med forklaring
I mange tilfeller vil personer med ulik bakgrunn legge forskjellig meningsinnhold i ord.
Ruskulturenes terminologi må forstås ut fra en rekke variabler. Kjønn, alder, geografi og type
rusmiddel erfaring er blant variablene. Vi snakker dermed ikke om en kultur, men mange og
sammensatte.
Jeg har tatt med en del uttrykk som er internasjonale og som jeg ikke er kjent med at har blitt
brukt i Norge. Grunnen til det er at deler av ruskulturen er ganske internasjonal. Slike uttrykk kan
derfor fort dukke opp i Norge. Ikke minst gjelder dette i miljøet rundt "rave parties". Det er
imidlertid ikke noe unikt for disse miljøene. I andre miljøer er også mye av terminologien "hentet
inn" fra andre land. I mange tilfeller har ordene blitt fornorsket, men dette er slett ikke alltid tilfelle.
I mange tilfelle har den utenlandske, hovedsakelig engelsk og amerikansk, slått igjennom. Ofte
foretrekkes de utenlandske ordene fremfor de norske.
Noen av uttrykkene som er ført opp hører til en ruskultur som ikke lenger eksisterer, ihvertfall ikke
i annen forstand enn i hukommelsen til dem som hadde kontakt med den og kanskje var en del
av den. Det kan være viktig å kjenne også en del slike uttrykk. Grunnen er at de ofte dukker opp
som en del av virkeligheten til dem som var en del av denne ruskulturen. Enkelte slike ord har
mistet sin bruk fordi medikamenter har gått av bruk. Eksempler er ritalin og preludin.
Listen inneholder vesentlig ord som har med rus, men har jeg har også tatt med en del andre
ord/vendinger som er vanlig brukt.
I utarbeidingen av listen har jeg ved siden av en muntlige kilder brukt en rekke fagbøker,
skjønnlitteratur og tildels noe upublisert materiale. Det vises til; Aftenposten (1997 I), Ahl (1981),
Ambjørnsen (1995),Bojer (1972), Andersen (1997), Andersen og Jacobsen (1997 I), Böple og
Knüfer (1997), Cappelen (1996),Central Drug Squad Scotland Yard (udatert), Christensen (1985)
Dalsegg (1997 I), Fodstad (1996), Follet (1984), Grieg (1975),Hofsøe (1995), Haave (1997),
Johansen i Sørlie (1984), Kolberg (1997 I),Kringlen (1997), Kripos (1999), O Brien (1992),
Pedersen (1997), Petri-Sutermeister (1991), Sell (1978), Smith-Solbakken og Tungland (1997),
Svensson (1996), Sørensen (1979), Sørhaug (1985), Østrem (1996), Wierup (1997), Aas og
Zapffe (1992). Jeg har også brukt kilder på nettet slik som Nyhetsmeldinger om rusmidler og film
slik som den danske filmen "pusher". Jeg har valgt å ikke sitere disse kildene i teksten, men viser
til dem som eksempler på steder der man kan finne bruk av noen av ordene i ordlisten.
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A
A Amfetamin.
A-bomb Blanding av marihuana og heroin som røykes
Abstinens Brukes om fysiske og psykiske reaksjoner når man slutter med rusmiddler eller trapper
ned på rusmiddelbruken. Det er viktig å være oppmerksom på at brukerkulturen(enes) bruk av
begrepet kan være vesensforskjellig fra den medisinske. I brukerkulturen kan begrepet brukes
om reaksjoner som har med tap av etablert sosialt nettverk ( bla. innen ruskulturen, kontakt med
kjæresten osv. osv.)
Acid LSD. Amerikansk betegnelse, det norske begrepet "syre" er en oversettelse av dette, men
brukes delvis også hos oss
regelmessig og mye, dvs en som oppfattes som å ha en avhengighet.
Acid freak Uttrykk om en som "friker" ut ved bruk av LSD. Dvs. en som utviser en spesielt bisarr
atferd
Acidhead Forkortelse for bruker av LSD. Vanligvis om en som bruker
Acid rock En spesiell type rock n roll musikk som blir
Action Kan gå på salg av stoff " great action nede på" (navn på park, gatenavn, kafe etc.)
Adam Ecstacy
Affe Amfetamin
Afghan Hasj fra Afganistan
Afgahner Hasj fra Afganistan
Afgahn-olje Olje presset ut av hasj fra Afghanistan
A-head Amfetamin bruker. Vanligvis om en som er skikklig "hekta"
A-kabal Hasj
Alkis(er) Alkoholiker(e)
Alkoholfreak En som "freaker ut" på alkohol, eller sagt med andre ord en som ruser seg på
alkohol. Betegnelse brukt i miljøet av brukere av ulike typer narkotika
Amf Amfetamin
Amf pep piller Amfetamin
Amp Ampulle eller kapsel som innholder et medikament eller narkotika. Amphets Amfetamin
Amster Amsterdam
Amtefamin Amfetamin
Angel Dust PCP
Angels Amytal ( et barbiturat)
AP-dop Alkohol. Negativt utrykk som også kan kobles opp mot en negative betegnelse av det
politiske budskapet til Arbeider Partiet. Dersom man bruker AP-dop så blir man som Arbeider
Partiets formann Jagland.
Apedop Betegnelse på sterkt dempende legale midler gjerne foreskrevet av lege. Det er ikke
populært blant narkomane å få tak i apedop. Betegnelsen er derfor litt negativ og kan ofte
illustreres med å vise hvor dum man blir seende ut. Noe ganger gjøres dette ved å stikke tunga
under overleppen og gå lett foroverbøyd med svingende armer. Da ser man omtrent ut som en
ape. Uttrykket brukes nesten kun blant brukere av illegale rusmiddler.
I andre tilfelle brukes ordet som en negativ betegnelse på alkohol for å illustrere hvor dum,
støyende, gapende og aggresiv man blir av å drikke.
Appel Ikke avhengig Forkortelse brukt i England
Artillery Utstyret til en narkotikabruker slik som sprøyter, hasjpipe etc. Forkortelse brukt i England
Atom øl Øl laget i vaskebøtte. Settes bort noen få dager og øses rett opp fra bøtta. Nesten som å
drikke sats. Gir "hurtig fyll" . Uttrykk brukt i Trøndelag.
Aunt Mary Marihuana ( se også Tante Marit). Det kan feks. sies «Vi går bort og tar en prat med
Aunt Mary (evt. tante Marit)».
Aurora borealis Slang for THC (tetrahydrocannabinol) den aktive substansen i cannabis
Avtale Brukes om avtale for narkotikahandel/ overlevering nærmest som et eget begrep
Av-tenning Ettervirkning etter bruk av amfetamin ( slitenhet, depresjon og angst). Mindre tøft enn
ned-tur ( se begrepet)
Av-tent Som over, men brukes mye om utmattelsen etter at man har vært igjenom den tøffeste
delen av av-tenningen.
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B
Baby Marihuana. Kan også brukes om brukeren av marihuana
Back-clash Ettervirkning etter bruk av narkotika. Brukes noen ganger spesialisert om
ettervirkninger. Ofte brukt om en særskilt tøff nedtur.
Backtrack Det å trekke blod fra en blodåre inn i en sprøyte
Back up Som over
Backwards Bruk av beroligende midler etter at man har tatt hallusinerende stoffer som feks. LSD.
Ordet brukes også i noen tilfelle om noen som begynner med narkotika igjen etter å ha sluttet.
Badde se bad-trip
Bad-trip En negativ opplevelse av en narkotisk rus. Gjerne svært skremmende i form av mareritt,
negative hallisunasjoner eller negative kroppslige reaksjoner
Bag En beholder eller "container" for narkotika
Bagman En som selger narkotika. Noen ganger spesialisert om han som har med pengedelen av
et stoffsalg.
Bajazzotyper Eksempel på uttrykk som har betydning lokalt i Trondheim og som betyr noe
forskjellig alt etter hvilken aldersgruppe som bruker det. For en 35 årig kvinne "Lokal uttrykk i
Trondheim, fått navn etter spesiell danseresurant. Litt harry typer som hiver seg rundt i damelaget
og drikker litt for mye". En annen kvinne, 22 år gammel, opplyser at hun legger noe helt annet i
"bajazzotyper" For henne er det; - "Rosenborgtyper sånne litt kuule typer" Slike uttrykk er typiske
de fleste steder. Selv på mindre steder karakteriseres man ved navnet på stedene man treffes
på.
Bakmann En som finansierer salg av narkotika. Dette krever «store penger» og en bak.mann er
dermed en som har stor betydning i miljøet. De er som regel anonyme og få kjenner sikkert
identiteten til en bakmann. Mange kan ane den og det vil kunne få store negative konsekvenser
å røpe identiten til en bakmann.
Bak-skeiv Ettervirkning etter hasj
Bak-skev se bak-skeiv
Bak-stein se bak-skeiv
Bananer Flasker med sprit
Bang Å sette en sprøye med narkotika, eller selve sprøyta. Se ellers "Bhang" som har en helt
annen betydning. Kan også ha betydningen hasjpipe (se sjobang) og kan brukes om hasj feks.
røyke en «bang», dra igang en «bang»
Bang-fork Sjobang en slags hasjpipe
Banging Å være under innflytelse (påvirket) av narkotika
Baosh Politi. Utrykket blir oppgitt til å være en vanlig betegnelse for politi i Oslo.
Barbs Barbiturater
Barney Ecstasy
Bas Morfinbase. Dose, blir brukt om en dose. Feks slik «fikk meg en bas»
Base Kokain
Baseball Crack kokain
Batman Ecstasy
Bazoko Spansk betegnelse for kokain som røykes. Ordet brukes blant innvandrere. Det er rimelig
å tro at dette ordet i engelsk formulering også brukes i andre grupper. Ordet kommer opprinnlig
fra våpenet bazoka som skyter ut en et rakett lignende prosjektil. Det er håndholdt og kan brukes
som antitanks våpen.
Beis Bit med hasj. For å betegne prisen omtales et stykke som koster kr 100,- som 100-beis eller
100-spenns beis
Belge Drikke fort og mye, sprengdrikke. Ordet kan brukes om all slags drikking, men brukes ikke
minst i forhold til øl og i noen grad alkohol. Vanlig brukt i Trøndelag
Bellman Heroin
Beng Hasjbit
Bengrita Spesiell type ritalin som skulle ha en spesiell seksuell kraft. Populært på 60 -70 tallet i
Sverige
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Bennies Benzedrine et amfetaminsulfat
Benz Benzedrine et amfetaminsulfat
Benzo Benzodiazepiner
Bernice Kokain
Beruset Hva som legges i å være beruset vil variere. La meg ta noen eksempler fra
serveringspersonell "Rød i øya og snøvlete" , "ikke seg sjæl, men varierer fra person til person ,
"Forandrer måte å være på , prater høyere, blir bråkete eller stakkarslig". I samtaler med folk som
har et fjernt forhold til alkohol har jeg opplevd at en person blir definert som beruset dersom de
har drukket. Her er ikke kravet at man har atferdsendring, men at det er inntatt alkohol. I den grad
man ikke ser dette skjuler man at man er beruset.
Besmittet En som ingen vil ha noe med. En besmittet blir frosset ut i miljøet. Grunnen til at en
person blir besmittet er at han/hun har tystet, eller gjort noe annet det reageres mot. Det siste kan
være at vedkommende utviser en ukritisk atferd og er uforutsigbar i sine reaksjoner.
Betong-strek En strek på en injeksjonssprøyte vanligvis med amfetamin ( 1/10 milliliter)
Bhang Indisk ord for marihuana som via engelsk også har glidd inn i den internasjonal
terminologien blant brukere. Ordet brukes også om en te som er laget av marihuana. ( se ellers
Bang, som har en annen betydning),
BHG GHB
Big C Kokain
Big Man En som selger narkotika
Bit en enhet for eks en pille med narkotika
Biz Utstyret som trengs for å sette sprøyter. Engelsk uttrykk, usikker på om dette har vært brukt i
Norge.
Black-out Igjen varierer det hva som legges i dette. En informant fra rusmiljøet fortalte at det for
henne betydde at en person; "drikk så mye at en ikke husker noe fra kvelden". Denne
betydningen er nok også den vanlige. De fleste legger i "black out" at man slås ut og ikke husker
noe fra det som har skjedd. Det blir et slags svart hull som man ikke kan gjøre rede for. Jeg
husker godt at jeg som ung sjømann ble bedt om å fortelle hvor mosomt en annen sjømann
hadde hatt det på byen. Han fortalte at han hadde hatt "black out" og husket ikke noe av
gårsdagens festligheter.
Bladafhgan Spesiell type hasj fra Afganistan. "Den så nesten ut som kartong" fortalte en
sosialarbeider fra Skåne meg.
Blaffer En som tjener «raske penger» påp narkoomsetting og som så trekker seg tilbake. En slik
person vil det være lite lojalitet til i miljøet. Konsekvensene av å «tyste» på en blaffer er små.
Dette er personer som er kun er inne i miljøet for å tjene mye penger fort.
Blanco Spansk ord for heroin
Blanddrikk Uttrykket kan brukes i forhold ti en lang rekke "blandinger". Tradisjonelt i forhold til
blanding av vann og øl, men kan også brukes i forhold til sterkere saker og noen ganger i forhold
til drikk uten alkohol
Blanks Narkotika av dårlig kvalitet. Det engelske ordet "blanks" betyr løspatroner, dvs
ammunisjon som bare har smell, men ikke noe prosjektil.
Blasted påvirket av stoff
Blocked påvirket av stoff
Blockers Barbiturater påvirket av stoff
Blod-svar Når man får blod svar får man blod i sprøyta. Dette viser både at man har truffet en åre
og at det ikke trekkes luft
Blomster-makka En type amfetamin med blomsterduft
Blotter LSD . Ordet kommer av trekkpapir og viser til at LSD ofte dryppes ned på et papirark.
Blow Cannabis påvirket av stoff
Blow a fill Røyke opium
Blow a stick Røyke cannabis
Blow out mislykket injeksjon / mislykket forsøk på å sette sprøyte
Blow your mind Brukes ofte om effekten av hallusinerende middler, men kan også ha
betydningen at en handlig/ et standpunkt/ en opplevelse virker overaskende. Dette kan være
både positivt og negativt.
Blue Acid LSD
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Blue sunshine En type LSD som var populær på 60-tallet. Det fortelles i følge min informat ennå (
desember 1999) skrekkhistorier om folk som hadde tatt Blue Sunshine, mistet hår og negler og
blitt gale 10-15 år etter at de hadde tatt stoffet.
Jeg er usikker på om Blue Sunshine også kan ha innholdt andre aktive stoffer enn LSD.
Blås Hasj. En informant i 25 - 30 års alderen uttrykte det slik ;"Å røyke blås" er det samme som
å røyke hasj
Blåse røyke hasj
Blåss Hasj
Blåst Dersom noen blir "blåst" betyr det at de blir avslørt. Man kan bli "blåst" i forhold til politiet og
i forhold til andre. Man kan også være blåst i hue i den forstand at man kjenner seg helt tom.
Dette kan brukes om at en person er ruset. Uttrykket brukes også spesialisert feks om å være
sterkt påvirket noen ganger paranoid av amfetaminrus. Man kan også blåse ut i den forstand at
man får ut følelser vanligvis sinne. Se atter andre varaisjoner under "blow"
B98 Benzedrin (98 % renhet)
Bokstaver ecstacy
Boler Anabole Steroider
Bom Hasj ( skal ha blitt brukt i Bergen)
Bom-skudd Sprøyte som ikke har truffet en blodåre
Bomb(e) Heroin av høy kvalitet. I noen tilfelle også om en stor "rev" eller marihuana sigarett. En
informant forteller om uttrykket brukt om en kraftig hasjpipe. Kan også bli brukt om amfetamin
Bong En slags hasjpipe. Engelsk betegnelse se også bang-fork og sjobang
Booze Sprit.
Boss En som kontrollerer «dealing» med stoff
Boy Heroin
Brass Hasj
Brekk innbrudd
Bribe Engelsk ord for å bestikke. Når man "briber" noen bestikker man dem. Ordet brukes feks.
om å "bribe" noen til å se mellom fingrene med stoffomsetning, innsmuglig av stoff osv.
Brikke Liten bit med hasj
Brisen Et ord som betyr at man er påvirket av alkohol. Hva som legges i å være påvirket og
graden av beruselse for å bli karakterisert som "brisen" vil imidlertid variere sterkt. De fleste
legger allikevel vekt på at man ikke er veldig full, men bare "litt påvirket". La meg ta to ganske
typiske eksempler på dette. En 18 år gammel pike sa at det for henne betydde "Merker litt i hue
og sånn". Nokså tilsvarende sa en tretten årig gutt at det betydde "litt halvfull ikke helt full".
Brother Heroin
Brown dots LSD
Brown rock Heroin
Brown sugar Heroin
Brun full
Brune øl eller beruset.
Brunbar "Plass der man drikker whisky, vodka og sterksprit"
Bruneste stedet Et sted der man går for å drekke. For å si det med en av gutta "Sånt sted som de
gamle alkisan står utafor på søndagsmorran - skikklig innrøkt sted"
Brunløypa Drikkeruta man går dersom man går innom de viktigste drikkestedene. For mange er
dette runden en spesiell type går når de drikke. En mann i 25 åra uttrykte det slik "Sånne folk
som har litt erfaring med drikking gjerne fra 25 -30 år og oppover. Noen av dem bra opp i årene"
Brun/spettet Ecstasy
Brun sprit konjakk, whisky etc.
Brunt Heroin ( navnet kommer av fargen på heroinen)
Brunt amfetamin. Ikke noe vanlig brukt begrep. Jeg har fått henvendelse om dette ordet via
Giftinformasjonsnemnda som igjen hra fått henvendelser via helsepersonell. Jeg har funnet flere
tolkninger av begrepet. En er at det er amfetamin som er misfarget av emballeringen, en annen
er at det er «hjemmeprodusert amfetamin» som er misfarget i produksjonsprosessen. Labratorie
produsert amfetamin vil ikke få slik misfarging. Man skal være oppmerksom på at
hjemmeprodusert amfetamin kan ha en høyere renhetsgrad enn den «proffe» amfetaminen fordi
den siste ofte har vært igjennom flere ledd som har blandet den ut. En tredje tolkning er at det er
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snakk om en eller annen form for amfetaminderivat eller også blanding med andre midler slik som
heroin ( se brown sugar)
Brød Hasj
Bullet kapsel med et eller annet medikament/ en eller annen type narkotika
Bumble bees Amfetamin. Jeg er usikker på om den norske oversettelsen "humler" ( etter insektet)
brukes.
Burma-horse Heroin fra Burma
Bush Cannabis. "Bush" viser til selve marihuana planten.
Businessmans LSD DMT
Businessmans lunchtime high DMT
Bust Ransaking eller husundersøkelse av politiet
Busy Bee PCP
Butel Flaske. Kommer antaglig fra lav tysk "buttel" og finnes også igjen i det franske ordet
"bouteille"
Buzz Effekten av å ta et narkotisk middel
Bæde Være deprimert. Ordet kan sikkert staves med utgangspunkt i det engelske ”bad”
Bøff Bløff, lureri, svindel. Ordet kan også stå for utblandet dårlig stoff. Se bøffe.
Bøffe Dersom man kjøper narkotika (stoff) og sper ut stoffet uten å fortelle det før det selges
videre driver man med "bøffing" og lurer kundene. Man "nasker av" stoffet. Uttrykket bøffe kan
brukes i en lang rekke sammenhenger. Man kan bøffe penger og bøffe stoff. I begge tilfellet lurer
man noen. Bøffe kan også stå for å «lure unna stoff» og å stifte narkotikagjeld. Man kan snakke
om at man har blitt «bøffa» dersom man har blitt lurt til å kjøpe dårlig dop. Mere almindlig blir
ordet brukt om å stjele, lure og om å bløffe/svindle. Et ord som brukes synonymt er ”å kibbe”.
Etter hva jeg får oppgitt kommer dette fra innvandrermiljøer.Uttrykket ”bøffe” ble lenge brukt
nesten kun blant brukere av illegale rusmiddler. Idag er denne ”bøffe” glidd inn i den vanlige
ungdomskulturen og er et vanlig brukt uttrykk.
Bøffer En person som blander ut stoff, lurer unna stoff, ikke betaler eller stifter narkotikagjeld.
Kort sagt en svindler.
Bølme Drikke fort og mye, sprengdrikke. Ordet kan brukes om all slags drikking, men brukes ikke
minst i forhold til øl og i noen grad alkohol.
Bønnemøte Det å røyke hasj sammen med andre
Bønne(r) Hasj
Børst Sprit
Børsten Påvirket av alkohol. For de fleste er man ganske mye mere påvirket når man er "børsten"
enn når man er "brisen". En nord trønder sa til meg at det for han betydde; "at en er full"
Bøtta se også bøtte. Man kan si «Han bøtta innpå et par halvlitere på styrten» om en person som
raskt drikker to halvlitere med øl
Bøtte Man kan snakke om «røyke bøtte» dvs røyke hasj gjennom en ti-liters vannbøtte og en
avsagd plastflaske gjennom vakumprinsippet. Dette skal gi en sterkere rus enn om man røyker
en vanlig hasjpipe eller joint.
Bøtte kan også stå for en pils. Da kan man feks. spørre «Er det noen som blir med ut og tar et
par bøtter , eller ?». Siden uttrykket kan brukes på to måter kan det romme adskillig ordspill og
dobbeltbunnede meninger. Bøtte kan også brukes i betydningen å drikke hardt
Bøtte-stein Påvirket av hasj etter å ha røykt bøtte.
Bøy Man kan si «bøy en beng» om å varme opp en «beng» dvs si en bit med hasj
Bånn Siste resten i hasjpipa

C
C Kokain
C+ Ecstasy
Cakes Kokain som har fått navn etter formen på stoffet som omsettes. Dette ligner kaker på rundt
120 g.
Cannabinol Olje av Cannabis
Cat Heroin
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Catch up Tilstanden når man rusvirkningen forsvinner etter at har man sluttet med narkotika. I en
forstand betyr det at man igjen må forholde seg til den "grå hverdag" og alle de "ubehagligheter"
som ligger i det. I positiv forstand at man igjen blir en som det kan regnes med og som når igjen
de som er edru.
2CB "Kjælenavn" blant brukere på et fenetylamin som regnes til klassen "hallusinogene" stoffer
Can man Innsatt i fengsel. Direkte oversatt en "hermetisert" mann.
Canned Å bli arrestert
Candy Kokain
Cap Kapsel som brukes til medikament/medisiner
Carrie Kokain
Cecil Kokain
Champagne Ecstasy
Charas Cannabis
Charge Cannabis
Charged up Påvirket av narkotika
Charlie Kokain
Charlie Coke Kokain
Chasing Inhalering av heroin
Chasing the dragon Røking av heroin med en spesiell røyketeknikk
Cherry meth GHB. Begrepet brukes i USA, jeg har ikke fått bekreftet anvendelsen i Skandinavia
Chi Heroin
Chicken powder Amfetamin
Chillum Pipe med en spesiell traktform som blir brukt til å røyke hasj. Kommer opprinnlig av
Hindisk «Chilam». I Norge brukes en engelsk versjon av det indiske ordet.
Chinese H Heroin
Chinese Rocks Heroin med småsteinaktig konsistens
Ching Bag En lite foldet papir som innholder en dose heroin som selges på gata
Chitari Cannabis
Chiva Cannabis
Choco Heroin
Chocolate Spansk ord for hasj. Fordi mye hasj kommer til Norge fra Spania og fordi mange fra
Skandinavia bruker hasj der nede antar jeg at uttrykket også brukes noe hos oss
Chocolate Ecstasy Kokain av crack typen som er blandet med sjokoladepulver. Ofte med form
som potato chips.
Cholly Kokain
Christmas tree Amfetamin
CK Ecstasy
Clear up Samme som Catch up
Coasting Påvirket av narkotika
Coca kokain
Coke kokain
Coctail Blant brukere av narkotika brukes betegnelsen "coctail" om en blanding av medikamenter
og ulike typer ikke lovlige narkotiske stoff. Et eksempel på en coctail kan være blanding av heroin
og barbiturater. I noen tilfeller brukes uttrykket om en blanding av amfetamin og heroin og i noen
om heroin blandet med kokain.
Cola Kokain
Cold turkey Se kald tyrker. Det amerikanske uttrykket brukes mye i Skandinavia. NB "Turkey"
kan ha andre beydninger ( se ordet)
Columbian Brukes om hasj og stoff fra Columbia. Det siste vil antaglig være kokai. Noen ganger
om en person som enten kommer fra Columbia eller har et rykte på seg for å være like tøff som
en narkohandler fra Columbia. I USA har disse et rykte foir å være spesielt brutale. Det å være en
«columbian» har dermed blitt ensbetydende med å være rå og brutal. Kort sagt en man ikke må
legge seg ut med.
Columbian gold Hasj med gullstempel fra Columbia
Columbian-pot Hasj fra Columbia
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Come down Abstinens etter bruk av narkotika/ de negative virkningene når man slutter med
narkotika
Connect Kjøpe narkotika
Connection En som selger narkotika
Container Ofte en metallsylinder -en container - som oppbevares i endetarmen . En vanlig form
for container er metallsylinderen som enkelte sigarer selges i. En container og en containermann
kan også opptre i andre sammenhenger. Containere kan også brukes i andre av "kroppens
hulrom"
Contact lens LSD. Se "Kontakt linse"
Coke kokain. Amerikansk uttrykk, brukes også i noen grad i Norden
Containermenn De gutta som frakter stoff inn i feks. et fengsel.
Cook up Forbredelsene for å ta en sprøyte med narkotika
Cook up a pill Forbredelsene for å å røyke opium
Co-pilots Amfetamin
Corine Kokain
Coquita Spansk ord for kokain. Ordet brukes blant innvandrere
Crack en form for kokain.
C-vitamin Ecstasy

D
Dagga Cannabis
Dam Amsterdam
Dancer Ecstasy
Dansk salat Uttrykk brukt i Danmark om Khat. Uttrykket brukes antaglig av etniske dansker.
Brukere som kommer fra områder det khat brukes tradisjonelt bruker antaglig sine egene ord for
khat.
Date rape drug Benzodiazepiner. Uttrykket kommer av at middelet skal ha blitt brukt til å blande i
damenes drink slik at de sovner og blir voldtatt. Negativt ladet uttrykk.
Dealer En som selger stoff
Deks-amf Deksedrin (dextro-amfetamin)
Delfin Ecstasy
Digg Gotteri Kan bli brukt til å betegne narkotika. Feks. ved at man sier: «Jeg har noe skikklig
digg»
Dilla Delirum
Diskosyre «Lavdose» med LSD som ansees passende til å få «litt» hallusineringer når man skal
på diskotek. Uttrykket er naturligvis ganske misvisende, hvordan folk forholder seg til LSD vil
variere etter en lang rekke faktorer. En «lavdose» behøver slett ikke være noen lavdose og
effekten kan være dramatisk.
Disney Utkjørt eller hallusinert. Feks ved at man sier: «Jeg var helt disney i hue»
Djamba Cannabis (Brasiliansk- portugisisk ord)
Djoma Cannabis (Afrikansk ord)
Djånk Junk ( se ordet) Narkotika som brukes i sprøyter
Djånki Junkie ( se ordet) Sprøytenarkoman
Doble Duer Ecstasy
Dolkiser Dolcontin
Dollar Ecstasy
Dollies Metadon
Dolls Metadon
Donald Ecstasy. Ordet kan også brukes på samme måte som «disney». Feks ved at man sier:
«Jeg var helt donald i hue». Dette kan også gå på at man opplever en markant forandring i
stemmen slik at man snakker som «donald».
Donald-makka Amfetamin
Donald-speed Amfetamin
Doner Piller med metadon
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Dop I daglig tale brukt som samlebegrep om all narkotika. Blant brukere av ilegale rusmiddler
brukes det gjerne mere spesialisert og kun om heroin. Forskjellen i terminologi kan føre til
misforståelser. En illegal rusmiddelbruker kan feks. fortelle at han ikke lengre bruker dop i den
mening at han ikke lengre bruker heroin. Folk fra utenfor dette miljøet kan tolke dette til at
personen ikke lenger bruker narkotika. Dette vil i så fall være en alvorlig feiltolkning da brukeren
fremdeles kan ha et stort inntak av en rekke andre midler.
Dope Cannabis. Kan også bli brukt om heroin og generelt om narkotika
Doperan Brukere av dop
Dots LSD. Ordet kommer av at LSD ofte dryppes ned på et ark i form av en liten flekk (dot).
Dra Man kan snakke om å dra igang en hasjpipe. Feks ved at man sier «Skal vi dra en bang»
(Skal vi røyke en hasjpipe) se også «dra en stripe»
Dra en stripe sniffe kokain eller amfetamin . Se også strek.
Dragon Heroin
Drita(full) Brukes vanligvis om folk som er svært påvirket. En 18 år gammel gutt sa det slik; " Det
når noen sjangler, tryner, snakker som en foss eller bare mumler, nesten sover, stadiet før nesten
ikke kontroll i det hele tatt. Driver og spyr og greier" og en tretten åring fortalte at det for ham
betydde at noen var kjempefull. En annen informant, en 40 år gammel mann, la adskillig mere
kontroll i uttrykket; "Når man ikke kan gå mere". For ham gikk det kun på at man ikke kunne gå,
men han anså at man kunne ha kontroll over øvrig atferd. Forskjellen reflektere nok også at det
for en 40 åring med "erfaring" er noe annet å ha drukket mye enn for en ungdom.
Dritings Samme som over. En vaktmann på et serveringsted fortalte at det for ham betydde at en
person hadde "lite fokusert blikk, går sjanglete og snakker snøvlete". Kort sagt betydde det for
ham at det var en person som måtte avvises.
Dreamer Morfin
Droger Narkotika
Dronning-speed Veldig ren amfetamin
Drop Ta LSD
Drop-hand Hengende hånd som heroinister av og til får etter et bomskudd. Jeg antar at samme
fenomenetr også kan oppstå etter bomskudd med andre narkotika. Se også Drop-hænd.
Drop-hænd Se Drop-hand
Drops Ecstasy og LSD. For det siste se også «syrekapsel». Ordet kan også mere almindlig bety
piller.
Droppe En betydning av "å droppe" er å svelge amfetamin som er pakket inn i dopapir. Det kan
også brukes generelt om å svelge narkotika
Druen Det sies gjerne " å være på druen" dersom man er beruset på alkohol. Uttrykket er ganske
vanlig brukt på østlandsområdet Det har antaglig med at mye alkoholholdige drikker har blitt laget
med druer som basis. "litt på druen er å være litt full"
Drugga Påvirket av narkotika eller piller
Drøpp-syre Flytende LSD, eller drypp av LSD på et eller annet
Dråpesyre LSD
Due Ecstasy
Dummy Narkotika av dårlig kvalitet
Dunder Teknisk sprit, rødsprit som er rafinert, kvistlakk etc. som drikkes. Uttrykk fra Trøndelag.
Kan også brukes på samme måte som noia om ettervirkning og paranoide reaksjoner ved
narkotikainntak ( ofte amfetamin).
Noen steder, blant annet i Sverige, brukes dunder om ufiltrert hjemmebrent.
Dust Kokain eller PCP
Duster Den vanlige betydningen er tobakk og heroin blandet. Idag har antaglig bruken gått over til
å bli et ord for ulike typer stoffblandinger
Dusting Tidligere brukt i USA om blandig av marihuana og heroin i sigaretter. Idag mye brukt om
innblanding av PCP eller andre stoffer i annen narkotika. Det er grunn til å tro at "dusting" idag
brukes for å betegne narkotika som er blandet med annen narkotika.
Dverg 2 Ecstasy
Dverg 3 Ecstasy
Døddrukken Sanseløs av alkohol
Døds Kan brukes til å karakterisere sterke virkninger. Feks. ved at man sier «Jeg var døds-stein»
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Dønk populærnavn blant sniffere på løsningsmiddel som sniffes (Fodstad, 1996)

E
E Ecstasy kalles som oftest for "E". En pille omtales som en E flere som Eer. Ecstacy light
Populærnavn for "lykkepiller" eller SRI medikamenter som Seroxat, Cipramil og Zoloft
Einard Ublandet eller ren. Man kan feks. si at en person drikker "einard sprit", eller ublanda sprit.
Slike ganger brukes det gjerne om blanksprit som drikkes ublandet.
Egge-marokk En type hasj fra Marokkko
Elefant Heroin
Elskovspille Ecstsasy
En bred Hasj
Englestøv PCB
En gul Hepatitt ( se også to gul som står for hasj)
En-manns-kicker En dose av narkotika for en person
En-manns-tjall En dose hasj til en person
En tykk strek i nesen Amfetamin. Uttrykket kommer av amfetamin som sniffes etter at den er
fordelt som en strek på ett eller annet slags underlag. Gjerne et lite speil eller glassplate.
Enkeltbrennvin Brennvin av sats brent en gang. Uttrykk fra Lofoten
Eple 2 Ecstasy
Ete-kick Umettlig spisebehov under eller etter narkotikarus. Kan også brukes mere generelt uten
å settes i sammenheng med narkotika bruk
Ett hundre og tredve milligram ( 130 mg) Ecstasy
Etter-skeiv Ettervirkning etter hasjbruk
Etter-stein Ettervirkning etter hasjbruk
Eva Ecstasy
Eve Ecstacy
Eventyrblanding Hasj utblandet med tobakk
Eventyrtobakk Hasj utblandet med tobakk
Eye openers Amfetamin

F
Factory Utstyret som brukes når man setter sprøyter
Far-out Helt sprø, helt på jordet, helt gal. Man kan feks si at en lege er «far out» når han nekter å
skrive ut medikamenter. Man kan også bruke det for å karakterisere en annen som er gal enten i
form av at vedkommende gjør mye rart, ikke har bremser eller i form av at vedkommende er
psykotisk eller hallusinert.
Farge-flash Synshallusinasjoner under eller etter bruk av narkotika. Ettervirkninger som beskrives
lenge etter bruk av LSD kan karakteriseres som farveflash
Fattigmannskokain Amfetamin
Fede Hasj
Fem Fenmetralin
Femog tyve ( 25) LSD
Fet Veldig bra, godt, flott. Man kan også snakke om at hasj er «fet» både i den forstand at den er
bra, men også i den forstand at den ikke er «tørr».
Fett Veldig bra, godt, flott. Se fet
Fiks se fix
Fikse se fixe
Firing the ack-ack gun Heroin som legges inn i tuppen på en vanlig sigarett. Denne måten å
røyke heroin på har vært populær i Kina og blant personer med bakgrunn derfra. "Ack -ack gun"
er et populærord blant soldater for antiluftskyts
Firkløverblad Ecstasy
Fix "Et fix" er det samme som en sprøyte med "narkotika" Svært ofte brukes "fix" spesialisert om
heroin, mens "sil" brukes i forhold til amfetamin.
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Fixe Ta stoffer/bruke narkotika. Uttrykket brukes nok mest om inntak med sprøyter, men det ser
også ut til å bli brukt om annet inntak
Fixed Påvirket av narkotika
Fixing som fixe
Fjolleurt Hasj
Flake Kokain
Flash Sterke, intense, plutslige, men kortvarige rusopplevelser. Beskrives gjerne i forbindelse
med hallusinasjoner evt. i forbindelse med "flashbacks"
Flashback "Gjennopplevelse av rus i edru tilstand, korte glimt". Ofte vil dette være gjenopplevelse
av hallisunasjoner.Enkelte flashbacks kan komme år etter bruken.
Flatfyll Drikking i slike kvanta at man ikke kan stå. Gjerne slik at man bare sovner eller drikker seg
bevisstløs. En mann i femti åra uttrykte det slik; "Da ligger man flat av fylla". En annen informant,
35 år gammel mann fra Bremanger, fortalte at han kun brukte begrepet når mange drakk
sammen;
"Mange som er dritfulle på en gang".
Flea powder Narkotika av dårlig kvalitet
Flippa rusa på narkotiske midler
Flippen en rus på narkotika. Kan brukes spesialisert feks. i forhold til en hallisunering feks på
fleinsopp
Flippe ut Uttrykket behøver ikke ha noe med rusing, men kan ha det. I noen tilfeller kan det
beskrive at man "flipper ut" på et rusmiddel feks ved å bli hallisunert.
Flis En brukeporsjon hasj devs mindre enn ett gram
Floating Påvirket av narkotika
Fludder Barbiturater som topper en morfindose som spises (tas oralt)
Flyer rusa på stoff. Ordet kan også brukes med en dobbeltbetydning i forhold til løpeseddler. På
engelsk kalles dette for "flyers". Ved "ravefester" deles det ofte ut informasjonsmatriell i form av
"flyers".
Flying Påvirket av narkotika
Flying high Påvirket av narkotika. Dersom man skal skille mellom dette begrepet og "flying" så
går forskjellen på at "flying high" er en enda mere intens rus.
Flytende ecstasy GHB
Fold up Slutte med narkotika
Forse Vorspiel fortrinnsvis med alkohol. Dette kan også være vorspiel med andre typer
rusmidler/stimulanser
Fort Amfetamin
Fort-fort Amfetamin
Freaked out En som oppfører seg helt sprøtt, har sprø oppførsel. Uttrykket kan brukes om å være
under ruspåvirkning. Se også ut freaka og freake-ut
Freake ut Se freaked out og ut-freaka
Freakere Hva som legges i dette ordet vil variere. I noen tilfelle er det kun at personene har en
ukonvensjonell fremtreden, i andre tilfelle at de oppfører seg helt sinnsykt eller driver og ruser seg
på narkotika.
Fried Stekt, han har det hett. Kan bety at en person er i avhør, er mistenkt av politiet, eller at han
er en sikkerhetsrisiko.
Frike Ordet brukes på mange måter. I enkelte sammenhenger kan det gå på at man "friker ut" i
betydningen at man tar seg en rus.Denne bruken har jeh hørt en rekke steder over hele det indre
østland. Blant andre brukes det nettopp for å understreke at man er "helt gal uten å ha drukket"
Frimerker LSD
Freebase Kokain
Freebasing Røyke rent kokain
French Blues Amfetamin
Frisk Dersom man kjenner seg bra og oppegående er man blant bruk av illegale rusmiddler
betegnet som "frisk". Man kan dermed bli omtalt som frisk når man er for oppadgående rus og
føler seg fin/oppløftet. Uttrykket kan også bli brukt for å beskrive at man er fri for
abstinenssymptomer.
Friskmelding En «kvarting»heroin. Se «kvarting» for videre forklaring
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Fuktig påvirket. Kan også brukes i betydningen at det ble mye drikking; " en fuktig aften"
Fusel Dårlig hjemmebrent
Fusel glass Gammeldagse/primitive hjemmebrentsapparat har fuselglass som en del av systemet
for å skille ut urenheter. De mest avanserte av disse hadde to fuselglass etterhverandre som en
slags «slam» utskillere. Mere moderne/avanserte apparat har en annen teknisk konstruksjon.
Fyllesjuk Ettervirkningen etter stort alkoholinntak, Vanligvis hodepine, kvalme og svimmelhet. En
18 år gammel pike uttrykte det slik; "Vondt i hue, føler det utafor, føler deg daff"
Fyre Tenne på/røyke hasj. Det er mulig at uttrykket i enkelte kretser også blir brukt om andre
typer narkotika som røykes.
Fyring En bit med hasj
Første-trekket, andre-trekket .....Rekkefølgen når det man røyker ( gjerne hasj) går rundt.

G
G Et gram med dop. Se også Ge
Gaffle røyke
Gaffler sigaretter.
Galar Hasj . Se også gallar.
Ganga Cannabis
Ganja hasj. Egentlig et indisk ord, men brukes også noe i brukermiljøene. Ordet markerer
antaglig en viss "flørt" med indisk filosofi og livstil.
Gall hasj
Gallar hasj
Galle hasj
Gallen hasj
Galleriet Sted man inntar og kjøper narkotika. Ordet kommer av det amerikanske «shooting
gallery»
Gamme Hasjrøyk
Gammelmeisk Se meisk
Garasje Oppbevaring av narkotika uten at man selv eier det. I et fengsel kan dette feks. være en
innsatt som ingen vil mistenke, en betjent etc.
Gateway Uttrykket brukes noen ganger for å illustrere at et rusmiddel kan lede videre til et annet.
Det fungerer som "veien inn til". Uttrrykket kan også brukes den andre veien som det som leder
bort fra rusen eller et rusmiddel.
Gauk Hjemmebrent
Gauking salg av hjemmebrent
Gauker En som selger hjemmebrent
Ge Et gram med dop se også g
Gear Narkotika
Gelatinkapsel Ecstasy
Giljin Samme som "klunk" brukes blant den delen av befolkningen som har finsk bakgrunn.
Uttrykk brukt i Finnmark. Gjær og sukker som drikkes
Gimmicks Utstyret som brukes for å injisere narkotika
Girl Kokain
Glasturk Spesiell hasj fra Tyrkia
Glasstyrker Spesiell hasj fra Tyrkia
Gni en gamme Lage i stand en hasjrøyk
Godskudd En sprøyte heroin av god kvalitet. Jeg antar at dette uttrykket også vil bli brukt om
andre narkotika som inntas med sprøyte.
Goldpakk Hasj med stempel i gull på
Gold Star Kokain
Goofballs Barbiturater
Goon Crystal PCP
Gram Ca 30 doser med heroin
Grass marihuana
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Green Ketamin. Amerikansk uttrykk, jeg er ikke kjent med at dette har blitt brukt i Norge.
Green Butterflies Et spesielt merke av Ecstasy. Det varierer om engelsk, svensk eller norsk ord
brukes (Fjärilar, sommerfugler eller butterflies). Dette beror antaglig litt på hvilken image brukere/
selgere legger opp til. Dessuten kan det ha betydning hvor pillene er innkjøpt
Gress marihuana. Fornorsket versjon av det amerikanske "grass"
Grefa Marihuana
Greta Marihuana
Grifa Marihuana
Griffo Marihuana
Gris Ecstasy
Groggy Svimmel og utilpass. "Hvis du har kicka for mange ganger på alt for kort tid, hvis du har
kjørt for strengt, hvis du har silt i flere dager, hvis du pr. døgn har tatt åtte av de kapslene stoffet
oppbevares i og du i tillegg har gått over et par døgn uten å sove det dugg, da blir du groggy"
(Ahl, 1981, side 9)
Groove Være påvirket av narkotika. Positivt uttrykk brukt blant brukere
Grooving Samme som "groove"
Gryn Heroin
Grynet/grynad Påvirket av heroin
Grøna fjärilar Et spesielt merke av Ecstasy . Det varierer om engelsk, svensk eller norsk ord
brukes. Øvrige komentarer se Green Butterflies
Grønn Kan brukes om hasj med grønnfarge. Hasj fra Libanon har blitt omtalt som Grønn
Grønne sommerfugler Et spesielt merke av Ecstasy. Øvrige komentarer se Green Butterflies.
Grå brunspettet Ecstasy
Grå hvitspettet Ecstasy
Guffe røyke
Gul Ecstasy
Gul rød kapsel Ecstasy
Gulis Hepatitt
Gul-libb Gul hasj fra Libanon
Gull-stempla Hasj
Gull-stempla pak Hasj fra Pakistan
Gun Utstyret for å injisere narkotika. Antaglig vanligsbrukt om selve sprøyta.
Gunja Cannabis
Gurt Hasj
Gå på kjøret Ruse seg

H
H Betegnelse for heroin .Også brukt som betegnelse for Ecstasy. Bruken varierer med miljøet.
Blant sprøytenarkomane antaglig nesten alltid om heroin, men blant yngre miljøer som bruker
"Ecstasy" nesten utelukkende om en spesiell pille med dette. Navnet kommer antaglig av at pillen
har en stor "H".
Habit avhengighet av narkotika
Hablibabli Hasj. Ordet kommer antaglig av hasj fra Libanon
Hai En av dem som står bak en pusjer. En av de virkelig store gutta i handel med narkotika.
Hallis hallusinasjon
Halluser hallusinasjoner
Halv friskmelding En brukerdose heroin. Se også kvarting og friskmelding
Halv kvarting En brukerdose heroin. Se også kvarting.
Halvspeeda Lettere påvirket av narkotika vanligvis amfetamin. Betydningen av ordet varierer
sterkt. For ikke misbrukere brukes det ofte for alle typer lettere narkotikapåvirkning. For brukere
mere spesialisert.
Hamp Marihuana
Hang up Slutte med narkotika. Kan også bli brukt om perioden man har abstinens.
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Hansing Skikken med at en skårunge, unggutten på førstereis på Lofoten, må kjøpe brennvin og
holde kalas for de andre i rorbua. Uttrykk tidligere vanlig brukt under Lofotfiske.
Happy dust Kokain
Hard stuff Morfin. Uttrykket brukes antaglig oså noe om andre "harde narkotika" slik som heroin.
Harry En av mine informanter gir et ganske typisk bilde av det som oppfattes som "Harry" ; " en
mann som liker stor biler, køntrimusikk, kle seg litt fint i dress i en helt spesiell pyntete stil. Liker
gjerne stor gullsmykker etc. Drikker hardt, mye alkohol og kan lett bli skikklig full" . Uttrykket kan
imidlertid også i spesielle miljøer bety heroin.
Hasjfjøler Litt nedverdigende betegnelse brukt om "skiboard" eller skibrett.
Uttrykket brukes blant telemarks og slalomkjørere for å negativt karakterisere det de opplever
som det negative skiboard miljøet.
Hasj-freaker Hasj bruker
Hay Marihuana
HB Hjemme brent
He Heroin
Heads&Shoulders Heroin
Heimkok hjemmebrent
Hemp Marihuana
Henna-liban Hasj fra Libanon med antatt innblanding av henna
Hekse-skudd Blanding av heroin og amfetamin
Hekta Avhengig. Brukes mest i forhold til narkotika, men uttrykket kan også brukes i forhold til
andre ting man blir hekta på. Man kan f.eks. bli "hekta" på en jente, på fjellklatring og
hamburgere. En engelsk variant av det samme er "hooked".
Hero-deo Heroin
Hers Heroin
Hest Heroin - en norsk utgave av det amerikanske uttrykket «horse»
Het Brukes på samme måte som hett og varm
Hett Kan betyr at man har politiet etter seg, har uoppgjort stoffgjeld eller på annen måte er i
trøbbel. Se også het og varm
Hetta Paranoid, gal, mister besinnelsen - kan brukes i forbindelse med rusreaksjoner
High se høy
Himkok hjemmebrent
Hiv Et trekk med røyk ( kan være av ulike typer narkotika). Uttrykket kan også brukes med
dobbeltmening eller som en litt makaber homor: "Vil du ha et hiv - vil du ha hiv"
Hivert hjemmebrent. Uttrykket kan også stå for en kjapp drink - "som man heller rett ned drekker på størten"
Hit Kjøpe narkotika. Det sies da gjerne "to hit". Det kan også brukes i andre sammenhenger.
Politiet kan feks, gjøre en "hit" i den forstand at de arresterer/avslører noen.
Hjernelammer Amfetamin
Hjemmeavla Marihuana dyrket hjemme
Hjemmebakst hjemmebrent
Hjemmedyrket Marihuana dyrket hjemme
Hoga Pipe for hasjrøyking
Holk En porsjon hasj - som regel nok til en pipe
Hoga-hasjpipe En type hasjpipe
Hooga Hasjpipe
Hooked se hekta. Enkelte bruker begrepet snevert om å bli avhengig av heroin. En slik bruk har
jeg aldri opplevd annet enn rent situasjonsbestemt.
Horisontal En person som er for full til å stå oppreist. Jeg antar at uttrykket også kan bli brukt om
personer som er i tilsvarende tilstad etter å ha inntatt andre rusmidler.
Hormoner GHB. Jeg går ut fra at dette begrepet også kan bli brukt om anabole steroider, men har
ingen opplysninger som bekrefter en slik antagelse
Horse heroin
Hotshot Drink man tar rett ned gjerne utblandet med kaffe
Hue-kjør Narkotikarus
Hue-speed Amfetamin
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Hurtig Amfetamin
Husets verktøy «Verktøy» slik som sprøyter som lånes ut på stedet der man kjøper og bruker
narkotika. Slikt verktøy kan naturligvis lett bli kilder til feks. hepatitt og HIV smitte
Husflid Hjemmebrent
Hylse Beholder som innholder flere doser med narkotika. Sigarbeholder i metall er et eksempel
på slike beholdere.
Hylster ( se hylse)
Hypp Ha lyst på
Hypper(e) Rohypnol
Hvit Ecstasy
Hvite duer Ecstasy
Hvit prins Ecstasy
Hvit snø kokain
Hvit sommerfugl Ecstasy
Høy Påvirket av hasj
Hå Heroin

I, J
Ice Kokain eller metamefetamin
Icecream habit Uregelmessig bruk av narkotika. Uttrykket kan antaglig også brukes spesialisert
for eksempel i forhold til kokain.
Idiot pills Barbiturater
Ildvann Alkohol
Indianer Enten ren marihuana eller marihuana som røykes blandet opp med tobakk
Innabords Uttrykket viser til hvor mye man har drukket
Ishavsdrink Halvt sprit halvt tran. Uttrykk brukt blant dem var "oppe i isen", nesten på samme
måte som når man passerte "linja" eller ekvator. Min informant var en gammel sjømann. Det er
mulig at uttrykket nå er blitt helt borte.
Jab Sette sprøyte med narkotika
Jack Heroin pille
Jack up Ta narkotika intravenøst ( sette sprøyte). Uttrykket kan brukes spesialisert feks. i forhold
til heroin.
Jacking up Samme som "jack up"
Jelly beans Amfetamin
Joint Rulle-sigarett med marihuana
Jomfru En som ennå ikke har tatt sin første sprøyte; "Det er jomfrua vår", "hun er helt jomfru",
"han er helt jomfru"
Jomfru-fiks Første sprøyta en person tar med narkotika
Jomfru-skudd Se Jomfru-fiks
Joppe Svensk uttrykk for rulle-sigarett med marihuana.
Jordbær Ecstasy
Jordbærtripper Firkantede papirlapper med bilde av frisk jordbær innholder LSD
Jord-hoga se hoga eller hooga. En type hasjpipe Når røyken ledes gjennom jord er dette antatt å
gi større rus.
Jord-pipe se hoga eller hooga. En type hasjpipe Når røyken ledes gjennom jord er dette antatt å
gi større rus.
Joy Heroin
Jugged Å bli arrestert
Junk Stoff (narkotika) som brukes i sprøyte. Kan bli brukt spesialisert om heroin.
Junke Ta sprøyte/bruke sprøyte med narkotika
Junker Sprøytenarkoman. Kan bli brukt spesialisert om heroinavhengig
Junkie Sprøytenarkoman. Kan bli brukt spesialisert om heroinavhengig.
Junkis Sprøytenarkoman
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K
Kaffedoktor blanding av kaffe og sprit.
Kaffegjøk Sprit blandet i kaffe. Man blander sprit i kaffen til man ser bunnen i koppen. Svensk
uttrykk, men det brukes også noe i Norge
Kaffekask Spriten flyter på toppen av kaffen. Svensk uttrykk, men det brukes også noe i Norge
Kaffesup Man drikker spriten ved siden av kaffen. Svensk uttrykk, men det brukes også noe i
Norge
Kagge Stordrikke, drikke masse. Man kan feks si at "han kagge i seg"
Kagge Tønne, beholder som man har alkohol/øl i
Kaldskål Suppe med øl med diverse ulike innblandinger. Uttrykket brukt i Innherrad og Namdal
Kald tyrker Kommer av det amerikanske "cold turkey" som betyr nedtrapping uten metadon eller
annen medikamentell støtte. Overgangen fra bruk til ikke bruk skjer uten noen nedtrapping. Se
også "Turkey" som kan ha andre betydninger.
Kallkjeft hjemmebrent som drikkes rett av flaska. Uttrykk fra Trøndelag. Kamel 2 Ecstasy
Kanon Sterkt beruset av alkohol
Kanyle En sprøyte. Her brukes fagutrykket direkte i ruskulturen. For andre kalles ofte en kanyle
en sprøyte. Dette uttryykket brukes paralellt.
Kanyle svinger Sprøytenarkoman. Uttrykket kommer uten tvil av "begersvinger"
Karsk kaffe blandet med sukker og hjemmebrent eller polsprit (vanligvis blank-sprit feks 60 %).
Uttrykket kommer antaglig fra lavtysk fra ordet karsk; frisk eller sunn.
Kashmir Hasj fra Kashmir
Kask Samme som karsk. Dersom man reiser til Sverige sies det "kask". Lokalt kan dette være
ordet også i Norge.
Katjala Sprit/brennvin. Uttrykk brukt blant "reisende", eller det som ofte omtales som tatere.
Kattepiss Betegnelse på rødsprit som drikkes. Enkelte oppgir at det kan lukte av "kattepiss"
dersom man drikker rødsprit over tid. Andre bruker begrepet på en annen måte og avviser at det
lukter kattepiss av rødspritdrankere. De hevder at det dem det lukter «kattepiss» av er
spylevæskedrankere.
Kerstin Amfetamin
Kettiser Ketogan piller
Kibbe Svindle, stjele eller lure. Se ”Bøffe” for en nærmere forklaring av bruken.
Kick Sterk rusvirkning gjerne etter at narkotika er injisert med sprøyte. I noen tilfeller brukes
begrepet uansett hvordan narkotikaen er tatt inn. Dette kan feks. være i forhold til hasjrøyking.
Det engelske uttrykket "to kick" betyr at man slutter å bruke narkotika.
Kicka Plutslig sterk virkning av narkotika. Det kan feks. sies «Å fy den tjallen kicka. Skikkelige
varer du har skaffa asså» eller «Den makka’n kicka lite da, nakkehåra bare sto esse».
Kicke Plutslig sterk virkning av narkotika.
Kicke pipe Pipe til å røyke narkotika vanligvis hasj, men det kan også være annen
narkotika/blandinger
Kicker En dose narkotika
Kief Cannabis
Kif(f) Cannabis
Killerweed Kraftig cannabis. Graden av THC (virkningsstoffet i cannabis) kan variere sterkt.
Kitt Svensk ord for hasj, jeg antar at dette også brukes noe i Norge.
Kjipe «Å kjipe» brukes om en som selger stoff dyrt/ tar for stor fortjeneste. Jeg har hørt uttrykket
fra ungdom som har handlet hasj. Enkelte av dem som selger tar høy fortjeneste og bryter
dermed tradisjonen om å dele kostnaden/ ha en spleis lignende handel.
Kjøpe på gauk kjøpe hjemmebrent
Kjøpskål Brukt i en rekke sammenhenger der man skull feire en handel, man drakk på avtalen.
Det var liksom man signerte kontrakten når man drakk på den Uttrykk var blant annet vanlig
brukt under Lofotfiske tidligere Kjærlighetsdop Ecstacy. Navnet kommer av at man i moderate
doser fremstår som "positive og kosete" av ecstacy. Det er viktig å understreke at denne effekten
er forbigående og skjuler bivirkninger.
Kjærlighetssymbol Ecstasy
Klistremerker LSD
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Klorid Morfinklorid. Klorid brukes ellers til å rense sprøyter og brukerutstyr. Man bør derfor være
klar over at uttrykket brukes om to vesensforskjellige ting.
Kloss Måleenhet for hasj. Lokaltutttrykk Rogaland ( ca 10 gram)
Klump Hasj
Klunk gjær og sukker som drikkes. Uttrykk fra Finnmark
Kløa - brukes om heroin (i Tromsø), mulig fordi kløe er en del
av abstinensen(?)
Kløver Ecstasy
Knark Narkotika
Knarkarkvarten Svensk uttrykk for leilighet der det omsettes og brukes narkotika. En knarkarkvart
er som oftest et sted som snart blir «hett» dvs. det må forlates på grunn av risikoen for å bli
avslørt av politiet. Se ellers «shooting gallery»
Knekkert Glassampulle/beholder som innholder vanligvis morfin. Man knekker av toppen før bruk.
En knekkert innholder "legemorfin"
Knekt Blanding med kaffe eller te og sprit
Knips Ecstasy
Knipse "Svelge en ecstacy pille eller kapsel. Se også "knipsing". Uttrykket brukes noen ganger
om flere rusmidler enn ecstacy.
Knipsing Bruk av ecstacy og andre illegale piller . Se også knipse. Utrykket brukes noen ganger
spesialisert om bruk av ecstacy.
Knatch En bit med hasj
Knuda en bit med hasj . Svensk uttrykk. Jeg antar at dette også brukes i noen grad i andre
nordiske land.
Knullsil Amfetamininjeksjon som tas i forbindelse med et samleie
Knurr Hjemmelaget øl eller brennvin av dårlig kvalitet. I følge en bonde fra Sogn "sånn så halve
koppen er full av gjær - du blir jævla fyllesjuk av det" En annen informant med bakgrunn fra
anleggsarbeid "Kjennere i hue hele daen etterpå - knurrer i hue".
Koffert afgan Hasj fra Afganistan
Koger Hasj
Koke Prosessen med å løse heroin i vann og ascorbinsyre for å løse opp heroinen.
Kokse Sovne. Uttrykket brukes gjerne med at man sovner etter rus, da "kokser man ut"
Komme ned Man kan si at man "kommer ned" etter en rus. Det kobles gjerne til at man har vært
"high". En hel del uttrykk fra flyging kan kobles narkotika bruk. Man kan si at man "leveler ut
altituden" i den forstand at man hjelkper på med en del stoff for så tilslutt å gå inn for en forsiktig
"landing"
Komme opp Starte på narkotikabruken feks. ved å sette en sprøyte og kjenne at ruseffekten
kommer
Kondi Amfetamin. Uttrykket kommer av at man blir kortvarig blir kunstig
mere utholdende/ får mere kondisjon eller sagt negativ hyperaktiv og "speeda"
Konjakk løsning Brun heroin løsning
Kontakt linse LSD. Se "Contact lens". Amerikansk/engelsk terminologi og norske oversettelser
kan bli brukt om hverandre.
Kontor Hasj. Uttrykket brukt på 70-tallet i Oslo for å kamuflere handel med hasj. Et eksempel; «
Har’u no’ kontor» er et spørsmål om den andre har hasj.
Kontrollert alkoholmisbruk I følge en lett sarkastisk krovert i Tromsø: "Uttrøkk blant døm som
drikk for mye hele tida. Døm veit døm misbruk, men har kontroll. Aldri prøvd å slutte, men vet at
det ikke er noe problem"
Kontrakt Det er satt en pris på deg. Når det er gått ut en kontrakt på en person betyr det at
vedkommende vil få en voldlig reaksjon i ekstreme tilfelle drept i mildere tilfelle bli mishandlet.
Man kan fri seg fra en kontrakt ved å betale det man feks. skylder i stoffgjeld.
«Inkassovirksomhet» for stoffgjeld benytter seg av «torpedoer» og er gjerne strekt voldlig.
Kran narkotikalanger
Kremdott Lege som skriver ut medikamenter som kan misbrukes. En kremdott er en nyttig
forbindelse å ha for en misbruker.
Kremtopper Måleenhet for heroin ( 3 kremtopper/rør = 1 g heroin)
Hans-Jørgen Wallin Weihe: Rus og språk : ordliste over ord brukt i forbindelse med rus og rusbruk med
synonymordliste. Høgskolen i Lillehammer: Arbeidsnotat nr 103, 1999.
29

Krite Handle på kreditt. Dersom man kriter kan dette implisere at man inngår avtale om levering
av tjuvgods, stjele spesielle ting, betale i penger osv.
Krutt Hasj
Krympe Bruk av alkohol ("de gutta krymper levra"). Ordet brukes gjerne av narkotikabrukere litt
nedsettende om bruk av alkohol. Det kan imidlertid også bli brukt om narkotikabruk.
Krystall amf Amfetamin
Kule Omtales også som drikkekule. Periode med mye drikking Kan også om å "kule ned" , eller
roe seg ned.
Kult veldig bra, godt, flott
Kvadda Brukes om å «spe ut - eller blande ut» narkotika. Ofte gjøres dette for heroin med
druesukker, men også andre ting kan bli brukt. Ordet «kvadda» er svensk, men brukes også
andre steder.
Kvakke Stemmen kan bli påvirket av bruken av narkotika. Dette ordet brukes både for å betegne
det og for å betegne folk som prater tull.
Kvart Leilighet der narkomane oppholder seg. Ofte også et sted der narkotika omsettes
Kvarting Betegnelse for et kvart strå/rør som det oppbevares heroin eller annen tilsvarende
dosering av annet narkotikum. Uttrykket en halv kvarting er en gjennomsnitttlig brukerdose på et
halvt 1/4 gram.
Kvote Brukes gjerne om metadon foreskrevet av lege.Kontrollen med hvem som får "kvote" er
meget streng. Tidligere også brukt i forhold til morfin. Enkelte krigsskadde fikk feks. "kvote" av
morfin.
Køben Kjøbenhavn

L
L LSD
Lajner Se liner, linje og strek. Brukes vanligvis om kokain som fordeles i streker før det sniffes inn
med et rør. Noen steder også brukt om annen narkotika feks. amfetamin som brukes på samme
måte, eller fordeles på samme måten.
Langer En som selger stoff
Langsom Heroin
Laks Penger. Brukes gjerne om store penger. Ti laks vil for eksempel typisk være 10.000,kroner.
Legecola Ren kokain med sterk virkningsgrad.
Legedop "Dop" vanligvis medikamenter som fåes av lege. Tildels har dette vært brukt for å
betegne middler som vanligvis kun omsettes på det illegale marked. I slike tilfelle har det vært
brukt for å betegne høy kvalitet
Lege stas Se stas. Uttrykket brukes om det utstyret legen bruker for å stoppe blodtilførselen
Lemon Narkotika av dårlig kvalitet
Lemonade Narkotika av dårlig kvalitet
Leve Bli påvirket av cannabis
Libaneser Hasj fra Libanon
Liban Hasj fra Libanon
Liban olje Hasj olje fra Libanon
Libanon Hasj fra Libanon
Libb Hasj fra Libanon
Libban Hasj fra Libanon som har rykte for å være av høy kvalitet.
Linje Samme som en strek. Brukes vanligvis om kokain som fordeles i streker før det sniffes inn
med et rør . Noen steder også brukt om annen narkotika feks. amfetamin som brukes på samme
måte, eller fordeles på samme måten. Cappelen (1996, side 114) lar en av personene i sin
skjønnlitterære bok "Meska" komme med følgende uttalelse; " Det er alltid greit å ha litt cola på
lomma, så man kan invitere på en linje".
Liner Se lajner, linje og strek. Brukes vanligvis om kokain som fordeles i streker før det sniffes inn
med et rør. Noen steder også brukt om annen narkotika feks. amfetamin som brukes på samme
måte, eller fordeles på samme måten.
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Lit up Påvirket av narkotika. En norsk versjon av det engelske ville være å bli "tent på"
Liquid X GHB. Uttrykket brukes i USA, jeg har ikke opplysninger om at det har blitt brukt i
Skandinavia
Loco weed Cannabis
Loppy dust Kokain
Love Ecstasy
Love drug Ecstacy
Love pill Ecstacy
Luffe - Hasj, gjerne en ferdig pipe eller joint, klar til å røykes
Lum Forkortelse for Chillum ( en type hasjpipe).
Luring Kommmer antaglig av rev ( lur som en rev) En porsjon hasj. Det kan feks sies; «skal vi
røyke en liten luring ?». Ordet kan også brukes som en fellesbetegenelse for å røyke hasj. Det
siste kan vise til rusopplevelsen ”man blir lur, eller lur som en rev” som en innsender skriver til
meg.
Lykkepille(r) SSRI medikamenter. "Lykkepiller" er et ord som har gått inn i rusterminologien. Det
brukes også av kritikere av medikamenttypen nærmest som et polemisk innlegg mot bruk. Ordet
brukes også om ecstasy.
Lyn 1 Ecstasy
Lyn 2 Ecstasy
Lysegulspettet Ecstasy
Lysløypa Barene i sentrum. Lysløpa er drikkerunden man går fra vannpost til vannpost

M
M Morfin
Macka injeksjon av narkotika. Brukes almindlig i forhold til amfetamin
Macon Cannabis. Opprinnlig et vestafrikansk navn.
Magic mushroom Sopp som gir en hallusinerende virkning. Brukes vanligvis om sopp fra
Thailand/Asia. Fleinsopp er en norsk sopp som kommer inn under dette, men det finnes også
bruk av andre importerte sopper og dessuten har mange erfaringer fra utlandet.
Mainlining Ta narkotika intravenøst/sette sprøyte med narkotika
Maiser Maispipe til å røyke hasj ( billigste pipa man kan kjøpe)
Maja marihuana . Svensk uttrykk, jeg antar at dette også brukes noe i andre nordiske land.
Make the turn Slutte med narkotika. Uttrykket kan også gå på reaksjonen når man slutter med
narkotika ( abstinens som er som om det skriker i hjulene og man greier svingen med et nødskrik.
Makka amfetamin
Makka tenner Tenner med tannråte på grunn av bruk av amfetamin. Amfetamin etser i stykker
tennene
Makkaroni Amfetamin bruker
Makrell Amfetamin
Malle amfetamin .
Malvax amfetamin .
Marganes full Sterkt beruset av alkohol. Full helt inn i margen av beina.
Maroc hasj fra Marokko
Marokkaner hasj fra Marokko
Magic mushrooms Sopp som gir en hallusinerende virkning. Brukes vanligvis om sopp fra
Thailand/Asia. Fleinsopp har en slik virkning, men jeg er usikker på om det har blitt brukt om
denne soppen
Mary Cannabis
Maskineri/machinery Utstyret brukt for å sette sprøyter med narkotika
Meisk Sats til øl ( blanding av malt og einer). Trøndersk uttrykk
Mekke Gjøre istand narkotikaen for bruk, evt. gjøre istand utstyret som narkotikaen skal brukes
med
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Mekker. Den som gjør istand brukerdosen. Uttrykket «mekker’n trekker’n» betyr at den som lager
hasjpipa skal ha førstetrekket eller fyre opp pipa.
Merskum En type pipe brukt til hasjrøyking. Det kan snakkes om merskum piper også i andre
sammenhenger. En del innrøykte hasjrøykere foretrekker merskum piper
Meska Mescalin
Met Metadon
Mett Metadon
Meter graderingen på sprøyter er milliliter eller kubikkcentimeter. En kubikkcentimeter kalles i
ruskulturen for en meter. Angivelsen sier noe om mengde, men ikke om innhold. Hvor sterk
blandingen er sier ikke angivelsen noe om.
Mikkel Hasj. Uttrykket er avledet fra en "rev"
Mikrotripper Liten trip, liten dose Gjerne med LSD
Mildt beruset Det er svært forskjellig hva som legges i et slikt uttrykk. En 18 år gammel gutt sa det
slik; " fniser, finner på litt rart, men ikke helt ille". Andre vil legge vekt på at det ikke er synlig og at
man har normal atferd til tross for promille.
Minus Heroin
Miss Emma Morfin
Mitshubishi Ecstasy. Navnet kommer av at symbolet for bilmerket har blitt brukt på ecstasy
tablettene. Etter er at en pike fra Buskerud i juni 2000 døde etter å ha spist mitshubishi tabletter
fikk tablettene mye mediaomtale.
Moffe morfin
Moggies Mogadon
Monkey Morfin
Monkey on the back Avhengig av narkotika
Monse Tyste
Morf Morfin
Morgendram Uttrykk brukt om en dram som ble tatt om morgene før man dro ut på fiske .Uttrykk
vanlig tidligere brukt under Lofotfiske
Mornings En hasjpipe eller "rev" om morgenen. Uttrykket kan også bli brukt om andre rusmiddler
feks. om alkohol
Morokuler Ordet brukes i en bok av Christensen (1985) der en narkoman pike oppgir at hun
bruker "morokuler". Jeg er usikker på hva som ligger i begrepet, men antar at dette et ord for
amfetamin eller en blanding av amfetamin og andre typer narkotika ( feks. morfin - heroin)
Morradønk populærnavn blant sniffere på løsningsmiddel som sniffes om morran - da ofte for å
"reparere"
Motorhue Amfetaminbruker
Motorhead Amfetaminbruker
Mow the grass Røyke cannabis. Jeg er usikker på om det brukes en norsk versjon av dette
uttrykket.
Mugg afgan Hasj med mugg farge (grå hvit) fra Afganistan
Mule En som transporterer/smugler narkotika
Mulldyr En som transporterer/smugler narkotika
Murer Stor flaske med øl, mest brukt om bayer
Murstein Stor flaske med øl
Mushrooming se shrooming
Møkk Svært full.
Møkka Svært full
Måring Dram, morgendram. Uttrykk fra Lofoten

N
N 1 Ecstasy
Nail nåla ( på en sprøyte). Jeg har aldri hørt det norske ordet "spiker`n" men går ut fra at dette
også kan være brukt.
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Nailed Arrestert. Når man blir arrestert blir man spikret fast. Dvs. man er ikke i stand til å bevege
seg fritt
Nargil Hasjpipe eller munnstykke til pipen
Nattings En "rev" eller en "joint" seint på kvelden eller om natta. Uttrykket kan også bli brukt om
andre rusmiddler slik som alkohol, men vanligst i forhold til hasj/marihuana
Nebb Nembutal et barbiturat
Nedsnya skikklig full. Uttrykk
Nedtur Opplevelsen av at en narkotisk rus går ut av kroppen. Dette kjennes negativt og suget vil
være å vedlikeholde/beholde rusen
Nedåtjack Svensk uttrykk for morfin, morfinbas, nembutal og søvngivende/avslappende middler
Needle Nåla på en sprøyte
Nems Nembutal
Nemies Nembutal
Nembies Nembutal
Nepal Hasj fra Nepal
Neseguff Amfetamin. Jeg antar at dette også kan bli brukt om kokain
Nexus 2CB
Nike Ecstasy. Firmalogoen brukes på tablettene, derav navnet
Nittiseks 96 % alkohol
Noe til å skylle halsen med Alkohol, gjerne brukt i forhold til øl
Noia kommer av paranoia eller forfølgelsesvanvidd. Det finnes alle mulige typer noia. Man kan ha
noia å se politiet overalt (purknoia), være redde for sosialen, bikkjer, katter, for å bli alene, bli låst
inn på en celle osv.
Noie Se noia. Dersom man noie’r får man noia
Nose candy Kokain
Nuggets Kokain i krystalisert form. På engelsk kan man snakke om "gold nuggets" for gull
klumper. Uttrykket illustrer også at dette er "verdifull" vare.
Nykter Ikke avhengig av stoff . Kan også brukes i forhold til perioder man ikke går på rusmiddler.
Da har man en nykter periode. I enkelte miljøer brukes det spesialisert i forhold til å ikke være
påvirket av alkohol/ikke bruke alkohol. I andre miljøer i forhold til stoff og noen ganger helt
spesialisert i forhold til feks, excstasy
Nykterister De som er utenfor narkotika"kulturen"

O, P, Q
O Opium
O.D. Overdose
Okse Ecstasy
Olje Hasj olje
Omega 2 Ecstasy
One (No. 1) Cannabis olje
One and one "Sniffing"/"snorting" av to "streker" med narkotika. Det "sniffes" /"snortes" en med
hvert nesebor
Opplegg Plan
Orange Sunshine LSD
Overfjern Det å være meget strekt rusa
P Preludin
Pakbit Morfinpiller fra Pakistan, kan anatglig også brukes i andre betydninger om feks. biter av
hasj fra dette området
Paki Hasj
Pakk Hasj fra Pakistan. Jeg antar at dette også kan vise til andre typer narkotika.
Paper Resept. Jeg er usikker på om det norske "papir" brukes, men antar det.
Paper Acid LSD. Ordet kommer av at LSD ofte dryppes ned på et papirark
Paper Mushrooms LSD. Ordet kommer av at LSD ofte dryppes ned på et papirark
Paradise Kokain
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Partydop Narkotiske middler brukt i forbindelse med fest, danseparties/raveparties. Det kan
variere hva dette er, men middler som amfetamin ,ecstasy,GHB,kokain, LSD og STP vil være
typiske.
Partypakke En pakke med rusmidler som er egnet både for å «ta av» og til å lande. Stimulerende
midler til å ta av og andre dempende/bedøvende for landingen.
Partytime Ecstasy
Peace drug Ecstacy
Peace Pill P.C.P
Peanuts Barbiturater
Peer Hasj. Brukt i Oslo på 80 tallet. se også Per. Det kan feks. sies «Er Peer hjemme ?» i
betydningen «har du noe hasj og selge ?»
Peddler En som selger narkotika på gatenivå. En av småhandlerene.
Pep Pills Amfetamin
Pepper amfetamin
Per Hasj. Brukt i Oslo på 80 tallet. Se også Peer.
Phyamps Metadon
Piece Beholder for piller. Kan brukes omtrent som "container", men kan her like gjerne stå for en
pilleboks. En piece kan stå for en bit hasj
Piff En bit med hasj
Pillhead Amfetamin bruker
Pink Politi
Pipe /Pipa Hasj
Pis Hasjbit. Se også piis eller piece
Piis Hasjbit. Se også pis eller piece
Pito Spansk ordfor marihuana sigarett. Ordet brukes blant innvandrere
Pjall uttrykk som blir du med på en pjall er invitasjoner til å bli med å dele en flaske. I motsetning
til å bli med på en spleis kan dette være en ren invitasjon
Pjalle Drikke alkohol
Playboy 5 Ecstasy
Playboy(er) Ecstasy
Plingparty Drikking i "kameratgjengen" under en tippekamp på TV. Hver gang det skåres et mål
skal alle drikke ut.
Pluss Amfetamin
Poff Sats for brennvinsbrenning. Uttrykket brukt flere steder i Trønelag.
Polvo. Spansk ord for støv og som i formen polvito kan ha betydningen samleie. Ordet brukes på
slang for å betegne kokain. Ordet brukes blant innvandrere
Pommes frites Crack Kokain
Pons Varmt vann, sukker og hjemmebrent . Trøndersk uttrykk.
Pop Injisere narkotika
Popped Arrestert av politiet
Poppers I følge en av mine informanter ble "poppers" brukt som en del av amfetamin dose. Ga
spesiellt "kick" med poppers . I amerikansk faglitteraturen brukes "poppers" som et populærnavn
om amyl nitrite. Haave (1997) bruker poppers om "isobutylnitrate" et middel som sniffes og som
gir et kortvarig "kick". Amyl nitrite var et middel som opprinnlig ble bruk i behandlingen av angina
pectoris. Isobutylnitrate har vært brukt blant homofile for å få endetarmsmusklen til å slappe av.
Den Skandinaviske bruken ser ut til å variere alt etter hvilket miljø man forholder seg til. I en del
tilfelle har "poppers" blitt brukt om en spesiell type amfetamin. Da har "poppers" som oftest vært
en kombinasjon i form av en amfetamin dose med noe amyl nitrite. En informant (kvinne 35 år
som hadde arbeidet ved et behandlingsted) fortalte meg at klientene brukte det " om noe de
blandet sammen selv". Brukt slik brukes begrepet omtrent som man mikser en drink. Alt mulig
som kan gi effekt kan blandes sammen i ulike typer blandinger alt etter smak og , ikke minst
viktig, hva man har tilgjenglig. I andre miljøer, knyttet til house/ecstasy/rave parties, brukes
"poppers" om Amyl nitrite tatt i form av sniffing. Det samme er tilfelle i enkelte homofile submiljøer
som bruker "poppers" for å få endetarmsmusklen til å slappe av.
Popping pills Spise/svelge piller
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Pose Ved salg er gjerne stoffet fordelt i små poser. "En pose" er da en salgsenhet og ofte på
gatenivå en brukerdose. I noen tilfelle spesialisert feks. om en dose heroin.
Pot Amerikansk ord for hasj. Brukt også i Norge
Potato chips Kokain
Powder Vanligst brukt om heroin, men også om amfetamin eller annen narkotika i pulver form.(se
"Pulver")
Primrose path Brukes for å betegne en fristende vei som kan lede til noe som er svært farlig.
Betegnelsen viser til blomsten "primrose" som blomstrer i stupbratte fjellsider. For å komme til
den må man inn på stier som går i vansklig terreng. Svært ofte i slik terreng man vil "gå seg fast
i".
Propan Hasj, marihuana
Psycho booster Blanding av ginseng og koffein
PT 1 Ecstasy
PT 3 Ecstasy
Puff Cannabis
Pulver Amfetamin, heroin eller annen narkotika i pulverform Se det engelske "powder" som
vanligst brukes om heroin.
Pund Ecstasy (Aftenposten 1997 I)
Pundare En som bruker amfetamin. Svensk uttrykk, jeg antar at dette også brukes noe i andre
nordiske land.
Pundare En person som er for dum til å være taper. En informant opplyser at en pundare er en
typisk Christer Peterson, en som kan karakteriseres som en sjefspundare. Fortellingen er gjerne
at det første han gjorde da han slapp ut av fengselet etter Palme drapet var å gå ned i en park i
Stockholm og bli taua inn i det han forsøkte å kjøpe hasj.
Purk Politi
Pushe Salg av narkotika
Pusher En som selger narkotika. engelsk uttrykk som brukes mye også hos oss ( se pusjer).
Pusjer En som selger narkotika
Pyg Hasj. Det kan feks. sies; «smyge en pyg» om å røyke hasj i hemlighet.
Pyramide LSD
På kloss Få stoff på kreditt. Lokalt uttrykk Rogaland
På kuten Svensk uttrykk for å være på rømmen fra politiet. Jeg antar at dette også blir brukt noe i
Norge
Påse Samme som "pose" ( se ordet). I Sverige og lokalt i Norge blir "påse" mere brukt enn
"pose".
Påvirket "Har bare drukket, men du ser ikke noen forandring" (Informant 18 år gammel gutt indre
østland).
Quarters Uttrykk som betegner et drikke "spill" eller "lek". Navnet kommer av den amerikanske
myntenheten "quarters". En gruppe sitter rundt et bord. Alle har et glass øl. En i gruppen knipser
en mynt, hos oss vanligvis en femmer, en tier eller et kronestykke. Mynten knipses mot glasset til
en av de andre. Dersom han treffer må glasset drikkes ut. Dersom det blir bom overtar den
andre.

R
Racer pulver Amfetamin
Raid Innbruddsrunde
Rall Uttrykket brukes gjerne ved at man sier at noen er "på en rall" eller på fest ofte i den forstand
at man har drukket en del. Det kan også brukes i andre sammenhenger feks. ved at man snakker
om "rall kjøring" eller tull- kjøring.
Ramle Kan brukes i betydningen "ramle på fylla" dvs. at man går på fylla. Ses ofte i en
sammenheng som at fylla kommer omtrent som om man snubler inn i den.
Rangel Gå på fylla
Rangle Se Rangling
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Rangling Det samme som å gå på fylla. Utrykket blir brukt på samme måte som å ta seg en fyll,
rotbløyte etc.
Raske Uttrykkes gjerne "det raske". Et norsk utrykk for "speed" eller amfetamin
Rat En som gir informasjon til politiet en "tyster" ( se ordet)
Raut Rødsprit som drikkes
Rave party Dansefest der det danses nonstop gjerne natten lang. Slike fester anklages ofte for å
være anledninger der det brukes mye stimulerende middler slik som Ecstasy.
Raves Dansefest der det danses nonstop gjerne natten lang. Uttrykket "raves" er en kortere og
mere populært navn på "rave parties"
Reefer Cannabis sigarett
Rein Stofffri spesielt om heroinfri. Det kan feks. skeptisk sies; «Arne påstår han er rein. Vel,
engang djånki alltid djånki»
Remedier Brukes i betydningen verktøy, eller oversatt det man trenger for å lage til en
brukerdose av narkotika.
Reparere Det man gjør når man skal holde ved like en rus - motvirke virkningen av at rusen går
ut av kroppen. Man "reparerer" ved å innta mere av samme rusmiddel.
Resin Cannabis
Rev en røyk med hasj
Rita Ritalin
Rities Ritalin
Roach Sneipen av en cannabis sigarett
Rock(s) Heroin. Kan også bli brukt om kokain
Roger Hasj
Rolls Royce Ecstasy
Rosa Champagne Ecstasy
Rosa Panter Ecstasy
Rotbløyte Fyll. For mange en positivt ladet uyttrykk. En seksti år gammel mann sa det slik; "Det
er sånn skikkelig drikkekule, når du trenger å bli skikklig full da tar du en rotbløyte".
Rotte En "tyster" eller "rat" ( se begge ordene)
RR Ecstasy. Se også Rolls Royce
Runner En som går ærender. Bokstavlig talt en som løper rundt.
Rush Påvirket av ecstacy
Rypper Rohypnol
Rød libb Hasj med rødlig farge fra Libanon
Rødt Rødsprit som drikkes
Rødvalsen Rødsprit som drikkes
Røke en drage Røyke heroin. Variant av det engelske
" Chase the dragon"
Rør Det man sniffereller snorkler kokain gjennom. Omtales gjerne som "et rør" eller "røret". Rør
kan også stå for en målenhet med heroin ( tre kremtopper/rør = 1g heroin). En informant oppgir et
rør som tilsvarende 10 brukerdoser med herojn.
Røyk Hasj
Røyke bøtte se bøtte ( spesiell måte å røyke hasj)
Ræv en røyk med hasj
Råvare hjemmebrent

S
Sankebrus Alkohol
Scag Heroin
Schall Hasj en røyk med hasj. Se også tjald, shald og tjall
Scat Heroin
Shall Hasj en røyk med hasj. Se også tjald, shall og tjall
Schillum Hasjrøykeredskap ser ut som et pipehode uten skaft. Gjerne med et gitter
innipipehodet. Se ellers Skillum som viser en noe annet bruk av ordet.
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Schmack Narkotika. Opprinnlig et ord for kokain og heroin, men brukes nå om all narkotika
Score Å få kjøpt narkotika
Schwalbe Ecstasy
Seks og nitti 96 % alkohol
Shit Cannabis. I USA betyr ofte dette heroin. Enkelte har sin terminologi derfra og vil bruke ordet
om heroin.
Shoppe Bruk av helsevesen og sosialetat for å oppnå fordeler. Dette kan både være
medikamenter, tjenester og penger.
Shooting gallery Amerikansk ord for sted man inntar og kjøper narkotika. Se ellers
«knarkarkvarten»
Shooting up Injisere narkotika
Shot down Påvirket av narkotika
Shrooming Kommer av det engelske «mushrooming» som betyr å samle sopp. Blant brukere
betyr det å innta /være med på bruk av fleinsopp eller andre typer «magic mushrooms».
Shæjv Påvirket av hasj. Uttrykket kan ha dobbel betydning og kan også bety at en person er
homoseksuell. Se også skeiv og skev
Sila sprøyte
Sil en sprøyte med narkotika . Mange steder brukes "sil" om amfetamin, mens "fix" brukes om
heroin.
Sile Bruk av sprøyte for å ta narkotika
Sinnabrus Alkohol
Sippa Svensk uttrykk for å røyke. Antaglig kan det også bli brukt sippe som vil bli mere naturlig på
norsk.
Sirkel 2 Ecstasy
Sjefspundare Se pundare
Sjobang En slags hasjpipe. Ofte med tre hull
Sjokolade Hasj. Lokalt uttrykk Rogaland.
Sjødram Utrykk brukt om en dram gitt under store påkjenninger eller ved stor suksess på
Lofotfiske. Uttrykk vanlig brukt under Lofotfiske tidligere
Skag Heroin
Skeiv Påvirket av hasj. Uttrykket kan ha dobbel betydning og kan også bety at en person er
homoseksuell. Se også skev og shæjv
Skev Påvirket av hasj. Uttrykket kan ha dobbel betydning og kan også bety at en person er
homoseksuell. Se også skeiv og shæjv
Skillum Hasjpipe. Vanligvis om en helt rett litt lang pipe med eggeskalllignende pipehode
Skin popping injisering av narkotika, jeg har kun hørt det om heroin, rett under huden og ikke i
blodårene . Se også popping.
Skje En skje er det man koker stoffet i (gjerne heroin eller amfetamin). Dette er en nødvendig del
av den prosessen som må utføres før man kan injisere dette ed en sprøyte.
Skjelven "Store skjelven" er reaksjonen etter fyll. "Kjenner at man må ha mere"
Skjåk genever Hjemmebrent blandet med Nyco. Blandingen drikkes mens den bruser
Skudd En sprøye med narkotika. Man tar seg et skudd når man tar en sprøyte
Skvip dårlig øl/dårlig alkohol . Uttrykket kan brukes spesialisert i forhold til feks øl og må forstås ut
fra bruker situasjonen.
Slappings Cannabis
Sleepers Barbiturater
Sleigh ride Kokain
Sliten Full. Dersom en dørvakt gir noen beskjed om at de ser så "slitne ut" at de bør gå hjem/ ikke
får servering betyr det at der er for fulle til å bli servert.
Slå i seg ta en sprøyte med narkotika . Svensk uttrykk, jeg antar at dette også brukes noe i andre
nordiske land.
Smack Heroin
Smashed Påvirket av narkotika
Smell Sprøytedose med heroin. Uttrykket kan antaglig også brukes om andre typer
narkotikadoser og kan karakterisere en spesielt sterk rusvrkning. Det kan feks sies; «Per gikk på
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en skikklig smell». I et slikt tilfelle kan det også karakterisere andre typer smeller man får feks. en
lang dom.
Smille Ecstasy
Smoke Cannabis
Smørsyre GHB
Smyge I hemlighet. Det kan feks. sies; «smyge en pyg» om å røyke hasj i hemlighet.
Småfarger LSD
Små runde Piller
Sne Kokain. Se også snø
Sniffe Se sniffing
Sniffing Engelsk ord som brukes en del og spesielt blant de som sniffer narkotika. Inhalering av
narkotika ( ofte amfetamin eller kokain) eller oppløsningsmiddler. Det kan skilles mellom to ulike
"kulturer" som begge bruker ordet på sin måte. De som bruker kokain er en helt annen gruppe
enn de som bruker oppløsningsmiddler ( den tradisjonelle sniffekulturen som bruker "dønk").
Amatørene som eksprimenterer med sniffing er ennå en annen gruppe og som igjen legger noe
annet i begrepet.
Snorkle Sniffe narkotika. Vanligvis om å sniffe kokain, amfetamin eller heroin gjennom nesen.
Snorte Brukes på samme måte som "snorkle"
Snorting Brukes på samme måte som "snorkle"
Snow Kokain
Snowballing Se "Speedballing"
Snut Politi
Snø Kokain. Se også sne
Snøball Ecstasy
Soap GHB. Uttrykket brukes i USA, jeg har ikke opplysninger om at det har blitt brukt i
Skandinavia
Sommerfugl Ecstasy
Sone hardt Et fengselsopphold som er hardt enten på grunn av abstinens, egen psyke, negative
rekasjoner fra medfanger og/eller negative sanksjoner fra ansatte. I noen tilfelle kan det være en
kombinasjon av flere faktorer.
Sopp Vanligvis om Ecstasy eller fleinsopp. Utrykket kan antaglig også bli brukt om feks. LSD
papirbiter med et soppbilde.
Sorte svin Alkohol - brukes gjerne om flasker med alkohol
Sparklers Amfetamin
Spatz Ecstasy
Speed Amfetamin
Speeda Påvirket av narkotika vanligvis amfetamin.
Speedball en injeksjon der amfetamin og/eller kokain blandes med heroin. Amerikansk uttrykk
som også brukes i Norden. I noen tilfelle bare om amfetamin som er pakket inn i en serviett som
"en bombe" som det sniffes fra.
Speedballing Injisere eller sniffing av en blanding av heroin og kokain. Amerikansk uttrykk som
også brukes i Norden.
Speedfreak En som freaker ut, eller sagt med andre ord ruser seg på speed Speisa Påvirket av
hasj eller narkotika i den grad at man er utafor og helt i sin egen verden. Ofte brukes uttrykket
spesialisert i forhold til hasj; "sitter og halvsover og ikke er tilstede. Blir sånn når man bruker hasj,
rolig og fraværende". Man kan også være "speisa" uten å være påvirket av stoff. For noen kan
det være en naturlig tilstand. Enkelte kan bli karakterisert som "speisa" av å feks. være på
internett, lytte på musikk. Slike ganger brukes uttrykket i den forstand at man er "helt utafor" og i
sin egen verden.
Spike Nåla på en sprøyte
Splash Amfetamin
Splat Amfetamin
Spleis Sprit som det er samlet sammen penger til. Alle bidrar med litt. Innholdet i flasken deles
broderlig gjerne etter hvor mye man har bidratt med Sprekke Brukes ofte dersom man etter å ha
bestemt seg for å være rusfri igjen begynner med stoff/alkohol. Da "sprekker man".
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Spruddelwasser Alkohol. Kan gå spesialisert på musserende vin, men brukes også mere alment
om alkohol.
Sprøyte se kanyle
Spurv 6 Ecstasy
Spæd Amfetamin
Square En som ikke er avhengig av narkotika
Stardust Kokain
Stas En rem som dras til for å stoppe blodgjennomstrømning i forbindelse med at man tar en
sprøyte med narkotika .
Stein Vanligvis om å være påvirket av hasj. Det kan imidlertid også brukes om rus fra andre
midler slik som av piller, feks. stesolid. I enkelte miljøer brukes ordet stein om rus av en lang
rekke typer. Det kan dreie seg om piller, hasj og alle typer narkotiske stoff. I andre miljøer brukes
ordet spesialisert kun om rus fra hasj/marihuana.
Stesoer Stesolid
Sticks Cannabis
Stjerne 1 Ecstasy
Stikkere Uttrykk som brukes blant dem som ulovlig bruker Temgesic for å oppnå en euforisk
effekt/ få bort abstinensvirkninger( Buprenorfin sentralt virkende sentral virkende analgeticum)
Stoff narkotika
Stoned PÅvirket av narkotika. Se det norske uttrykket "stein"
STP Vanlig brukt betegnelse for et av de såkalte "designer drugs" med den korekte betegnelsen
DOM
Strait En som oppfører seg etter samfunnets normer og regler. Ordet kan bli brukt negativt om en
som er blitt så strait at det er til å bli kvalm av.
Strek Kokain fordeles på en glassplate når det selges. Det ligger da som en strek på glassplaten
og omtales som "en strek".Utrykket kan nok også brukes i forhold til andre midler som amfetamin
Streng Man kan si at en pipe med hasj er «streng». Ordet brukes for å betegne at pipa er sur,
dårlig, ubehaglig - kort sagt smaker dårlig.
Stria Strieduk som det har vært pakket hasji i. Denne kan det oppnås en rusvirkning av dersom
den kokes og drikkes som te.
Strie ( se stria)
Stripe Se strek. Kokain fordeles på en glassplate når det selges. Det ligger da som en strek på
glassplaten og omtales som "en strek".Utrykket kan nok også brukes i forhold til andre midler
som amfetamin
Stuff Narkotika. Kan brukes spesialisert feks. om amfetamin og heroin, men dette avhenger av
miljø.
Stumpe av Drikke til man sovner
Støyt Ta seg en støyt betyr at man tar seg en sterk en. Uttrykk som brukes om drikking av sterk
alkhol
Stål Penger
Stålånde Samme som å stinke fyll
Subbis Sats som drikkes
Subnarkoman Brukes av heroinister om hasjrøykere
Sugar LSD. Ordet kommer av at LSD ofte dryppes på en sukkerbit.
Sugar cubes. Ordet kommer av at LSD ofte dryppes på en sukkerbit.
Sukkerbiter.Ordet kommer av at LSD ofte dryppes på en sukkerbit.
Sulph Amfetamin sulfat
Sulphates Amfetamin pulver
Sulv Hasj
Sunshine LSD
Sunshine explosion LSD
Susa påvirket
Svale(r) Ecstasy
Svar Blod i sprøyten. Når man får «svar» ved man at man har truffet en blodåre
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Svart Hasj fra Nepal, India Afghanistan og Pakistan. Navnet kommer av fargen. Denne hasjen
regnes for å ha høy kvalitet.
Svart Kashmir Svart hasj fra Kashmir
Svartmeisk Se Meisk
Svart Nepal Svart hasj fra Nepal
Svart Pakk Svart hasj fra Pakistan
Svi av brukt tidligere da det var vanlig med opium oppløst i sprit (opiumstinktur). Man "svidde" av
spriten og satt igjen med opiumen. Uttrykket blir også brukt i forhold til hjemmebrenning, man
"svir av" en sats og sitter igjen med spriten. Uttrykket går da på destilasjonsprosessen.
Svingstangbrus hjemmebrent
Sweethearts LSD formet som røde hjerter
Sweets Amfetamin
Swingman En som selger stoff. Gjerne en som selger i smått.
Syk Når man har fysiskt negative reaksjoner. Dette kan feks. være når man trapper ned på stoff,
må roe seg ned etter en hard kule med rusbruk etc. Uttrykket kan dermed bli brukt omvendt av
det som andre vil bruke det. Man kan bli betegnet som syk når man ikke går på stoff og frisk når
man gpr på stoff. Dette simpelthen fordi man føler seg dårlig når man ikke har og bruker stoff.
Syra Brunt heroin. Antaglig også brukt Syre slik som for LSD.
Syre LSD. Kan også bli brukt om Ecstasy og om ascorbinsyre som brukes for å få heroin til å
løsae seg opp i vann.
Syrefreak En som freaker ut, eller sagt med andre ord ruser seg på syre.
Syre-hue LSD misbruker
Syre kapsel LSD
Syre-stein Påvirket av LSD. I noen tilfelle om virkningen før hallusineringen.
Søppel Heroin av det amerikanske junk
Søppelnarkoman Brukes av heroinister om sniffere
Sørpe(full) Samme som å være drita eller dritafull. De fleste vil vel si at man totalt mangler
kontroll når man er sørpefull
Såle-pak Dårlig hasj fra Pakistan

T
Tab En tablett, eller et bestemt kvanta av et medikament/narkotika. Ordet brukes en del i forhold
til LSD.
Tabbiser Piller med feks. barbiturater eller benzondiazepiner. I prinsippet an dette være alle typer
piller med misbrukspotensiale
Tagge Rømme
Tai Heroin
Taistikk Øverste blomstene fra marihuana (hamp) planten ofte sprinklet med heroin
Take a trip Ta LSD eller et annet hallusinerende middel
Take off fasen Fasen da virkningen av et hallusinerende middel er sterkest
Tante Marit Marihuana ( se også Aunt Mary)
Tar Opium. Kommer av det engelsk ordet "tjære" ,råopium kan ligne på dette.
Tea Cannabis
Teknekt te blandte med sukker og hjemmebrent
Teknodop Ecstasy (MDMA), MDA og antalig også en rekke av de nye kjemisk fremstilte
designerdrugs
Temmere Uttrykk som brukes blant dem som ulovlig bruker Temgesic for å oppnå en euforisk
effekt/ få bort abstinensvirkninger(Buprenorfin sentralt virkende sentral virkende analgeticum)
Temple Balls Cannabis
Tenne av avslutte en kule med narkotika
Tenne på starte på en ny kule med narkotika rus
Thai-horse Heroin fra Thailand
Thai-sticks Marihuana sprinklet med heroin . Se "Tai stikk"
Thing Heroin
Hans-Jørgen Wallin Weihe: Rus og språk : ordliste over ord brukt i forbindelse med rus og rusbruk med
synonymordliste. Høgskolen i Lillehammer: Arbeidsnotat nr 103, 1999.
40

Tic and Tac P.C.P
Tiger Heroin
Tirpitz Tradisjonelt uttrykk i ishavet for å tømme en dram. Oppkalt etter det tyske slagskipet som
underkrigen blant annet bombet Barentsburg på Svalbard og som selv ble senket ved Tromsø
(Petri-Sutermeister, 1991, side 83-84)
Tivolitobakk Hasj
Tjack narkotika . Brukes mest i forhold til amfetamin.
Tjald Hasj. Se også Tjall, shall og schall
Tjall en røyk med hasj. Se også tjald, shall og schall
Tjoms Hasj
Tjuefem (25)LSD
TNT Ecstasy
Tobakks-kick Plutslig svimmelhet av tobakk når man har røykt hasj
To-gul Kan brukes om hasj
To-meter En 2 milliliters sprøyte
Tools Utstyret som brukes for å injisere narkotika
Torpedo En som krever inn gjeld, eller baker opp folk mot betaling.
Totencoctail Hjemmebrent blandet med dispril
Tracking Injisere narkotika langs en blodåre
Travel agent En som selger stoff. Brukes noen ganger spesialisert om en nsom selger
hallusinerende stoffer slik som feks. LSD
Trekk Vanligvis et drag, eller en inhalering, av en hasjpipe/ en marihuanasigarett
Trekke Prosessen når man trekker i gang hasjpipa, eller annen pipe med narkotis middel
Trekkpapir LSD
Tri Triklorethylen
Trip En rus gjerne i hallisunert tilstand. Brukes ofte i forhold til LSD, men også i forhold til andre
narkotiske stoffer. Kan også brukes for å karakterisere en dose av et narkotiks middel som
brukes for å ta en tripp/trippe
Tripp En rus gjerne i hallisunert tilstand. Brukes ofte i forhold til LSD, men også i forhold til andre
narkotiske stoffer. Kan også brukes for å karakterisere en dose av et narkotiks middel som
brukes for å ta en tripp/trippe
Trippe En rus gjerne i hallisunert tilstand. Brukes ofte i forhold til LSD, men også i forhold til andre
narkotiske stoffer
Trips LSD
Trolltobakk Hasj utblandet i tobakk. Fra Oslo 90-tallet
Truck drivers Amfetamin
Tryne Uttrykk som at "jeg tryna skikklig" kan bety at man har sprukket på stoff, "ramlet" på fylla
osv. Ved en anledning var jeg tilstede i en sak mot en rusbruker i alderen 25 - 30 år som forklarte
at hun "hadde tryna skikklig" i betydningen sprukket på stoff.
Tsjall en røyk med hasj
Turbo mel Amfetamin
Turbosnus Amfetamin
Tulipan 1 Ecstasy
Ture En opptur på rus. Med andre ord følelsen av oppadgående rus og da av stimulerende midler
Turk Hasj fra Tyrkia. Brukes på slang, svensk opprinnelse
Turkey Narkotika av dårlig kvalitet, eller noe som ikke er narkotika som blir utgitt for det. Ordet
"turkey" brukes også i andre sammenhenger feks. "Cold Turkey" ( se ordet).
Turned off Slutte med narkotika. Ordet kan også gå på fasen med abstinens
Tvillinger Ecstasy
Tyrker hasj fra Tyrkia
Tyrker-horse Heroin fra Tyrkia
Tyste Sladre på noen eller avsløre noen, brukes for det meste i forhold til noe som avsløres til
politiet.
Tyster En som tyster. Gjerne meget negativt ansett blant andre. Dersom noen er kjent for å tyste
betyr det at man ikke kan stole på dem ( se ellers "rat" og "rotte").
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Tømmermenn Vondt i hue etter drikking " kjennes ut som om du har et sagbruk i hue....det
hamrer og dundrer i hue - vondt som faen" . Uttrykket almindlig brukt og betyr i all enkelthet at
man er i "bakrus" og har vondt i hodet etter å ha drukket.
Tørke Vansklig tilgang på narkotika. Man kan også snakke om at en person som har gått lenge
på alkohol må «tørke opp».
Tørr Avholdende. En person som har blitt regnet for å være alkoholiker kan gå under betegnelsen
"tørr" dersom han/hun ikke drikker. Man kan også bruke betegnelsen om en kveld det ikke har
blitt drukket "En tørr aften". Det kan også brukes overført i forhold til narkotika. I noen tilfelle kan
det også bli brukt for å karakterisere konsistensen på feks. hasj
Tørrbørst Cannabis
Tørrfyll se tørrsprit
Tørrsprit Valium, nerveberoligende midler og piller av en rekke ulike slag som kombineres med
alkohol. I enkelte tilfelle brukes det som erstatning for alkohol

U, V, W
Ukutta Rent. Brukes ofte om å beskrive rent ublandet stoff feks kokain
Umbro Ecstasy
Uorginal vare Hjemmebrent
Uppers Amfetamin
Uppåttjack Svensk uttrykk for sentralstimulerende midde som amfetamin og fenmetralin
Ut-flipp(a) Utkjørt, sliten, men kan også ha samme betydning som ut-freaka. I noen tilfelle kan det
brukies for å karakterisere agrresive impuls reaksjoner. Man kan si at en person ved en
voldshandling, ved hasardiøs bilkjøring, risikoatferd av ulikt slag, aggresive utbrudd etc. «flipper
ut»,
Ut-freaka En som oppfører seg helt sprøtt, har sprø oppførsel. Uttrykket kan brukes om å være
under ruspåvirkning. Se også freake ut og freaked-out
Utstyr(et) Det man bruker for å innta narkotika. Dette kan være en sprøyte, men også annet utstyr
slik som hasjpipe, spesialutstyr i forbindelse med bruk av kokain, tilbreding ved koking, destilering
og annen rafinering
Vannhoga En type hasjpipe. Se også vannpipe, hoga og hooga. Når røyken ledes gjennom vann
er dette antatt å gi større rus.
Vannhull Drikkested
Vannpipe. En type hasjpipe. Se også hoga og hooga. Når røyken ledes gjennom vann er dette
antatt å gi større rus.
Vannpost Drikkested
Vannvogna. Dersom man er på "vannvogna" er man tørr. Man drikker ikke.
Varer Heroin. Brukes også om alkohol
Vargtass Tyttebærsyltetøy blandet med hjemmebrent. Trøndersk uttrykk. Brukes også om et
spesielt merke alkohol
Varm Beruset, lettere beruset eller seksuelt tent. Ofte litt begge deler. Kan også brukes om å
være varm i den forstand at man er i risikosonen for å bli avslørt av politiet, etterlyst eller har
andre etter seg for stoffgjeld.
Varmeskjuts. Ordet kommer av det svenske «värmeskjuts» som brukes om bivirkningen av
forurenset heroin eller amfetamin. Dette er typisk svetteanfall, sterk hodepine. Brukere tilskriver
ofte dette stoff som er blandet inn i narkotikaen for å spe den ut.
Vendedor Spansk ord for en som selger narkotika. En "pusher" ( se ordet)
Verktøy Utstyret som brukes til å innta narkotika. Dette kan være alt fra hasjpiper til sprøyter. Se
også husets verktøy
Vibrasjon Uttrykket kan brukes i mange sammenhenger. Et eksempel på kobling mot narkotikarus
er utsagn som «Jeg får gode vibrasjoner av syre». Det kan også brukes for å uttryukke nærhet til
en annen person «Du har gode vibrasjoner» ( se feks. Eifring, 1985)
Vipe Marihuana
Voksenbrus Hjemmebrent
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Våt Uttrykket brukes både for å begne en person som har alkoholproblemer " han er våt", for å
betegne at en person har drukket mye " han ble ganske våt" og for å betegne en kveld eller
tilstelning der det har blitt drukket mye. Jeg har også hørt uttrykket brukt overført i forhold til
narkotika; " han er ganske våt på tørrsprit" , han er "våt.....bruker ganske mye går mest på
makka"
Wake-Ups Amfetamin
Wash Kokain
Washed up Sluttet med narkotika. Kan også brukes om abstinensfasen og det "negative" ved å
måtte slutte feks. ved en fengsling. Motivasjonen er ikke der og suget mot å starte er der.
Uttrykket går nok mye på at man føler seg "utslått" av "sjokket" over å måtte slutte.
Wasted Påvirket av narkotika
Weed marihuana .
Weedhead En bruker av marihuana
Weekend habit En som ikke bruker narkotika fast, men kun i fritiden/ spesielle faser for "å slappe
av", og "feste".
White Lady Kokain
White Stuff Morfin
Works Sprøya brukt for å injisere narkotika
Wrap En salgsdose av narkotika. Ofte solgt i en konvolutt, brettet inn i papir, folie etc. På engelsk
brukes ordet "wrapping paper" om omslagspapir og wrap er avledet av dette.

Y,Z, Æ, Ø og Å
Yellow jackets Nembutal
Yellow sunshine Ecstasy kan også brukes om LSD
Yerba Dette spanske ordet brukes både om mate ( som det lages te av) og om marihuana. Ordet
brukes blant innvandrere
Zonked Akutt stoff forgiftning, eller påvirket av stoff. Dels brukes begrepet likt med "zunked" ( se
ordet)
Zoom Blanding av heroin, kokain og amfetamin som enten blir sniffet eller satt i sprøyte
Zunked Avhengig av narkotika. Dels brukes begrepet om hverandre med "zonked" ( se ordet)
Ælgjemjælk sats som drikkes. Trøndersk uttrykk.
Ølstafett To, lag konkurrerer om å drikke flest øl, gjerne i form av halvlitere
Åttendel En dose med 1/8 måleenhet på en sprøye med feks. amfetamin ( feks. 1/8 gram)
Åremat Alle typer narkotika som kan tas med sprøyte (injiseres). Dette kan feks. være amfetamin,
heroin og morfin.

Medikamenter/rus-nydelses middler med synonyme slangnavn
Anabole steroider
Boler
Alkohol
AP-dop
Apedop ( kan også brukes om legale dempende medikamenter)
Atomøl
Bananer
Booze
Brun sprit
Brune
Børst
Bøtte ( en pils)
Dunder
Enkeltbrennvin
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Fusel
Gammelmeisk
Gauk
Giljin
HB
Heimkok
Himkok
Hivert
Hjemmebakst
Hotshot
Husflid
Ildvann
Ishavsdrink
Kaffedoktor
Kaffegjøk
Kaffekask
Kaffesup
Kallkjeft
Karsk
Katjala
Kattepiss (rødsprit eller spylervæske)
Kjøpskål
Klunk
Knekt
Knurr
Meisk
Moon
Moonshine
Morgendram
Murer
Murstein
Måring
Nittiseks
Noe til å skylle ned halsen
Poff
Raut
Rødt
Rødvalsen
Råvare
Sankebrus
Seks og nitti
Sinnabrus
Sjødram
Sorte svin
Spruddelwasser
Subbis
Svartmeisk
Svingstangbrus
Teknekt
Totencoctail (blanding med dispril)
Tirpitz
Tørrfyll
Uorginal vare
Varer (brukes også om heroin og antaglig også om annen narkotika)
Vargtass
Voksenbrus
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Ælgjemjælk
Amfetamin
A
Affe
Amf
Amf pep piller
Amphets
Amtefamin
Bennies
Benz
Betong-strek
Blomster-makka
Bombe (også om heroin)
Brunt amfetamin
Bumble bees
Chicken Powder
Christmas Tree
Co-pilots
Deks-amf ( se også Deksedrin)
Det raske
Donald-makka
Donald-speed
Dronning speed
En tykk strek i nesen ( kan antraglig også bli brukt om andre ting som sniffes slik som kokain)
Eye openers
Fattigmannskokain
Fort
Fort-fort
French Blues
Hekse-skudd ( blanding med heroin)
Hjerne lammer
Hue speed
Hurtig
Jelly beans
Kerstin
Kondi
Makka
Makrell
Morokuler ( mulig blanding med andre greier) ?
Neseguff
Partydop (også om mye annet)
Pep Pills
Pepper
Pluss
Powder (også om annen narkotika i pulverform)
Pulver (også om annen narkotika i pulverform)
Racerpulver
Speed
Speedball (blanding med heroin)
Splash
Splat
Spæd
Stuff ( også om heroin, mulig også andre midler)
Sulph
Sulphates
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Sweets
Truck- drivers
Turbo mel
Turbosnus
Uppers
Uppåtjack
Wake-Ups
Zoom (blanding med heroin og kokain)
Åttendel ( kan være annen narkotika)
Barbiturater
( Mange av uttrykkene brukes også om hverandre med benzodiazepiner)
Angels
Barbs
Blockers
Candy ( kan også bety kokain)
Goofballs
Idiot pills
Fludder
Legedop
Peanuts
Sleepers
Tørrsprit
Benzedrin
B98
Benzondiazepiner
( Mange av uttrykkene brukes også om hverandre med barbiturater)
Benzo
Date rape drug
Legedop
Peanuts
Tørrsprit
Buprenorfin
se Temgesic
Cannabis se Hasj/marihuana
2CB
Teknodop ( blir antaglig også brukt om en rekke andre midler)
Deksedrin
Deks-amf ( se også amfetamin)
DMT
Businessmans LSD
Businessmans lunchtime high
Teknodop ( blir antaglig også brukt om en rekke andre midler)
Dolcontin
Dolkiser
DOM
Partydop (også om mye annet)
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STP
Teknodop ( blir antaglig også brukt om en rekke andre midler)
Ecstacy (MDMA)
Adam
Barney
Batman
Bokstaver
Brun/spettet
C+
Champagne
CK
C-vitamin
Dancer
Delfin
Doble Duer
Dollar
Donald ( se også amfetamin)
Drops ( se også LSD og medikamenter)
Due
Dverg 2
Dverg 3
E
Elskovspille
Epple 2
Etthundre og tredve milligram ( 10 mg)
Eva
Eve
Firkløverblad
Gelatinkapsel
Green Butterflies
Gris
Grøna fjärilar
Grønne sommerfugler
Grå brunspettet
Grå hvitspettet
Gul
Gulrødkapsel
H (kan også bety heroin)
Hvite Duer
Hvit prins
Hvit sommerfugl
Jordbær (kan også bli brukt om LSD)
Kamel 2
Kjærlighetsdop
Kjærlighetssymbol
Kløver
Knips
Love
Love drug
Love pill
Lykkepille ( brukes også om SSRI medikamenter)
Lyn 1
Lyn 2
Lysegul
Mitshubishi
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N1
Nike
Okse
Omega 2
Partydop (også om mye annet)
Party Time
Peace drug
Playboy 5
Playboy(er)
PT 1
PT 3
Pund
Rolls Royce (RR)
Rosa champagne
Rosa panter
Schwalbe
Sirkel 2
Smille
Snowball (NB snowball kan også innholde mye annet)
Snøball
Sommerfugl
Sopp (kan også bety fleinsopp)
Spatz
Spurv 6
Stjerne 1
Svale
Svaler
Syre
Teknodop ( blir antaglig også brukt om en rekke andre midler)
TNT
Tulipan 1
Tvillinger
Umbro
Yellow sunshine
Fenmetralin
Fem
Fleinsopp
Magic mushroom
Sopp (kan også bety Ecstasy)
GHB
Cherry Meth
Flytende ecstasy
Hormoner
Liquid X
Smørsyre
Soap
Teknodop ( blir antaglig også brukt om en rekke andre midler)
Haldol
Apedop (også om andre dempende preparater)
Legedop
Hasj/marihuana (Cannabis stoffer)
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A-bomb (blandet med heroin)
A-kabal
Afghaner
Afghan
Afghan-olje
Aunt Mary
Aurora borealis
Baby
Bang ( kan også være heroin)
Beng
Beis
Bhang
Bladafgan
Blow
Blås
Blåss
Bom
Bombe
Brass
Brød
Bush
Bønner/bønne
Bånn
Cannabinol
Charas
Charge
Chiva
Chocolate
Columbian
Columbian gold
Columbian-pot
Dagga
Djamba
Djoma
Dope (kan også brukes om annen narkotika)
Egge-marokk
En bred
En manns tjall
Eventyrblanding ( blandet med tobakk)
Eventyrtobakk ( blandet med tobakk)
Fede
Fjolleurt
Flis
Fyring
Ganja
Galar
Gall
Gallar
Gallen
Galle
Gamme
Ganga
Glas turk
Glass tyrker
Gold pakk
Grass
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Grefa
Greta
Gress
Grifa
Griffo
Grønn
Gul libb
Gull stempla
Gull stempla pak
Gunja
Gurt
Hablibabli
Hay
Hemp
Henna liban
Hjemmeavla
Hjemmedyrket
Holk
Indianer
Joint
Joppe
Kashmir
Kief
Kif
Killerweed
Kitt
Kloss
Klump
Knatch
Knuda
Koffert afgan
Koger
Kontor
Krutt
Liban
Liban olje
Libaneser
Libban
Libb
Loco weed
Luffe
Luring
Macon
Maja
Marokkaner
Maroc
Mary
Mornings ( kan også brukes om mye annet)
Nattings ( kan også brukes om mye annet)
Nepal
Olje
One (No. 1)
Paki
Pakk
Per
Peer
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Piece ( gjerne en piece)
Piff
Pipe
Pis
Piis
Pito
Pot
Propan
Puff
Pyg
Reefer
Resin
Rev
Roach
Roger
Rødlibb
Røyk
Ræv
Shall
Shcall
Shit
Sjokolade
Skjåk genever
Slappings
Smoke
Sticks
Sulv
Svart
Svart kashmir
Svart nepal
Svart pakk
Taistikk (Marihuana blomst ofte sprinklet med heroin)
Tante Marit
Tea
Temple Balls
Thai-sticks ( se Taistikk)
Thing
Tiger
Tivolitobakk
Tjald
Tjall
Tjums
To gul
Trekk
Trolltobakk (blanding med tobakk)
Tsjall
Turk
Tyrker
Tørrbørst
Vipe
Weed
Yerba
Heroin
A-bomb (blandet med marihuana)
Bang ( kan også være heroin)
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Bellman
Boy
Brother
Brown Rock
Brown Sugar
Brunt
Burma-horse
Chi
Chinese H
Chinese rocks
Choco
Djånk ( se også junk)
Dope ( kan også brukes om andre typer narkotika og spesialisert om hasj)
Dragon
Duster
Elefant
Friskmelding( kan også gå på annen narkotika)
Godskudd ( kan også brukes om andre type narkotika som inntas intravenøst)
Gryn
H (kan også bety Ecstasy)
Halv friskmelding ( kan også gå på annen narkotika)
Harry
He
Heads&Shoulders
Hekse skudd (blanding med amfetamin)
Hero-deo
Hers
Hest
Horse
Hå
Jack
Joy
Junk
Kløa
Kvarting ( dosering av heroin, men kan også bli brukt om doser av andre narkotika)
Langsom
Minus
Pose (dose, kan også være annen narkotika)
Powder (også om annen narkotika i pulverform)
Pulver (også om annen narkotika i pulverform)
Rock(s) ( kan også bli brukt om kokain)
Scag
Shit ( kan også bety hasj)
Skag
Smack
Scat
Smell (Kan også bli brukt om andre typer narkotika)
Speedball (blanding med amfetamin eller kokain)
Stuff ( også om amfetamin og mulig andre midler)
Syre ( kan også brukes om LSD)
Søppel ( kan brukes om annen narkotika)
Tai
Taihorse ( se Thai horse)
Taistikk ( marihuana blomst sprinklet med heroin)
Thai-horse
Tyrker
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Tyrker-horse
Varer
Zoom (blanding med kokain og amfetamin)
Isobutylnitrat
Poppers
Ketamin
Green
K
Kit-kat
Special K
Vitamin K
Ketogan
Kettiser
Khat
Dansk salat
Koffein
Psycho booster (blanding med ginseng)
Kokain
Base
Baseball crack
Bazoko
Bernice
C
Cakes
Candy (kan også bety barbiturater)
Carrie
Cecil
Charlie
Charlie Coke
Chocolate extacy
Cholly
Coca
Coke
Cola
Columbian ( se også hasj og narkotika)
Corine
Coquita
Crack
Dust ( kan også brukes om PCP)
Flake
Freebase
Girl
Gold Star
Happy dust
Hvit snø
Ice
Leaf
Legecola
Loppy dust
Nose Candy
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Nuggets
Paradise
Partydop (også om mye annet)
Polvo
Pommes frites Crack
Potato chips
Rock(s) (kan også bli brukt om kokain)
Sleigh ride
Sne
Snow
Snø
Speedball (blanding med heroin)
Stardust
Tenner
Wash
White Lady
Zoom ( blanding med heroin og amfetamin)
LSD
Acid
Blotter
Blue Acid
Blue sunshine
Brown dots
Contact lens
Diskosyre
Dots
Drops ( se også Ecstasy og medikamenter)
Drøpp-syre
Dråpesyre
Frimerker
Femog tyve (25)
Jordbærtripper (LSD blir ofte impregnert små papirlapper og får navn etter bildet på lappene)
(Jordbær brukes også om Ecstasy)
Klistremerker
Kontakt linse
L
Orange sunshine
Paper acid
Paper mushrooms
Partydop (også om mye annet)
Pyramide
Små farger
Sugar
Sugar cubes
Sukkerbiter
Sunshine
Sunshine explosion
Syre ( se også ecstasy)
Tjuefem (25)
Trekkpapir
Trips
Yellow sunshine ( se også ecstasy)
MDA
Teknodop ( blir antaglig også brukt om en rekke andre midler)
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MDMA
(se ecstasy)
Medikamenter
Drops ( se også LSD og ecstasy)
Små runde
Metamfetamin
Ice
Mescalin
Meska
Metadon
Dollies
Dolls
Met
Mett
Phyamps
Mogadaon
Moggies
Morfin
Bas
Dreamer
Hard stuff (Uttrykket brukes antaglig også noe om andre "harde narkotioka")
Legedop
M
Miss Emma
Moffe
Monkey
Morf
Pakbit
White Stuff
Narkotika
Bit
Columbian ( se også hasj og kokain)
Dop
Digg
Dope ( se også heroin og hasj)
Droger
Enmanns kicker
G ( dose på ett gram)
Ge ( dose på ett gram)
Kvarting (dosering av narkotika, men brukes mest om heroin)
Legedop
Partydop
Pose ( kan brukes spesialisert feks. om heroin)
Powder
Pulver
Schmack
Smell ( kan bli brukt spesialisert om heroin)
Stoff
Hans-Jørgen Wallin Weihe: Rus og språk : ordliste over ord brukt i forbindelse med rus og rusbruk med
synonymordliste. Høgskolen i Lillehammer: Arbeidsnotat nr 103, 1999.
55

Søppel ( vanligvis heroin)
Tabbiser
Tjack
Trip ( vanligvis LSD)
Tripp ( vanligvis LSD)
Åremat ( narkotika som tas med sprøyte)
Åttendel ( kan være mye forskjellig)
Nembutal
Legedop
Nebb
Nems
Nemies
Nembies
Yellowjackets
Opium
O
Tar
PCP
Angel Dust
Busy Bee
Dust ( kan også brukes om kokain)
Englestøv
Goon Crystal
Peace Pill
Tic and Tac
Preludin
P
Ritalin
Bengrita
Rita
Rities
Rohypnol
Hypper(e)
Rypper
Stesolid
Legedop
Stesoer
Sniffemiddler
Dønk
Morradønk
SSRI medikamenter
Ecstasy light
Lykkepiller (brukes også om ecstasy)
Temgesic (Buprenorfin. Temgesic er markedsnavnet for dette sentralt virkende analgeticum )
Stikkere
Temmere
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Tobakk
Eventyrblanding (blandet med hasj)
Eventyrtobakk (blandet med hasj)
Gaffler
Indianer (blandet med hasj)
Triklorethylen
Tri
2CB
Nexus
Valium
Legedop
Tørrsprit (også om en rekke andre preparater)
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