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Detta dubbelnummer av Papi tidskrift skulle aldrig ha blivit till om det inte vore 

för Henrik Dahl och EvaMarie Lindahl. 

Henrik är journalist med psykedelisk kultur som specialintresse. Han har gått 

journalistlinjen på Skurups folkhögskola samt studerat socialantropologi och 

konstvetenskap vid Lunds universitet. Det senaste året har vi kunnat läsa hans 

artiklar i bland annat Filter och Fria Tidningen. Henrik driver även bloggen 

Ekarkivet och hemsidan The Oak Tree Review. 

EvaMarie är konstnär, utbildad vid Konsthögskolan i Malmö. Hon har 

bland annat ställt ut på Bonniers Konsthall, Galleri Ping Pong och Stene 

Projects. Tidigare i år tilldelades EvaMarie Konstnärsnämndens tvååriga 

arbetsstipendium. Utöver sitt egna konstnärskap undervisar EvaMarie även i 

konst på Malmö högskola, Umeå konsthögskola och Konsthögskolan Valand.

Vi vill rikta ett stort tack till Henrik, EvaMarie och alla de övriga medverkande. 

   –Tack! Ni har sakta vecklat ut ett ämne som kommer att följa oss länge.

   Jens Henricson & Jerker Knape
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Upprymdhet, glädje, spänning, njutning, ja, rent av extas.

Detta är några av de sinnesstämningar vi hoppas få uppleva när vi berusar oss. 

Ibland funkar det och alla våra önskningar infrias. Ibland går det åt skogen 

och vi känner oss solkiga och försvagade. Ovissheten kring rusets förestående 

effekter går aldrig att komma runt. Det går aldrig att helt förutspå hur vi 

faktiskt kommer att känna oss där på ”andra sidan”, och kanske är det just 

bristen på kontroll som är rusets främsta lockelse.

Men det är inte alltid själva ruset som är målet. Somliga berusar sig för att de 

vill känna sig på ett visst sätt efteråt, när ruset lagt sig, eller för att sätta igång 

en kreativ process. I psykedeliska kulturer eftersträvas klarheten efter en tripp, 

i yoga-kretsar välkomnas välbefinnandet efter ett meditationspass, och i en del 

konstnärliga sammanhang används rus som kreativt verktyg. Dessa exempel är 

samtidigt lätträknade. De flesta bävar inför det som väntar när ruset är över: 

baksmällan efter fyllan, tomheten efter några helger av partyknarkande eller 

den darriga känslan efter för många koppar kaffe. Samtidigt är påfallande 

många beredda att betala priset för berusningen.

När vi sammanställde numret intresserade vi oss för alla slags rus, även 

de som kan uppnås utan substanser. Därför har vi inkluderat ett utdrag ur 

Kerstin Thorvalls Nödvändigheten i att dansa. Författaren såg dansen som 

ett verktyg för att motverka psykisk ohälsa. Bättre än psykofarmaka, menade 

hon. Av alla de verktyg som används av människan för att gå in i förändrade 



7

medvetandetillstånd är dans ett av de mest beprövade. Det är sannolikt också ett 

av de äldsta.

Den brittiska konstnären Suzanne Treister intresserar sig för hur myndigheter 

och företag letar efter sätt att utöva kontroll. Som en del av konstprojektet 

HEXEN 2.0 skapade hon 2009-2011 en serie tarotkort där delar av den 

psykedeliska kulturens historia återberättas. Ett av korten berör Project 

MKUltra, som CIA startade i början av femtiotalet. Projektet gick ut på att ta 

reda på hur de bäst kunde manipulera människor mentalt med hjälp av bland 

annat LSD. En som deltog i projektet var författaren Ken Kesey, som i sin tur 

förde drogen vidare till sina vänner, senare kända som The Merry Pranksters, 

och i förlängningen till vad som skulle bli hippierörelsen. Som bekant används 

tarotkort för att skåda in i framtiden, och på samma sätt är Suzanne Treisters 

motsvarighet tänkta att förutse ”alternativa framtider”. Vi är stolta över att 

kunna presentera några av hennes verk i numret.

Ruset tar vid där orden slutar fungera. Ord kan i sammanhanget plötsligt 

kännas trubbiga, som om de aldrig riktigt lyckas beskriva vad vi känner. Går det 

verkligen att med ord beskriva rustillstånd? Och hur är det med bilder? Är det 

möjligt att återskapa upplevelser av rus?

Vi tror att det kan vara värt att försöka.

   EvaMarie Lindahl & Henrik Dahl
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HEXEN 2.0 Tarot

15 x 9,5 cm, reproduktion av teckning på papper

2009 - 2011
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Five of Wands: William Blake

0 THE FOOL: Aldous Huxley

Three of Swords: MKULTRA

Knave of Chalices: Ken Kesey

XII THE HIGH PRIESTESS: The Macy Conferences

VI THE LOVERS: Margaret Mead and Gregory Bateson - Anthropologists

Five of Chalices: H. P. Lovecraft

Five of Swords: Google
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Utdrag ur Venusmjölk

1989

Clemens Altgård
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Ultraviolett

Smutsen äter ljus och hallucinationen fräter

på realiteten, svett som lackar lockar

lampor skruvar sig ut ur sina socklar

 

Ljusets självbefläckelse och uppror

driver lampor genom glaset och ur spel

naturens lagar slungar ljuset slungar ljus

 

på tungan honung antänds vita stjärnor spottas ut
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Trans

Följ tåns linje och svep över vristens silkesveck

den släta knäskålen buktande låret mot en svart päls

där långa gröna naglar lurar dig att söka fingrets

 

tvillingstenar och snett där bakom liljans dunkla stängel

invid navelns brunn, strimman av saliv är väggen upp

till bröstet blottat gräddvitt med en rosa knopp

 

du glider över och när du slirar via halsens båge

in i munnen som är karmosinröd öppen ser du in i vidgade

pupiller och det är nu hon för för dig längre in och bort
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Operation

Du är på tolfte våningen och tas emot

Bakom draperiet en sval och luftig sal

Det är där det vita ljuset svänger

 

Det söker dig det griper dig och trär den röda

ringen över mannen i dig den gröna ringen trär

den över kvinnan i dig i dig griper den gula via synapser

 

tänds som dioder, uppflammar kronblad, slår in i barken

den blixtrande strömmen, nätet ditt skira

omslingras lätt och lianiskt av rörliga band

Böjer din nacke rubincirkel vidgas reptilcirkel töjs

solcirkel tänjs spira spiral omringlas ringar

ringer in flödet stegrar ett skrik för din hals



22Anneli Eriksson

Det musikaliska rusets magi

2012
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Jag dammsuger. Maskinens frekvens får mig att falla in i en alternativ stämma. 

Jag provar olika toner, låter dem vandra, upp och ner. Testar olika sätt att 

frasera rösten, ändrar dammsugarens effekt och låter rösten följa efter. 

Badrummet skänker ytterligare klangdimension och jag urskiljer en form av 

rytmik. Bygger stegvis upp en suggestiv och rytmisk ljudbild, som varken kan 

kallas melodisk eller motsatsen. Jag dokumenterar för att ge andra en möjlighet 

till en egen upplevelse av mina ljudexperiment. Det kommer att väcka något 

hos var och en av de som lyssnar. Hos vissa kommer det att etablera samma 

typ av euforiska känslor som det gjort hos mig. Andra kommer istället uppleva 

ointresse eller motvilja, kanske rentav obehag. Detta är mycket intressant. Vad 

är det som gör att vi uppfattar ljud och musik på så skilda sätt?

Universum består av energi i konstant rörelse. Människans kropp vibrerar 

med vissa frekvenser. Hjärtat, hjärnan, våra celler, hela vår tillvaro vibrerar, 

ljud, ljus, färger, allt vibrerar i olika frekvenser. Jag föreställer mig att vår 

personliga uppfattning om ljud och musik är kopplat till kroppens konstitution, 

hur kroppen ”svänger”, subliminal perception, örats utformning, hastigheten 

på synapserna, vår kemiska balans. Detta tror jag är avgörande för huruvida 

vi upplever något som musikaliskt intressant eller inte, det utgör själva 

grundförutsättningen för hur lyssnaren kommer att etikettera det upplevda.

Jag älskar suggestiv musik och den får gärna klinga i moll. Jag dras till 

molltoner och jag dras till det suggestivt rytmiska, nästlar gärna in mig i 
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svepande ljudkulisser som flyter iväg utan någon bestämd riktning. Detta 

symboliserar för mig en illustration av universum, något stort och obegripligt, 

outforskat och gränslöst. När jag lyssnar händer något inom mig. Min 

tankeverksamhet expanderar, det klickar till i mig på ett alldeles speciellt 

sätt, en känsla som får huden att knottra sig, utan att jag egentligen kan sätta 

fingret på varför. En känsla av att bitar faller på plats, som om varje partikel i 

universum plötsligt befinner sig i total samklang. Enormt lyckorus och samtidigt 

en känsla av fullbordan och perfektion, en både sinnlig och utomsinnlig 

upplevelse i fullkomlig harmoni. En huldra, en lockelse, något jag förlorar mig i, 

utan att riktigt förstå varför.
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1 sm Glass of ”real” Absinth (not the fake crap)

Bryan Lewis Saunders

The Endlessly Reconstructing Auto-Autopsy: Drugs

27,9 x 21,6 cm, teckning på papper

2001
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Bath Salts
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G13 Marijuana
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Wow! Wow indeed!

2012

Carl Abrahamsson
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Wow! Det mest använda ordet… Wow indeed… Slip inside this house, riffet i 

början där som får fontanellen att öppna sig för solen igen och hjärnhalvorna 

att byta plats… Entusiasm, nyfikenhet, att vända världen upp och ned för att 

se vad som händer… Nattliga upptäcktsfärder i Lilljanskogen… Vi var närmare 

1967 då än vi är 1987 idag – ett hiskeligt men ödmjukande perspektiv… The city 

jungle (båda delarna)… Yellow, listen… Levande ljus, den smutsiga flygande 

mattan, den svarta lädersoffan, monitorn, NTSC (”Never the same color”… 

Well, certainly not on this screen…), Altered States, Re-Animator, Chappaqua, 

Ken Russell’s The Planets, surrealisterna, Argento, Bava… Konsthistorien 

levandegjordes i det att de färgglada bladen vändes åt båda håll samtidigt… Det 

mest välbekanta och triviala skiftade skepnad till religiöst laddade ögonblick 

och visdomar… Vardagsepifanier utvecklades likt långsamma fyrverkerier till 

Cecil B de Mille-doftande storslagenhet... Konsten skapas av människor men 

somliga gör vissa saker bättre än andra… Att ta del av helheten är onekligen 

enklare än att forma själv just där och då… Men det ska inte hindra en från 

att försöka och det gjorde det verkligen inte heller… Hellre än väl… Heligare 

än intet… Samband i överflöd i samkväm i samråd... Bevis för att telepati 

definitivt fungerar var alla våra insiktsfulla blickar och bekräftande leenden… 

Wow… Wow indeed… Empirin har bara värde i det synapsdistorderade 

nuet, i ögonblicket som helt olikt ett svart hål inte suger i sig supernovas 

utan ejakulerar ut dem så att de studsar mot väggar beklädda med kulörta 

stolpaffischer från den tidlösa filmhistorien. Russ Meyer’s busty beauties in 

one outstanding programme! Vem vill stycka upp och mäta det gudomliga? 
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Inte jag… God is alive and well in a sugarcube… Mycket att titta på men den 

plisserade lampan i taket attraherade lika ofta som ögongodisets självklara 

saturation… Det oväntades diskreta charm… I’m only human… Planerade 

äventyr där själva planeringen alltid blev den första offergåvan till äventyret… 

Hysteriskt skrattande till zonkade kassetter mixade av ingen mindre än Muzik 

Man himself – den sonoriska stigfinnaren och dörröppnaren, Olympens egen 

discjockey… Vilken lyx att sitta på samma skepp! Music Machines interaktion 

med Strawberry Alarm Clock till en visuell gobeläng av The wild, wild world 

of Jayne Mansfield och Satanis. Fråga: ”How random is random?” Svar: ”A 

quarter to three”… Oj, oj, oj, vilka samband! Vart tog de vägen? Jodå, här är 

de fortfarande... Gester, mimik, fraseringar, språk, analys, förhållningssätt… 

Allt formaterades på 36 kvadrat på Östermalm, högt flygande och högt älskade 

rymdskepp… Vi är fortfarande kvar där och det är därför vi kommit längre 

än vad vi skulle annars… What good is up? Det finns inga paradoxer i vår 

egen historieskrivning, bara frihet och mjukt lysande fragment i en tänd 

technicolor-triptyk som fått oss att värdesätta livet i sig och generella gnostiska 

livsmönster... Den inneboende absurdistiska humorn medförde ett i det 

närmaste helgjutet altruistiskt perspektiv… P-R-Ä-G-L-I-N-G… In the back of my 

mind… Ovärderliga erfarenheter i det tysta… Pappershögarna var levande och 

är det än idag… Xerox… Inte ett varumärke utan en täckmantel för upplysning, 

pre-internet… Suddiga men ändå illuminatoriskt glasklara fotokopior av potent 

underjordisk esoterik och sann ockultism… Det dolda… Jakten och fångsten, 

entusiasmen och nyfikenheten… Vem gjorde vad med vem, när? Hur? Pusslet 
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vidgas åt alla håll… Manson & Beach Boys, Duchamp & Picabia, Burroughs & 

Gysin, Mansfield & LaVey, et al… Alla dessa ovärderliga, omätbara ”third minds” 

tog den plats de förtjänade i extatiska eurekas som ständigt avlöstes av nya… 

Wow! Wow, indeed! Paletten flödade över i symmetriska strålar av berikande 

själselektricitet… Droppande ned på golvet och upp i taket… Klorofyllisk 

bränslekondens… Fullständigt tangerbar såklart… Psycho Naught eller Psycho 

Naut? Välj själv… Jag har redan valt… Inga problem… Moderskeppet erkände 

vår puerila entusiasm och bytte ofta plats med alla närvarande/frånvarande… 

Nej, det går nog inte helt att beskriva… Men det behövs å andra sidan inte 

heller… Kartan (som aldrig var territoriet – det lärde vi oss tidigt) ritades 

kontinuerligt om av magnetiska pekfingrar på intercerebrala dukar av astral 

väv… Att knyta an inte bara i det själsligt antropologiska utforskandet utan 

även i betydande existentiella dimensioner (som lett vidare till exakt just 

detta ögonblick – evig tacksamhet, evig välsignelse…)... Tradition… Vi axlade 

mantlarna, tog på oss sjumilastövlarna och vi gör det fortsatt, fortsatt leende 

i vetskapen om att det spelar en inte obetydlig roll i det stora hela och att vi 

samtidigt kan skratta högt åt både varandra och oss själva... Skippin’ thru the 

night… Det var när det slutade som det började, vareviga gång, och så fortsätter 

det så länge vi vill… Upplysningen lyser upp, precis som den ska… LIAC… May 

the circle remain unbroken…
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Historier från ett tidigare liv 10

Dea Svensson

Historier från ett tidigare liv

19 x 13 cm, tusch på papper

2010
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Historier från ett tidigare liv 7



39



Historier från ett tidigare liv 6
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Utdrag ur Dub Seance

2012

Stephen Grasso
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My earliest memories of childhood involved a very regular immersion in what 

I would describe now as magical reality. When left to my own devices as a child 

I would enter into detailed visionary worlds populated by fantastical invisible 

beings, and be swept up in meaningful drama that emerged directly out of this 

play. My parent’s garden was the setting for epic adventures that would play 

out across timeless afternoons, punctuated only by breaks for orange juice. My 

best friend was a rabbit-but-not-really-a-rabbit called ‘Funny Bunny’ that lived 

in the cupboard under the stairs, and who I would spend hours talking to and 

interacting with. 

As I got older, the process of socialisation and culturalisation demanded that 

these things be put aside. Parents start to worry when their kids are still talking 

to invisible not-quite-rabbits in the cupboard beyond a certain age, and there 

was a point in my childhood when I was pressured to stop believing in this stuff. 

But when you are so prone to visionary experience, you can’t just turn off the 

tap on request. However you might seek to repress the visionary faculty, it will 

always find a way to manifest itself.

The most obvious instance of this process in recent western culture is the 

growth of interest in psychedelics and entheogens from the 1960s onwards. I was 

at just the right age myself to catch the tail end of the rave scene in the early-

1990s, and was hungry for the non-ordinary experiences that drugs such as LSD 

and Ecstasy were rumoured to provide.
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Odd as it might seem, these psychedelic experiences in my late teens and early 

twenties – dropping pills and dancing to cheesy house music in shit northern 

nightclubs – were some of my first true initiations into magic. I didn’t grow 

up in a culture where prospective shamans are taken out into the desert, fed a 

hallucinogenic cactus and taught directly by the Spirits – but magic will find its 

way; and if the path of least resistance happens to be a dodgy pill and the local 

disco, then that’s how it’s going to go down.

By  ‘initiation’, I mean new insight and fresh understanding. I was given the 

first hand experience of other modes of perception, other ways of being, and 

other possibilities of consciousness – beyond the ones that are aggressively 

hammered into us from all sides as we grow up. There’s no arguing with 

first-hand experience. I had seen how radically, terrifyingly different reality 

can quickly become when you are locked into a bad LSD trip alone in a house 

with no lights, and experienced prolonged states of rapture that felt like being 

shuttled-up to heaven for a few hours. Character armour dissolving, and fear 

and cynicism banished from the building. Ineffable beauty in the eyes of every 

single person I talked to, and the words “Every man and woman is a star” no 

longer just a tired and unconvincing occult platitude, but the reality of my 

Saturday night out. The grimy kitchen of a squatted house transformed into the 

garden of earthly delights, filled with extraordinary creatures dancing to the 

music of the spheres. I had seen magic, in all its technicolour weirdness, erupt 

into my world again and again until I got the message.
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And the message was largely: what is going on here? Where did all of this 

material come from and where did it disappear to at the end of the night? It 

didn’t make sense to me that these vast and incomprehensible worlds could 

be physically located in little tablets. It felt more as if the drugs somehow 

broadened awareness and allowed us to perceive an additional range of stimuli 

that is normally outside of our blinkered everyday consciousness. I found it 

difficult to accept that the radically different ways of being that can emerge out 

of these drug experiences are solely contained in and dispensed by white pills. 

Rather that they must be points on the spectrum of our available experience, 

and therefore conceivably accessible without the chemical catalyst. At the very 

least, reality appeared to be a much stranger fish than I had been led to believe, 

and the insight on its own was worth all of the gurning, bellyaches and terrible 

rave ponytails that I had to endure on my journey to the shamanic otherworld 

and back. 

My life changed when I moved to London in 1996. It just wasn’t happening 

around me anymore. I didn’t know very many people in the city, and even fewer 

that were into drugs and dancing. It’s a familiar story of strange drugs and 

free parties in the halcyon days before the government clamped down on that 

emerging culture, and one that tends to end depressingly with the sentence ‘and 

then I got a job in the city’. I like to think that my version continues a bit more 

refreshingly with the line ‘and then I became a Voodoo Witchdoctor’. 
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Psychedelics alone were not the answer. Countless people have explored that 

route, and it doesn’t seem to lead anywhere on its own. The free parties I used 

to go to were filled with drug casualties. I would see hollow-faced guys whose 

bodies were wrecked from amphetamine nights, ceaselessly pursuing hedonic 

escape through a chemical exit and slowly destroying themselves in the process. 

That’s not what I was looking for. I knew that if these core experiences, these 

visions I’d been imparted, had any validity at all – then I would have to find a 

way of accessing them without chemical intervention. 

Admittedly, while I was exploring the cheesy quaver mysteries, the world of 

magic was not necessarily at the forefront of my mind, but when I arrived 

in London the wheel spun again and other doors began to open. The ecstatic 

utopian idealism that had characterised my late teens had been swiftly 

brutalised by my tenure working the Bukowski shift at a Post Office department 

in East London, and I found myself shuffling paper all day for a salary that 

barely covered my rent. I had grown up on the crest of this strange euphoric 

tidal wave of hedonism and utopian ideals, and for a few pre-millennial years it 

seemed inevitable that this cultural force would crash down on the rest of the 

world and change society forever. Yet it was a vision that had melted away under 

the sodium lights of the city like fairy gold turned to dross. It was around that 

time that magic tapped me on the shoulder again and beckoned me back into its 

curious laboratory.
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Utdrag ur Nödvändigheten i att dansa 

2001

Kerstin Thorvall

Copyright: Texten användes med benäget tillstånd av Kerstin Thorvalls arvingar 

genom Grand Agency
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Jag ser alltså dansen som en magisk kraft. Men inte förrän jag kom till Senegal 

insåg jag att dansens magi inte bara finns där för att roa mig, ett sorts knark som 

jag kan ta till när jag har ångest, känner mig nere… ja, allt det jag beskrivit så här 

långt. Sen kom jag för nära. Jag hade hört talas om voodooriter där man använder 

dansen för att bota psykiskt sjuka. Men inte bara dansen utan också ett slaktat 

offerdjur, get eller oxe, beroende på objektets status. Man dansar tre alternativt 

sex dygn för att kalla på andarna, för att behaga Havsgudinnan som är den gud 

som är inblandad i just den här riten. Hon finns på Haiti. I Brasilien. I Västafrika, 

till exempel i Senegal. Jag frågade mig runt, jag fick kontakter, jag kom så långt 

att jag fick träffa Den stora mamman i fiskebyn Rufisque. Just den här ceremonin 

leds av kvinnor. Också översteprästen är kvinna, alltid en gammal kvinna, och 

hennes hov är idel gamla kvinnor i dessa oerhört vackra stora klänningar och 

hucklen och fullhängda med skramlande smycken och amuletter.

Jag flöt iväg från det trygga discomörkret och tog mig till Senegal för att få 

träffa en sån där prästinna och på olika krokiga vägar gjorde jag också det. Hon 

var stor och gammal och oerhört vacker. Och vänlig. Vi kommunicerade via en 

fransk tolk (hon talade ju bara stamspråket) och hon såg något hos mig, att jag 

hade gåvan att bota. Hon ville arrangera en ceremoni för att initiera mig i denna 

min nya roll. Hon såg också att det bodde en vindande i mig: den var varken 

ond eller god, men trivdes bäst när den fick röra på sig. Som när jag dansade till 

exempel. Året därpå skulle jag återkomma, och denna ceremoni med mig som 

huvudperson skulle äga rum på den gamla damens gård. Flera hus, stort träd 

omgivna av en hög stenmur.
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Jag sparade pengar hela året för det är inte billigt att bli föremål för sådan 

uppmärksamhet. Men när jag då äntligen kom iväg var min stora mamma sjuk 

och hennes äldsta dotter hade övertagit mammans funktion. Min stora mamma 

satt på en stol och såg trött ut, men vänlig. Uppriktigt glad att se mig.

Upplägget var att först köpa det stackars offerdjuret, en get. Två unga män med 

lastbil körde mig till en djurmarknad där jag fick välja ut min get. Den stod sen 

bunden på den stora mammans bakgård.

Äldsta dottern utstrålade negativa vibrationer. Inte bra med vit kvinna. För 

säkerhets skull fanns det en tvilling till mig som skulle initieras samtidigt. En 

mycket ung blyg kvinna. Vi kunde ju på grund av språkproblemen inte alls tala 

med varandra. Jag installerades i huvudhuset och delade både rum och stor säng 

med min gamla afrikanska mamma. Jag hade låtit sy några underbara klänningar 

enkom för detta evenemang. Vi låg ovanpå sängen fullt påklädda. Mitt europeiska 

jag frös av äckel inför det lilla illaluktande avträdet, ett hål med galler över och 

i hörnet en sorts primitiv dusch. Både män och kvinnor kissade och sket där. Jag 

misstrodde maten, jag kände mig totalt utspilld i en miljö där jag inte kunde 

tala med någon, utom med en mycket ung flicka som kunde litet franska. Hovet: 

de gamla damerna med sina utstuderat vackra dräkter bodde i ett eget hus. 

Musikerna (trummarna) i ett annat. Jag inser att jag var rädd hela tiden.

Men starten var magnifik. Vi var i ett litet i övrigt tomt hus där min unga 

medsyster och jag satt nakna ner till midjan medan de fina tanterna tog syrad 

mjölk i munnen och spottade på oss och sen gneds den in i huden. Vi fick också 

ta några tuggor av Gud vet vad? Allting var tyst och andaktsfullt. Sen kläddes vi 
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på igen och festen kunde börja. Det var trummarna som satte igång med all kraft 

och eftersom rummet var så litet och åskådare hade kommit till, fruktade man 

att det skulle sprängas av det hårda smällande ljudet. En yta var tom. Där skulle 

dansen börja. Och det var jag som fick inleda den. Det var hisnande fantastiskt. 

Och jag hoppade, svängde runt, rullade med höfterna, allt på huk nära jorden. 

Sådan dans är i motsats till den vita planterad i jorden. Därefter kom min lilla 

medsyster och sen började alla dansa. Alla som fick plats, vill säga.

Detta var dag nummer ett. Det blev sen varje dag två danspass under det stora 

trädet på gården. Många åskådare hade trängt sig in. Det var en sensation med 

den vita kvinnan.

Varje danstillfälle var likt det förra. Först kom prästinnan och sen de heliga 

tanterna. De var centrum i ringen. Trummorna eldade på. Sen var det jag som 

skulle börja solodansa inne i ringen. En pojke med en liten trumma i vänstra 

armhålan trummade som besatt och fanns överallt runt omkring. Hans uppgift 

var att få mig i trance; det var där heligheten satt. Men han lyckades aldrig. Mina 

medsystrar däremot kom i trance på några minuter, började kasta av sig kläder. 

(Det är många lager som tur är.) En ung kvinna blev alltid man. Tog en mössa 

från någon musiker. Slet till sig en pinne och låtsades röka cigarr. Gick karlaktigt, 

något tillbakalutad. En karl med makt. Andra blev snurriga och skenade rakt 

in i åskådarmassan och vuxna tog till sig skrikande barn som riskerade att bli 

nedtrampade. Jag dansade med hopp och vilda rörelser. Men varje sekund vid 

medvetande. Det var två pass per dag. Ett runt tretiden, ett sent på kvällen. 

Kvällsdanserna hade en hämningslöshet som kunde kännas hotfull.
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Emellan dessa utbrott var det svårt att få dagen att gå. Jag var strikt förbjuden 

att lämna gården. Det började dra ihop sig. Ibland hördes ljudet från min get, men 

någon annan såg till att mata den. Jag blev alltmer oroad. Jag insåg att jag gett 

mig in i något som kunde bli skrämmande och ingen hade jag som bundsförvant. 

Två barn med förlamade ben hasade sig fram på armbågarna för att titta på mig 

när jag låg på stora sängen och kämpade med diarrékänningar. Jo, sannerligen. 

Det gick inte att skjuta upp. Ut till det avskyvärda avträdet med sin vassa lukt 

av karlpiss. Jag hade ingen möjlighet att kommunicera med min stora mamma. 

Äldsta dottern såg till att jag över huvud träffade henne mycket litet. Jag kände 

den nya prästinnans aggressivitet som doften av något vidbränt.

Det drog ihop sig. Tredje dygnet. På kvällen före dansen. Det var ovanligt hett 

och kvalmigt. Jag hade lagt mig ovanpå sängen. Mitt illamående hade börjat ge 

med sig, men jag kände mig matt och trött. Då dök familjens yngsta dotter upp, 

Assiatou. Hon hade brutit med familjetraditionen och var en modern europeisk 

kvinna och arbetade på ett kontor inne i Dakar. Oväntat slog hon sig ner bredvid 

mig på sängkanten och talade och sade: ”Det är bra, Kristine, att du vilar dig. I 

morgon bitti blir Den stora dagen. Ditt offerdjur ska slaktas i ditt knä. Blod från 

djuret ska smörjas in i ditt ansikte, halsen, överkroppen ner till midjan. Och sen 

ska du ha det så till nästa morgon.  Det är varmt, inte sant, och om du har något 

litet sår kommer djurblodet att infektera det. Hela natten ska du känna lukten 

av det. Först nästa morgon kommer man att tvätta dig och sätta på dig en vit 

klädnad.”

”Hör”, sa hon och såg listig ut, ”hör du hur upphetsade människorna är?”
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Jag satte mig upp och hörde. Assiatou lutade mig milt bakåt igen.

”Det är nog lika bra att du inte är med på kvällsdansen. Det kommer att gå vilt 

till…”

Jag var som förstenad. Det var knappt mina ögonlock kunde röra sig. Fasan 

bemäktigade sig mig. Jag var utlämnad åt detta. Det fanns ingen väg tillbaka eller 

bort.

Jag satt på en bänk och såg på dansen och precis som Assiatou sagt var det än 

flera som föll i trance, temperaturen (framför allt den mentala) stegrades till 

vansinnets rand. Märkvärdigt nog var det ingen som krävde att jag skulle hoppa 

in i ringen. Alla godtog att offerlammet satt där med hårt hopknipna knän och 

var rädd. Trummorna dundrade som i feber. Matdags. Jag kunde inte äta. Jag 

kunde fortfarande skylla på min dåliga mage.

Kväll, senare, fram emot natten. Jag låg på den hårda breda sängen bredvid 

min trötta gamla mamma. Jag var fullt påklädd i afrikansk klänning och med ett 

tygskynke som filt. Jag märkte hur människor gick genom vårt rum med stora 

kastruller och kärl fulla med vatten in till köket. Jag visste att djuret sen skulle 

anrättas och att vi skulle äta av det. Utom inälvorna som man skulle ro ut med 

och offra till havsgudinnan. Men självklart kändes det som om det var mig de 

skulle skära i bitar och lägga i kokande vatten.

Det var en uppsluppen pratig stämning. Till natten fylldes det yttre rummets 

golv med sovande människor. De låg på golvet och skulle bevaka att ingen ond 

ande under natten förde bort mig, så att ritualen inte skulle kunna fullföljas. 

Äldsta dottern hade fullt med ringar och skrammel runt fot- och handleder. Jag 
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hörde detta ljud komma närmare och avlägsna sig. Det var när hon gått in för 

att kontrollera att jag snällt låg där jag var lagd. Jag låg hopkrupen på sidan som 

ett sjukt djur. Kissnödig. Ut med toalettpapper och ficklampa. Inte alla hade 

somnat men nästan. När jag gick tillbaka var det tyst och fridfullt. Smidigt klev 

jag över och emellan de sovande. Kröp upp på sängen. Min stora mamma sov 

tungt. Jag kurade ihop mig men hörde plötsligt en röst i mig: ”GÅ NU.” Och som 

i en dröm hängde jag min handväska innanför klänningen, knöt huvudduken. 

Tog ficklampan och toalettpapperet ännu en gång och gjorde samma promenad 

över de sovande kropparna OCH INGEN VAKNADE. Inte ens hon som låg som ett 

trasbylte framför utgången. Ej heller vaknade musikerna som låg på en öppen 

terrass intill. Allting sov. Som i sagan om Törnrosa. Men själv var Törnrosan 

på flykt. Jag hittade den lilla stigen upp till vägen, gick i slasande tofflor längs 

vägkanten, långsamt som en afrikanska. Små bussar började åka förbi. Jag förstod 

att åt det hållet låg Dakar. De ”servade” arbetare som skulle in till jobbet i stan. 

Jag kom med en sån buss. Hade inga småpengar, men fick betala med en liten 

fickkniv från Eskilstuna. När det började ljusna närmade vi oss själva staden. Jag 

sökte upp mitt hotell där personalen höll på att svimma av förfäran över vad jag 

gjort. Det var orimligt och verkligen det mest förbjudna. INGEN lämnar en sådan 

ofullbordad ceremoni levande. Portieren sa med bleka läppar: ”Men madame, den 

store Anden Allah ska skydda er.”

Självklart var jag tvungen att byta hotell. De letade fram mitt europeiska jag i 

form av två resväskor och taxi tog mig till stans lyxhotell.

Joodå. Det fanns rum, på sjunde våningen. Och hissen fungerade. Jag skakade 
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i hela kroppen. Duschen. Tandborstningen. Rena nattlinnet. Säng med lakan. 

Skakningarna höll i sig. Nästa morgon fick jag träffa en läkare som skrev ut 

nedåttjack. Jag fick två tabletter genast i handen. Skakningarna höll i sig. Dock 

kunde jag klä på mig europeiska kläder och söka upp den svenske konsuln på 

närmaste stora gata. En 60-årig fransman var Sveriges röst i Senegal. Hans hustru 

var där och båda såg till att gömma mig i det inre rummet. Och mycket riktigt: 

Två hotfulla killar kom för att kräva mitt utlämnande. Man hade klokt nog 

förstått vart jag tagit vägen. Den lille fetlagde konsuln sa att madame befinner 

sig här i Sverige, var så god, men de blev högljudda och oförskämda och skrek att 

hundratals människor väntade på mig.

Han fick ändå ut dom. Sen fanns det bara en sak för mig att göra, nämligen ta 

första bästa flyg Dakar-Paris. Det var två dygn till nästa flight och jag fick absolut 

inte lämna hotellet under de dygnen. Konsuln hade en pålitlig chaufför som 

sedan skulle transportera mig till flygplatsen.

Andra morgonen sa receptionen att någon hade lämnat in en bag till mig. 

Mitt på golvet i vestibulen öppnade jag den bagen, vände den upp och ner och ut 

vällde underbara tyger, klänningarnas skönhet och schalar och allt låg där på den 

heltäckande mattan som ett moln av skönhet. Jag vågade inte röra nånting. Sa 

till uniformspojken vid dörren att han fick ta alltihop. Sen rusade jag till hissen 

och upp till mitt rum. Höll mig inomskärs. Beställde upp mat på rummet. Men 

naturligtvis var det ingen garanti.

Konsuln besökte mig och bjöd på hemmamiddag. Och nästa dag kom förbeställda 

taxin med pålitlig chaufför och jag kom iväg. Men inte utan problem. Planet 
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hade taxat ut då det stannade helt. Det ropades att vi måste tillbaka. Man hade 

iakttagit ett bagage utan motsvarande passagerare.

En gång till på startbanan. Nu utrop om att en passagerare skulle av. Han 

behövde akut en läkare.

Men tredje gången gillt och vi lyfte och det bar ända fram till Paris. Där hade 

jag en hel dag innan mitt SAS-plan skulle gå till Stockholm. Jag tog en buss in till 

stan. Det småregnade och var ruggigt i största allmänhet. Men jag gick som i en 

saga. Jag hade kommit iväg. Nu kunde ingen hitta mig. Men ändå. När jag gick in 

på en liten kvarterskrog placerade jag mig i ett hörn med ryggen skyddad från två 

håll och så att jag såg dörren.

I Stockholm hade man på ambassaden hört talas om mitt flagranta etikettsbrott. 

Jag hade skändat landets kultur. Alltså: Detta hände 1987. Jag har därefter aldrig 

återvänt till Senegal. En gång tänkte jag Gambia; det är ändå fint där. Men kom 

på att någon av städpersonalen mycket väl kunde vara från Dakar och hört talas 

om och skulle strax kontakta en kusin… Nej, Västafrika har sen dess varit icke-

möjligt.

Det finns senegaleser i Sverige som möjligen fortfarande minns denna skandal.

Dans är inte alltid bara på skoj.

Dans kan lika gärna vara trolldom, mystik, kontakt med utomjordiska krafter.

Var försiktig när du är ute och reser. Håll dig till de kommersiella diskoteken. 

Med chaufför som hämtar.
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PS

Kort efter min hemkomst ringde jag till Amsterdam och en holländsk psykiater 

som jag träffat i Dakar under en tidigare resa. Han hade särskilt studerat den här 

riten. Han menade att det var ingen, enligt hans erfarenhet, som lyckats rymma 

från den. Det finns bara två sätt: Att deltaga till det blodiga slutet. Eller få en 

chock av skräck och hjärtinfarkt.

Han förklarade också ritens underliggande budskap. Det är en rebirth-

ceremoni. Genom att smörjas in med blodet och också ha djurets magsäck på 

huvudet återfördes man till moderlivet. Nästa morgon när man tvättades ren och 

fick den vita klänningen var man återfödd med nya möjligheter.

Min yngste son hade sina småflickor på ett dagis som drevs av ett 

föräldrakollektiv. Flera år efter min afrikanska skandal sa den nye senegalesiske 

städaren till min son: ”Vi vet vad din mamma har gjort och hon kan aldrig mer 

återvända till Senegal.”

”Min mamma vet det”, sa sonen.

Så kan alltså dansen som besatthet leda en in på vägar man inte kunde förutse.
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Magnetic Fields #2

Rosa Marie Frang

Magnetic Fields

120 x 120 cm, kollage

2009
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Att dricka ljus

2012

Virpi Pahkinen
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”Ta det som en shot. Koncentrera er. Om ni kräks så är det bra!”, säger 

Shamanen, som har en papegojakrona på huvudet, ett jaguarhalsband runt 

halsen och vars näsa är piercad med en pil. Jag litar på hans glittrande ögon 

med finfina rynkor. Jag har ingen aning om att jag befinner mig på några 

timmars avstånd från en livsavgörande ritual i Amazonas djungel.

Efter en dansturné i Ecuador har jag lockat min danspartner med till en 

djungeltripp i Cuayabenos naturreservat för att ta lärdom av växterna. Vi 

dricker den bittra lerfärgade drycken, kokt med dödens lian, amirucas blad och 

psykoaktiva blommor. Den hallucinogena medicinen söker sig till varenda cell. 

Det pirrar egendomligt. En svart alligator simmar mot strömmen. En klump 

lossnar, jag spyr. Bilderna börjar födas ur tomrummet. En vertikal elektricitet 

som en jättelik energihand drar upp en linje från svanskotan och uppåt och 

greppar nacken kallandes: ”Nu åker vi.” Helt nya gravitationslagar träder i 

kraft. Väggarna börjar andas. Spindeltråden sprider lätthet i alla väderstreck. 

Jag känner senornas spänst inne i en groda som vaktar vårt gröna universum. 

Från djupet av hjärnan öppnar sig tusentals ögon böljandes i en fjärde 

dimension. Allt det oändligt okända får plats utan rädsla. Ett honungsgult 

tempel byggs av sjungande fraktaler. Detta är den första Resan i Ayahuasca 

Cielo. Vi har druckit av ett gudomligt ljus och själens okrossbara droppe lyfts i 

himmelriket. Templet ler. 

Visst kan man vara kreativ dagen efter en lyckad rödvinskväll då hjärncellerna 
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fått en ny ordning. Eller känna en universal kärlek värma hjärtchakrat då 

man ätit peyote i kaktusöken. Man kan bli euforisk efter djupa vridningar i 

ryggraden under ett yogapass och hamna i ett skapande humör bortom egots 

trångsynta väktare. Man kan driva sig själv undermedvetet metodiskt till ett 

rörigt tillstånd där man tror att det finns ingenting att förlora. Via denna mörka 

port öppnar sig sedan en befriande ordning i ett konstverk. 

Men för mig personligen finns ingen starkare koppling till det tredje ögat och 

kreativitetens källa än de ayahuascaminnen som fortfarande dansar i mina 

nervbanor. Utan den sakrala medicinen hade jag inte fått vara i det djup som 

sägs likna dödsögonblicket. Inte ens om jag hade vandrat på en yogisk stig i 500 

år.
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Survive yourself. A note on drugs and time

2012

Lars Bang Larsen
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The renunciation of the principle of the self through drugtaking essentially 

subverts bourgeois self-preservation as the foundation of society. “Der 

narkotische Rausch,” Adorno and Horkheimer write, “ist eine der ältesten 

gesellschaftlichen Veranstaltungen, die zwischen Selbsterhaltung und –

vernichtung vermitteln ein Versuch des Selbst, sich selber zu überleben.”* 

„...ein Versuch des Selbst, sich selber zu überleben.“ What terms apply to this 

attempt at self-eradicating survival? 

 

Drugtaking produces a lack because it signifies the abandonment of the effort of 

upholding a correspondence between the subject and historical space. That is (as 

Adorno and Horkheimer also observe), the enlightened judgment on drugtaking 

is that it describes a fall back into pre-history. One becomes fundamentally 

anachronistic. Under the influence you can possess neither present nor future. 

However this loss of subjectivity, and the cultural threat that it embodied, 

would be descriptive rather than critical vis-à-vis the 1960s counterculture, 

where it was deliberately pursued in the hippie devaluation of the hygienic, 

sane, adult, legal subject, and of other subjectivities that by‚ straight society’ 

were considered self-preserving, purposeful, active, timely, and so on. The 

Unmündigkeit that the trip represents became a readiness to abandon reason 

and to be lead by somebody or something else, into another time, another state 

of being. 
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Alan Watts described the purpose of psychedelic self-enlightenment with his 

notion that “the seed is as much the goal as the flower.” The trip may help you 

be all you can be and unfold all your repressed visions and desires – it may help 

you bloom – or it may return a total, subjective potentiality to you by erasing 

the person that you already are. Seed-time is to be given back time itself in 

the form of a dormant‚ before.’ This resonates with Félix Guattari’s concept of 

proto-subjectivity, with which he has in mind the function of a subject’s or a 

machine’s relations to itself and its alterity. This parallels how Henri Michaux 

talked about the drug-taking subject who becomes a ”pre-being, an ’almost-

being,’” by inhabiting relations of otherness, and thereby acquires a whole new 

temporal horizon. Pre, almost, proto… the seed, the tadpole, and the cosmic egg. 

This may also be the reason why the poet Thomas Krogsbøl, writing a few years 

ago, likened psychedelic culture to a ”verdslig loser-religion” (a ’mundane loser-

religion’), in which the high signifies an ascetic self-proletarisation through the 

loss of self-control and social prestige. This rather more sober, or Adorno-esque, 

evaluation of drug-culture is disillusioned. The magic is gone. If you trip a lot 

you’ll be neither seed nor flower, just a wreck who doesn’t even go out in a blaze 

of glory, just burns him- or herself out.  

The Marxian term for loser is proletarian. In “The Eighteenth Brumaire of 

Louis Bonaparte” (1852), Marx claims that the revolution will evade the fall 

from tragedy to farce by bringing into action the self-reflexivity of proletarian 
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practices. This is a process where historical subjects 

 ...criticise themselves constantly, interrupt themselves continually  

 in their own course, return to the apparently accomplished in order  

 to begin it afresh (…) until a situation is created which makes all  

 turning back impossible, and the conditions themselves cry out: 

 Hic Rhodus, hic salta! 

In this continuous self-critique—that psychedelia has its own viral ways of 

implementing in its undoing of the Marxian schema of tragedy and farce—

history is owned by no one, or by all. Surely there is no better reason to jump for 

joy, for this psychedelia that doesn’t turn back cannot be anachronistic, or it is 

so dialectically.

There is no proper acid that isn’t materialistic.

_______________________________________________________________

* The narcotic intoxication is one of the oldest social arrangements  which mediate between self-

preservation and self-destruction - an  attempt of the self to survive itself. 
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The Rainbow Sponge Experience

Ljud/videokollage, 30:08 min

2012

Sebastian Franzén

Se videoverket på: http://www.papitidskrift.se/nr16-17/videoverk.html



103



104Sabrina Ratté

Activated Memory I

Video, 6:28 min

Musik av Roger Tellier-Craig

2011

Se videoverket på: http://www.papitidskrift.se/nr16-17/videoverk.html
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Det enda jag vet är att mörker sänkte sig över bergen

8 mm film överförd till Video, 4:52 min (loop)

2009

Danilo Stankovic

Se videoverket på: http://www.papitidskrift.se/nr16-17/videoverk.html
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Carl Abrahamsson, verksam i Stockholm, är skribent, förläggare, fotograf och 

musiker. Tillsammans med konstnären Fredrik Söderberg driver han förlaget 

Edda. Carl Abrahamsson ligger även bakom antologiserien The Fenris Wolf.

Clemens Altgård är journalist och poet med rötterna i Malmöligan. På 

åttiotalet gav han ut diktsamlingar på Lundaförlaget Bakhåll, däribland 

Venusmjölk (1989), ur vilken dikterna i detta nummer är hämtade. Clemens 

Altgård har även arbetat som översättare.

Lars Bang Larsen är doktor i konsthistoria och curator. Hösten 2011 

disputerade han med avhandlingen A History of Irritated Material. Psychedelic 

Concepts in Neo-avant-garde Art. Som curator har han bland annat arbetat 

med utställningar på Raven Row i London och Kunsthal Charlottenborg i 

Köpenhamn.

Anneli Eriksson är radioproducent och har varit programledare för 

Kalejdoskop i Sveriges Radio P2. Hon har studerat radioproduktion vid Luleå 

tekniska universitet och började nyligen studera ljudkonst vid Stockholms 

dramatiska högskola.

Rosa Marie Frang, verksam i Köpenhamn, är konstnär med en master i fri 

konst vid Umeå universitet. Sedan 2007 kommunicerar hon med The Genetic 

Goddess. Rosa Marie Frang försöker genom sin konst förmedla gudinnans 

universum, som konstnären beskriver som magiskt-psykedeliskt.
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Sebastian Franzén, konstnär baserad i Malmö, arbetar bland annat med video, 

teckning och musik. Han har en master i fri konst vid Konstfack i Stockholm. 

Som Mr Perfect har han gjort videoverket The Rainbow Sponge Experience till 

en performance  på Teaterns Natt på Moriska Paviljongen mars 2012.

Stephen Grasso, verksam i London men ursprungligen från Newcastle, är 

skribent. Hans specialintresse är voodoo, och 2011 medverkade han i antologin 

Strange Attractor Journal Four med en essä i ämnet. Stephen Grasso debuterar 

snart i eget namn med Dub Seance. Texten i numret är ett utdrag ur boken.

Bryan Lewis Saunders är konstnär född i Washington DC. Han arbetar bland 

annat med performance, video och spoken word. Verken i numret är hämtade ur 

porträttserien Drugs (2001), ett projekt där konstnären tog ett antal olika droger, 

samtliga donerade, för att sedan teckna eller måla av sig själv.

Virpi Pahkinen är koreograf och dansare baserad i Stockholm. Hon är 

utbildad vid Danshögskolan i Stockholm och har turnérat i ett 40-tal länder. 

Virpi Pahkinen har vunnit flera internationella priser, och tilldelades nyligen 

Konstnärsnämndens tioåriga långtidsstipendium.

Sabrina Ratté, verksam i Montreal, är videoregissör. Hon är utbildad vid 

franska Université Paris 8 och Concordia University i Montreal. Sabrina Ratté 

samarbetar bland annat med den kanadensiske electronica-musikern Roger 

Tellier-Craig alias Le Révélateur. Bilden i numret är hämtad från hennes video 

Activated Memory I.
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Danilo Stankovic, verksam i Malmö, är konstnär utbildad vid Konsthögskolan 

i Malmö. Han arbetar i tekniker som målning, video och installation. Danilo 

Stankovic är också en av personerna bakom Klubb Kristallen. Bilden i numret är 

hämtad från videoverket Det enda jag vet är att mörker sänkte sig över bergen.

Dea Svensson är konstnär baserad i Malmö. Grunden för hans konst är 

storytelling och centrala teman är döden, kristen mytologi och svart humor. 

Verken som visas i numret kom till efter att han genomgått hypnoterapi. Dea 

Svensson är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö.

Kerstin Thorvall (1925-2010) var författare, illustratör och journalist. På 

fyrtiotalet utbildade hon sig till modetecknare på Beckmans i Stockholm. Som 

författare debuterade hon 1959. I boken Nödvändigheten i att dansa (2001) 

berättar hon om hur hon använde dansen som substitut för antidepressiv 

medicin. Texten i numret är ett utdrag ur boken.

Suzanne Treister, verksam i London, är konstnär utbildad vid St Martin’s 

School of Art och Chelsea College of Art and Design (båda i London). Hon arbetar 

i ett flertal tekniker, däribland måleri, teckning, fotografi och vattenfärg. 

Verken som visas i numret ingår i projektet HEXEN 2.0 (2009-2011).

Medverkar gör även Lola B och Nanobrain med varsin tripprapport. Texterna 

postades ursprungligen på Erowid.org. Illustrationen på sidan 100-101 är gjord av 

Kristian Ingers, illustratör verksam i Malmö.
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