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Inledning

Rusmedel och narkotiska preparat finns idag mycket lätt tillgängligt och användandet av såväl 

olagliga som lagliga rusmedel ökar, om man ska tro på tidningarna och den statistik de 

förmedlar, lavinartat. Nu är dock droger i sig inget nytt påfund utan har i stort sett funnits 

sedan tidernas begynnelse även om användandet och användarna har förändrats. Med hjälp av 

Internet kan unga idag tillskansa sig olagliga preparat från hela världen utan att behöva ha 

någon som helst fysisk kontakt med kriminella element varför tillgången till allehanda droger 

bokstavligt talat bara blir ett mus-klick bort. 

Under min senaste VFU i svenska lade jag fram som projekt att eleverna skulle skriva egna 

noveller utifrån valfritt tema och flera av de inlämnade novellerna hade just droger som 

huvudsakligt ämne, i vissa fall av rent glorifierande karaktär och i andra fall mer som en 

moralisk fingervisning om hur illa det kan gå av att nyttja ett narkotikum. Men vad beror då 

detta intresse och det till synes ökande användandet av narkotika på? Ungdomlig nyfikenhet? 

Felaktig information? Eller en naiv inställning och vilja att själv skapa sig en uppfattning om 

något som så enkelt skulle uppfattas som farligt och förödande, både för individen i sig men 

även för samhället i stort? Det är givetvis en omöjlig fråga att svara på, men oavsett anledning 

eller orsak kan fastställas att droger och nyttjandet av dessa påverkat både världen, 

människorna och inte minst litteraturen. Men hur beskrivs egentligen användandet av droger i 

litteraturen? Är det glorifierande, fördömande eller sakligt konstaterat? Och har sådan 

litteratur överhuvudtaget någon plats i skolundervisningen? 

Den rådande litteraturen i skolan är en del av en litterär kanon som givetvis förändrats under 

årens gång där dock vissa, till synes självklara klassiker, fortfarande lyser med sin frånvaro. 

Detta kanske särskilt tydligt i fråga om litteratur som kan uppfattas som stötande eller 

moraliskt fördärvande vilket just droglitteratur ofta tenderar att uppfattas som. Många lärare 

tycks dessutom vara rädda för att använda sig av sådan litteratur trots att ämnet uppenbarligen 

intresserar elever varför ett tacklande av ämnet i sig (och inte minst problematiken därtill) kan 

sägas motivera användandet av sådan litteratur istället för att blunda för en verklighet som, 

om än obehaglig och svårbegriplig, likväl ändå finns där.
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Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att titta på hur narkotiska rusmedel skildrats i litteraturen och 

huruvida det finns någon plats för sådan litteratur i undervisningen. Vidare vill jag undersöka 

hur man i så fall skulle gå till väga för att använda sig av sådan litteratur och försöka bevisa 

nyttan av att tackla ett så tabubelagt ämne även i undervisningssyfte. Studien avser redogöra 

för i huvudsak skönlitterära texter i ett historiskt perspektiv från Antikens Grekland fram till 

idag med vissa sporadiska neddykningar i essäer, självbiografier och facklitteratur. Syftet kan 

fördelaktigt brytas ner i följande konkreta frågeställningar:

 Hur har nyttjandet av droger skildrats inom skönlitteraturen?

 Har litteratur om droger och droganvändande någon plats inom skolundervisningen?

 Hur ska användandet av drogrelaterad litteratur i undervisningen gå till och vad har 

man att vinna på det?

Metod

För att kunna besvara mina frågeställningar i denna kvalitativa studie har jag använt mig av en 

tematisk litteraturstudie där jag med hjälp av skönlitterära romaner samt ämnesrelaterad 

litteratur undersökt hur droger skildrats genom litteraturhistoriens gång. Min andra 

frågeställning besvaras genom en reflektion över didaktiken i fråga om ämnet och därtill de 

mål som skola och lärare har som uppgift att förmedla. Den sista frågeställningen besvaras 

även den med hjälp av ämnesdidaktisk anknytning även om det i relation till ämnet inte finns 

några rent konkreta exempel på hur själva användandet av drogrelaterad litteratur i 

undervisningen ska gå till. Istället har jag själv fått läsa in denna aspekt i de mål och 

kursplaner som skall följas.
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Bakgrund / Forskningsöversikt

På grund av ämnets något tabubelagda karaktär är forskningsläget inom rikets gränser minst 

sagt skralt och det finns inte mycket seriös forskning att använda sig av. Någon som dock bör 

nämnas i sammanhanget är bibliotekarien och kritikern Peter Linde som med sin Diktare och 

droger (1989) redogör för bruket och skildrandet av droger genom litteraturhistoriens gång. 

Linde fokuserar dock främst på själva redogörandet för bruket av de olika drogerna hos de 

respektive författarna och går inte in på det didaktiska området om hur man rent konkret 

skulle kunna gå till väga för att nyttja sådan litteratur i undervisningssammanhang. Ur denna 

aspekt har emellertid Per Olov Svedner som i sin Svenskämnet & svenskundervisningen (1999)

varit till användning där han på ett mer konkret sätt tar upp hur man som lärare kan lägga upp 

undervisningen i fråga om didaktiskt arbete. 

Angående den moraliska aspekten på valet av litteratur i undervisningen har Anne Sheppards 

Aesthetics – An introducation to the philosophy of art varit användbar och där Sheppard

diskuterar huruvida man överhuvudtaget kan tala om litterära verk som moraliskt förkastliga i 

den mening att de fördärvar och depraverar dess läsare.

Urval och avgränsning

Då det finns en uppsjö av skönlitteratur som behandlar ämnet droger har jag valt att avgränsa 

mitt användande av litteraturen till det som jag anser passa mitt syfte. Jag har dels valt 

litteratur som i mångt och mycket fördömer nyttjandet av droger och som således kan 

uppfattas som moraliskt vägledande men har även valt att å andra sidan också använda 

litteratur som till viss del förskönar droganvändandet, dock inte utan att belysa baksidan av 

det hela. Vidare har jag heller inte valt att behandla drogen alkohol och dess skildrande trots 

att det rent tekniskt, liksom narkotikan, betraktas som ett gift och rusmedel. Dock är 

alkoholen helt accepterad i vårt samhälle varför den med största sannolikhet heller inte 

uppfattas som lika oroväckande.

Med tanke på hur och varför viss av min valda litteratur ska användas i undervisningssyfte 

och det faktum att skolan och lärarna har ett visst moraliskt ansvar har jag till stor del valt bort 

de skildringar av drogbruk som enbart fokuserar på bruket som ensidigt romantiserande. Jag 

har dessutom valt att övervägande använda mig av författare och verk vars innehåll till viss 
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del är en del av en litterär kanon och inte valt marginaliserade författare vars verk inte fått 

någon större spridning och således inte haft möjlighet att utöva något inflytande på attityder 

till droger bland grupper i samhället. Detta dock undantaget den relaterade 

ungdomslitteraturen där det huvudsakliga syftet är (och har varit) att varna ungdomar för 

droger och dess negativa konsekvenser. 

Litteraturanalys

Människan har i alla tider brukat droger för att fly verkligheten och även om motiven har 

skiftat så har flykten alltid varit central. Överallt i litteraturen om droger har diktare refererat 

till tidigare generationers pionjärer inom området. Dessa diktares erfarenheter och 

redogörelser av narkotiska preparat har i sin tur, självvalt eller inte, tvingat dem utanför 

samhällets ramar och mot det asociala, något som bara ökat dessas trovärdighet inför den 

unga generationen som alltid haft ett gott öga till den romantiserande myten om outsidern-

äventyraren-poeten. Diktarnas budskap är dock viktiga att syna då det i dem kan sökas 

ledtrådar till inte bara drogerna i sig, utan också drogmyternas fortsatta dragningskraft på 

generation efter generation (Linde, 1989, s. 8).

Cannabismyter – tidiga litterära skildringar

De äldsta litterära texter som behandlar droger och drogbruk behandlar samtliga cannabis och 

den första kända redogörelsen för bruket av denna drog finns hos den grekiske historikern 

Herodotus, ca 485-425 f. Kr. Hans redogörelser är dock rituellt betonade och relaterade till 

skyterna, ett folkslag i södra Ryssland som brukade drogen för att rena sig efter ceremoniella 

begravningar. Detta rituella användande av drogen går, enligt vissa forskare, även att finna i 

Bibeln där det i Gamla Testamentets ursprungliga hebreiska text finns hänvisningar till 

drogen, bland annat i 2 Mos 30:23 där Gud befaller Moses att tillverka en helig smörjelseolja 

som enligt experter ska bestå av bland annat hampa.

En av de första skönlitterära författarna som skriver om cannabis är den franske Francois 

Rabelais som i hans Gyckelmakaren Panurge och hans giftasfunderingar (1546), ägnar örten 

och plantan fyra kapitel där han lyriskt prisar dess egenskaper och användningsområden utan 

att för dens skull nämna något om dess rusgivande egenskaper:
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[…] om alla dess företräden hade varit kända då träden, enligt profetens berättelse, 
valde en skogens konung för att regera och härska över dem, skulle denna växt utan 
tvivel ha fått de flesta rösterna (Linde, 1989, s. 16).

Ungefär samtidigt som Rabelais skrev om drogen cirkulerade ett märkligt manuskript från 

Marco Polo där han redogjorde för den så kallade assassinmyten i sin berättelse om den 

gamle från berget, ett verk som på allvar i Europa startade mytbildningen runt 

cannabisplantan och dess egenskaper. I Marco Polos version av myten används drogen, i 

formen hasch, som ett rusmedel den religiöse ledaren Hasan-I-Sabbah ger sina mannar, 

vilka i sin tur används som lönnmördare, något som den franske vetenskapsmannen 

Silvestre de Sacy menar är ursprunget till det engelska namnet för lönnmördare (Linde, 

1989, s. 19):

As to the origin of the name in question, […] I have no doubt that that denomination 
was given to the Ismailis, on account of their using an intoxicating liquid or 
preparation still known in the East by the name of hashish. [...] The intoxication 
produced by the hashish causes an ecstacy similar to that which the Orientals get by 
using opium. [...] those who fall into this state of delirium imagine they enjoy every 
object of their desires, and taste happiness cheaply. [...] Some people, in this state of 
temporary insanity, forgetting their condition, commit the most brutal actions and 
disturb the public peace. [...] Those who indulge in this custom are to this very day 
called Hashishin, and this explains why the historians of the crusades called the 
Ismailis sometimes Assissini, sometimes Assassini (Kimmens, 1977, s. 22 f).  

I Marco Polos version av ”Den gamle från berget” beskrivs ”Den gamle” som en mäktig man, 

boende i en av två berg omgiven dal där vinet och honungen flödar och där de vackraste 

kvinnorna huserar. Den gamle fick alla att tro att detta var paradiset, ett ställe där ingen hade 

tillträde förutom de han önskade bli sina Hasisins, företrädesvis unga män. Den gamle lät 

dessa unga män dricka en brygd gjord på cannabis, av vilken de omedelbart föll i sömn. Den 

gamle lät sedan männen bäras in i sin trädgård där de, när de vaknade, trodde sig ha kommit 

till paradiset där allt de önskade sig fanns tillgängligt varför ingen frivilligt ville därifrån. Men 

när den gamle mannen ville skicka sina Hasisins någonstans, exempelvis för att döda någon, 

gav han de åter drogbrygden och lät de bäras ut från ”paradiset”, ett för männen abrupt och 

mycket otäckt uppvaknande. Gjorde de dock bara som den gamle önskade skulle de 

emellertid, då uppdraget var utfört, åter igen få tillträde till ”paradiset” (Kimmens, 1977).

Samma myt tas även upp 600-talet år senare av Gautier, och skildras på i stort sett samma vis:

Assassinerna, hans undersåtar, utförde hans befallningar med fullkomlig 
hängivenhet, vad det än rörde sig om. Ingen fara kunde hejda dem, inte ens en säker 
död. […] Med vilka medel tillförsäkrade sig den Gamle från Berget en sådan 
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fullkomlig hängivenhet? Med hjälp av en förundransvärd drog vars tillredning han 
kände till och som hade egenskapen att framkalla bländande hallucinationer. De som 
smakat den fann då de vaknade från ruset verkligheten till den grad trist och färglös 
att de med glädje offrade allt för att återvända till sina drömmars paradis. Ty var och 
en som gjöt döden då han sökte utföra schejkens befallning hade gjort sig förtjänt av 
himlen, och om de lyckades undkomma fick de återigen njuta den lycksalighet den 
mystiska dekokten framkallade. […] Det var alltså haschish varifrån är härlett orden 
hasch, haschätare, haschischin. Av dess rot är bildat ordet assassin vars vilda 
innebörd till fullo förklaras av de blodiga vanor som utmärkte den Gamle från 
Bergets trogna verktyg (Gautier, Baudelaire, 2003, s. 19-20).

Bilden av ”Den Gamle från Berget”, eller Hasan-i Sabbah som förmedlas av bland annat 

Marco Polo och Gautier är nog dock aningen förvanskad då inga historiska dokument talar för 

att denne man lejt sin assassiner med hjälp av cannabis, och är med största sannolikhet ett 

västerländskt påfund och ett försök till en rationell förklaring av något som tycks oförståeligt 

och främmande.

Opiumdrömmen – Från romantik till realism

Cannabis nämns alltså tidigt som nytto- och läkeväxt men också som en planta med 

hallucinatoriska egenskaper, något som både Rabelais och Marco Polo visserligen noterar 

men inte ägnar någon större energi. Först in på 1800-talet börjar diktare att spegla bruket av 

cannabis på allvar och då i den mening att kunna nå nya inre upplevelser. Myten om den 

gamle på berget är endast en försmak om vad som komma skall i fråga om expanderad 

drogromantik hundratalet år senare. Tack vare Marco Polo och andra Asien-resenärers 

litterära förkunnelser om det medvetandeförändrande bruket av cannabis erhöll drogen

emellertid en mystik som både avskräckte och attraherade. Bruket av drogen I Europa var 

dock i stort sett helt nyttobetonat och som potentiell drog existerade den enbart i sagans värld. 

Den litterära ådra som närts ur ett drogrus blir tydlig först på 1700-talet och då handlar det 

istället om drogen opium som bland annat den engelska diktaren Samuel Taylor Coleridge 

nyttjade och sedermera också blev beroende av. Coleridges berömda dikt Kubla Kahn skrevs 

under inflytande av opium och är det första kända större litterära verk som skapats indirekt 

genom nyttjandet av en drog (Linde, 1989, s. 29). Coleridge nämner dock aldrig drogen eller 

dess effekter i sin dikt men redogör senare (under 1800-talets första år) för sitt beroende och 

sina tankar om drogen i sig. Så fort han blev varse sitt beroende försökte han upprepande 

gånger sluta bruka drogen, dock med ogjort resultat. Coleridges redogörelser av drogen och 

dess upplevelser är dock på intet vis romantiserande. Hans Kubla Kahn, en vison i en dröm, 

som uppkom efter en opiumdröm då Coleridge tagit det smärtstillande medlet Laudanum 
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(opium utspätt i alkohol) mot sina kroppsmärtor var enligt honom själv mer ett verk som en 

psykologisk kuriositet och inte ett allvarligt försökt till poesi. Att effekten av drogen 

renderade fantasier och drömmar av det slag som syns i Kubla Kahn var dock ingenting som 

Coleridge satte någon större vikt vid och han påstod heller aldrig att opium stimulerade eller 

framkallade sådana tydliga bilder. Endast någon enstaka gång tillkännagav han att drogen 

möjligen kunde förändra medvetandet på ett konstnärligt intressant sätt, men förkunnade 

likväl att poesi är någonting som skapas av poeten själv och inte något som ges till skänks. 

Han är i det avseendet på det klara med att drogen i sig inte kan utveckla någonting som inte 

redan finns hos människan och i dennes sinne (Linde, 1989, s. 34), varför kontentan av hans 

dom kan ses som mer av ett fördömande än en lovsång till drogen och dess egenskaper.

Till skillnad från Coleridge var den engelska författaren Thomas De Quincey betydligt mer 

rättfram i sitt skildrande av drogen och när hans bok En engelsk opieätares bekännelser kom 

ut 1821 blev allmänheten för första gången varse effekterna av opiet utanför de medicinska 

användningsområdena (Linde, 1989, s. 35). Boken blev en sensation som gjorde författaren 

både berömd och beryktad och speciellt ungdomen dyrkade boken, inte bara på grund av dess 

spännande och ”farliga” innehåll, utan även på grund av den moderna och blixtrande stilen

(Jäger, 2002). De Quincey anade dock att hans övervägande positiva skildrande av opiumet

skulle locka många människor att testa drogen varför han höjde ett varningens pekfinger. Han 

ansåg sig vidare vara en filosof varför hans opiumvisioner var av filosofisk karaktär och inte 

typiska för den vanlige opiumätaren vars eventuella visioner De Quincey såg som ytterst 

triviala. När De Quincey skrev sin bok var han redan slav under drogen sedan lång tid tillbaka 

och beskylldes följdriktigt för att i sin bok övervägande skildra opiumets goda sidor, något 

som han visserligen lovade rättfärdiga i en framtida artikel som dock aldrig blev skriven. En 

engelsk opieätares bekännelser börjar med ett förord till läsaren där De Quincey konstaterar 

hur detta är:

[…] berättelsen om en märklig period av mitt liv; och jag tror, att den skall visa sig 
vara inte bara intressant, utan också i hög grad nyttig och lärorik. Det är i den 
förhoppningen som jag har fattat pennan, och däri ligger min ursäkt för att jag brustit 
i den hedervärda diskretion, som vanligen avhåller oss från att offentligt avslöja våra 
egna fel och svagheter (De Quincey, 2002, s. 9).

Tydligt ur det förordet går att utläsa De Quinceys avsikter att på något vis fostra och moraliskt 

vägleda eventuella läsare för att inte gå hans öde till mötes och bli en slav under ett 
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narkotikum även om det faktiskt, och som han själv konstaterar, går att bryta ett sådant 

destruktivt mönster:

Om bruket av opium är en sinnlig njutning, och om jag måste erkänna, att jag 
hemfallit åt det i en grad som tidigare aldrig dokumenterats, så är det lika sant, att 
jag har kämpat mot detta trollbindande slaveri med ett brinnande nit, och att jag till 
slut uppnått det som, mig veterligen, ingen annan lyckats med – att nästan till sista 
länken kunna slita sönder denna fördömda boja som fjättrat mig. En sådan 
självövervinnelse bör rimligen väga upp varje slags överdriven njutning. Dessutom 
var denna seger i mitt fall ett obestridigt faktum […] (De Quincey, 2002, s. 10).

Det tragiska är dock det faktum att De Quincey själv aldrig lyckades bryta sig lös från sitt 

beroende och ”slita sönder den fördömda boja” som fjättrat honom i slaveri under drogens 

makt, och med tanke på att boken utger sig för att vara en bekännelse är det än mer 

beklämmande, åtminstone om presumtiva läsare efterlyser en sanningsenlig bekännelse, ”ett 

gott slut”, moralisk vägledning eller ett belägg för att det faktiskt går att bryta en destruktiv 

vana. Varför han ljög i förordet har dock diskuterats och analyserats av otaliga läsare och 

författare. Baudelaire ansåg exempelvis att det var av hänsyn till den brittiska dubbelmoralen, 

ett ”offer på fördomarnas altare” medan en av De Quinceys levnadstecknare, Lindop, menade 

att det hela var en offentlig försäkran för att sätta press på sig själv att verkligen sluta bruka 

drogen, något som bevisligen dock misslyckades (Jäger, 2002). Efter den långa inledningen i 

Bekännelser… övergår De Quincey till del 2 och Opiets njutningar där han oblygt besjunger 

opiets gudomliga egenskaper vilket är rena rama kärleksförklaringen till den drog som han i 

förordet refererat till som ”ett trollbindande slaveri”:

O, rättfärdiga, raffinerade och mäktiga opium! Du, som till rika och fattiga utan 
åtskillnad skänker en lindrande balsam mot de sår som aldrig kan helas och mot ”de 
kval som frestar själen till uppror”; du vältaliga opium, som med din oemotsägliga 
retorik kan dämpa vredens vågor […] du har nycklarna till paradiset, o, rättfärdiga,
raffinerade och mäktiga opium! (De Quincey, 2002, s. 64).

De Quincey konstaterar emellertid att myntet har en baksida och att festen ger en baksmälla 

vilket skildras i nästa del av boken som går under rubriken Opiets kval där han förkunnar 

hur ”förlamande effekten är på själsförmögenheterna” och hur han i sin andliga dvala är 

oförmögen att arbeta under den fyraåriga period då han var fångad i ”opiets häxlika trollkrets” 

(De Quincey, 2002), ett konstaterande som även går igen i den mystiske författaren M. 

Agajevs (möjligtvis en pseudonym, förnamnet okänt) skildrande av drogen kokain i dennes 

mytomspunna verk Roman med kokain som utgavs i början av 1930-talet:
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Jag insåg att den yttre händelse jag drömde om, arbetade för att realisera och satsade 
hela min tillvaro på trots att den kanske inte skulle bli verklighet när allt kom 
omkring – den händelsen behövdes bara i den mån den reflekterades i mitt 
medvetande och framkallade en lyckokänsla hos mig. Och jag förstod att om en 
nypa kokain i ett enda slag kunde väcka en intensivare och väldigare lyckokänsla än 
någon jag tidigare upplevt så bortföll allt behov av händelser och följaktligen var det 
ingen mening med allt arbete, alla mödor och all tid som måste satsas på att realisera 
denna händelse (Agajev, 1931, s. 168).

De Quincey beskriver sedan avslutande hur hans drömmar förändras i och med 

sin ”sjukdoms” olika stadium och hur de från inledande praktfull arkitektonisk karaktär (i 

likhet med Coleridges Kubla Kahn) övergår till drömmar om stora sjöar och sedermera hav 

och oceaner täckta av ansikten:

Frågande, vredgade och förtvivlade ansikten lyftes upp i tusental, i myriader, i 
generation, i århundraden. – min ångest var oändlig, - min själ kastades och vräktes i 
oceanens vågor (De Quincey, 2002, s. 91).

Som tidigare nämnt beskriver De Quincey sedan hur han genom sin karaktärsfasthet lyckas 

bryta sig lös ifrån missbruket, vilket i sig endast är en tillrättalagd önskedröm och en snöplig

och osann avslutning på en bekännelse om ett missbruk som höll i sig ända fram till hans död 

1859 (Linde, 1989, s. 39).

Redan nämnda Agajevs litterära skildringar är desto tydligare i sin moraliska förkunnelse om 

hur negativa effekterna av ett drogbruk kan vara och avslutas även med huvudpersonens död 

till följd av sitt nyttjande av kokainet och även om den inledande förälskelsen av drogen 

skildras på ett liknande sätt som De Quinceys så är avslutningen av detsamma betydligt mer 

gastkramande:

Under hela denna kokainperiod pinades jag av en ohygglig fråga. Den var ohygglig 
därför att svaret innebar att jag hamnade i en återvändsgränd eller slog in på en väg 
som leder till den kusligaste av alla världsåskådningar. En världsåskådning som 
medförde skändandet av något fint och rent, något som inte ens den mest 
samvetslösa niding skulle förgripa sig mot: människosjälen (Agajev, 1931, s. 173).

Agajev är också redan från inledningen av förälskelsen till sin drog på det klara med vart det 

hela kommer att bära hän när han av några kamrater blir bjuden på drogen för första gången:

Jag blundar i en saknad så skrämmande att jag aldrig tidigare har upplevt något 
liknande. Rummet börjar vrida sig sakta och jämnt och ena hörnet sjunker. Hörnet 
sjunker allt djupare, in under mig och bakom mig, och sedan dyker det upp igen 
ovanför mig för att åter alla, våldsamt. Jag slår upp ögonen och rummet vänds upp 
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och ned. Vad är det de har gjort, vad har de gjort med mig?, viskar jag och efter ett 
ögonblicks meningslös tystnad säger jag: Jag är alltså förlorad (Agajev, 1931, s. 
159).

Både Thomas De Quincey och Samuel Taylor Coleridge var toppar av ett isberg och det 

missbruk som dessa skildrade är bara några exempel på ett utspritt bruk av drogen också 

bland medelklassen. Andra litterära personer som brukade drogen vid denna tid, dock i första 

hand som medicin, var poeten George Crabbe, författaren Wilkie Collins, John Keats och 

Charlie Dickens som i sin sista och ofullbordade roman Mysteriet Edwin Drood bjuder med 

läsaren till en opiehåla där han målande beskriver detta lasternas näste och de stackars vrak 

till människor som där njuter drogens fördärv. 

I och med publiceringen av En engelsk opieätares bekännelser höjdes visserligen en hel del 

moraliserande pekfingrar men den största förvåningen var egentligen inte De Quinceys 

betoning på drogens medvetandestimulerande effekt, utan snarare det faktum att han så 

detaljerat beskrev en engelsk opieätares vanor i just England istället för det som tidigare varit 

refererat till som ett huvudsakligen österländskt bruk. Ungefär ett decennium efter att De 

Quinceys bok hade publicerats började man på allvar förändra attityden till opium som senare 

skulle leda till lagstiftning och en förändrad hållning bland majoriteten av folket och det var 

först efter Dickens beskrivning av opierökandet som tonen gentemot drogen förändrades och 

ersattes av en mer högtravande moralism. Bruket av opium förknippades främst med 

österlandets outgrundliga ondska och mystik. Detta är också tydligt hos Conan Doyle när han 

låter sin hjälte Sherlock Holmes besöka opiehålor och syns även hos Oscar Wilde i dennes 

Dorian Grays porträtt där tillhållen för opiummissbruketet skildras som mystiska nästen av 

lastbarhet. Sherlock Holmes själv skildras också i de tidigaste berättelserna som en 

missbrukare men då handlar det istället om drogen kokain där den berömde detektiven 

porträtteras som en komplicerad och känslig man vars skarpsinniga och rastlöst nervösa 

intellekt finner lindring i violinmusiken och kokainsprutan, något som dock korrigerades 

allteftersom åren gick och den folkliga opinionen gentemot drogen förändrades (Linde, 1989, 

s. 70). I verkligheten var de opiehålor som dessa författare skildrade betydligt färre i antal och 

därtill betydligt mindre mystiska än vad som gjort gällandes, något som säkert hade inflytande 

på gemene mans uppfattning om drogen, dess användare och de antaget skumma tillhåll som 

användes för syftet. Även om de flesta skildringarna av opiumet präglades av just denna 

mystifikation och överdrivande finns ett fåtal mer sakliga skildrare, av vilken bland annat 

författaren och sociologen B.L. Putnam Weale är en. Weale, som själv bott i Kina och prövat 
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drogen, skildrar å sin sida bruket av opium utan viktorianska moralkakor och sin egen 

erfarenhet av opiumhålorna i Kina skildrar han på skönlitterärt vis i berättelsen Drugs and the 

man. Någon som i än högre grad än tidigare nämnda författare bidragit till de överdrivna 

mystifikationerna och romantiserandet av drogen är Edgar Allen Poe. Flertalet av hans 

noveller skildrar opium och opiummissbrukare även om det är mer oklart huruvida han själv 

var en (frekvent) brukare av drogen. Endast en gång nämner han att han brukat drogen och det

i samband med en olycklig kärleksaffär där utgången av hans intagande av drogen nästan 

kostade honom livet. Efter hans död uppgav emellertid nära släktingar till Poe att de ofta sett 

honom i opiepåverkat tillstånd och flertalet passager i författarens brev har tolkats som uttryck 

för opiummissbruk och abstinensproblem. Huruvida dessa indikationer är vaga eller inte är 

svårt att spekulera i, men Poes suggestiva beskrivningar av hans opiummissbrukande figurer 

och deras inre tillstånd är kanske nog med bevis för att övertyga läsare om att han visste vad 

han talade om. I fyra av Poes originalnoveller (Berenice, Ligeia, Huset Ushers fall och En 

berättelse från skrovliga bergen) är alla huvudpersonerna slavar under drogen där skildrandet 

av dennes effekt på det mänskliga medvetandet är mycket uttrycksfullt beskrivet. Särskilt 

tydligt är det i den senare berättelsen där Poe mästerligt beskriver opiets drömvärld (Linde, 

1989, s. 46).

De artificiella paradisen – 1800-talets hasch- och opiumskildringar i Frankrike 

Även i Frankrike var intresset för droger och drogskildringar i allra högsta grad levande och 

var förutom en protest gentemot borgerliga dygdemönster, även en katalysator för litterär 

inspiration och inte minst en upptäcktsresa i det inre medvetandet. Drogerna cannabis och 

opium försågs liksom i England med en aura av orientalisk och mystisk art som engagerade 

en mängd författare och konstnärer att testa drogerna under kontrollerade former i vad som 

var ursprunget till Le Club des Haschischins, haschätarklubben. Denna klubb, vars namn var 

en hyllning till assissinernas brödraskap som tidigare nämnda de Saucy skrivit en monografi 

om 1818, bestod av en mängd författare av vilka Théophile Gautier, Gerard de Nerval och 

Alexandre Dumas var tre av sällskapets mest prominenta medlemmar. I Dumas Greven av 

Monte Christo från 1845, beskriver författaren ett haschrus i romantiska övertoner:

[…] – Den lättaste sak i världen, som jag känner mig nu, svarade Fracois muntert. 
Det känns som om örnens vingar växte ut på min rygg och som om jag skulle kunna 
flyga jorden runt på mindre än ett dygn.

- Jag förstår; haschischdosen börjar göra verkan. Spänn då era vingar, unge man, 
och flyg ut i överjordiska rymder. Och skulle era vingar smälta för solen som Ikaros, 
så frukta inte. Vi står beredda at ta emot er och lindra ert fall.
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Francois genomfors av de sällsammaste känslor. All trötthet försvann ur hans kropp 
och ersattes av en underlig lätthet, hjärnan tycktes få en säregen skärpa och alla 
sinnen skärptes i samma mån. Han kände hur han färdades genom sällsamma länder 
och mötte sällsamma människor, hörde sällsamma harmonier klinga och såg 
sällsamma färger spela omkring sig. Hela hans gamla värld brast sönder och ersattes 
av en ny och bättre (Dumas, 1990, s. 129-130).

Gautiers skildrande av samma drog är betydligt mer saklig i sitt framställande och inte lika 

romantiserande även om nedtecknandet av densamma skrevs ett antal år efter upplevelsen, 

varför texten i sig kan antas vara något efterkonstruerad:

Jag för min del fann att mitt smaksinne fullkomligt förändrats. Vattnet som jag drack 
tycktes mig smaka som det mest utsökta vin, köttet förvandlades i min mun till 
hallon och tvärtom. Jag skulle inte kunnat skilja en kotlett från en persika. 

   Mina bordsgrannar började te sig en aning besynnerliga. De såg upp med stora 
kattuggleögon, deras näsor drogs ut till snablar, deras munnar antog bjällrans form 
och deras ansiktsfärg fick en onaturlig nyans. […] Jag för min del begrundade, stödd 
med armbågarna mot bordet, allt detta i ljuset av det lilla förstånd jag hade i behåll 
och som kom och försvann likt en nattlampa som håller på att slockna. En tung 
förnimmelse av värme löpte i vågor genom mina lemmar och vansinnet snuddade 
vid min hjärna med vek sedan undan, likt en bränning som bryts mot en klippa och 
drar sig undan för att ånyo vältra sig fram. Slutligen tog det fullkomligt överhanden. 
Hallucinationen, denna sällsamma gäst, hade tagit sin boning hos mig (Gautier, 
Baudelaire, 2003, s. 22 f).

När det skrevs hade dock Gautier för länge sedan slutat experimentera med droger och 

ansåg att användandet av sådant var mer eller mindre förkastligt. ”En sann konstnär 

utnyttjar sina egna inre krafter när han skapar och tar inte hjälp av någon sorts artificiell 

stimulantia” (Linde, 1989, s. 53), menade Gautier, precis som en av hans föregångare

Coleridge tidigare också konstaterat. Denna slutsats drogs även av Gautiers gode vän, 

diktaren Charles Baudelaire som i sin tur var intresserad av hur droger påverkade sinnena 

och om de möjligen kunde ge konstnären inspiration. Baudelaires intresse för droger 

resulterade 1851 i en essä där han jämförde vin och haschish och där vinets dionysiska 

fröjder, enligt honom, klart var att föredra. Detta grundat på moraliska kriterier där 

Baudlaire menade att haschish hade en demoraliserande inverkan på individens vilja, något 

han inte fann hos vinet – till vilka flera av hans dikter i samlingen Det ondas blommor

sjunger sin lov (Linde, 1989, s. 53):

En förnuftig stat skulle aldrig kunna bestå om bruket av hasch vore tillåtet. Detta 
skapar varken krigare eller medborgare. […] Om det fanns någon regering som hade 
intresse av att korrumpera sina undersåtar skulle den endast behöva uppmuntra 
användandet av hasch. 
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Man påstår att denna substans inte orsakar något fysiskt obehag och det är sant, för 
närvarande i alla fall. Jag vet nämligen inte i vilken grad man kan anse en människa 
frisk som är helt fången i sina drömmerier och oförmögen till varje handling, även 
om hon fysiskt inte fattas något. Det är emellertid viljan som angripits och detta är 
det viktigaste organet. En man som med hjälp av en sked konfekt på ett ögonblick 
kan skaffa sig alla himlens och jordens skatter skulle aldrig förvärva sig en tusendel 
därav med sitt arbete. Det är framför allt nödvändigt att leva och arbeta (Baudelaire 
& Gautier, 2003, s. 65).

Baudelaires erfarenheter av haschish och dess effekter fick han huvudsakligen ifrån 

medlemmarna i haschishklubben på hotel Pimodan, där han själv bodde och enligt vännen och 

kollegan Gautier provade Baudelaire drogen endast någon enstaka gång (Linde, 1989, s. 54).

Detta hindrade honom dock inte från att fortsätta sina jämförelser mellan rusmedlen i essä 

efter essä:

Människans ursinniga begär efter alla substanser, hälsobringande eller farliga, som 
stegrar hennes personlighet intygar hennes storhet. Hon strävar alltid efter att ge 
näring åt sina förhoppningar och att höja sig till oändligheten, men man måste se till 
följderna. […] Vin stärker viljan, hasch tillintetgör den. Vin stärker kroppen, hasch 
leder till självmord. Vin gör en god och sällskaplig, hasch isolerar. Det ena är så att 
säga verksamt, det andra lättjefullt. Vartill båtar det i själva verket att arbeta, möda 
sig, skriva och skapa, när man kan förskaffa sig paradiset i ett enda slag? Vin är med 
ett ord till för folk som arbetar och som förtjänar att dricka det. Hasch hör till de 
ensliga njutningarna, det är till för de sysslolösa stackarna. Vin är nyttigt, det 
frambringar nyttiga resultat. Hasch är onyttigt och farligt (Baudelaire & Gautier, 
2003, s. 65 f).

Samma sorts jämförelser droger mellan ägnade sig Baudelaire även åt i hans De artificiella 

paradisen som kom ut första gången 1860, och som är ett hans mest kända verk. Här är det 

dock i huvudsak de två drogerna haschish och opium som jämförs, där den senare drogen 

enligt honom, drar det längsta strået. I den första avdelningen av denna bok, vilken rubriceras 

Haschishdikten, gör Baudelaire snabbt sin ståndpunkt klar. Han förklarar hur ”människor 

genom alla tider sökt medel att kvarhålla och frammana de ögonblick av klarhet och andligt 

perspektiv som ibland gästar sinnet, men att de inte förstått vilken förödelse av uppfattningen 

för det oändliga inneburit när sökandet skett med apotekarbistånd och jästa drycker. I bruket 

av dessa hjälpmedel tror sig Baudelaire ha funnit orsaken till människornas alla syndiga 

överdrifter och menar att ämnet för studien är omoralen som detta sökande efter falska ideal 

innebär (Linde, 1989, s. 54). Kapitel fyra i De artificiella paradisen heter Människoguden och 

sammanfattar med ett ord det övermod och den narcissistiska monomani som Baudelaire 

menar att haschishmissbrukaren besitter. Vidare dömer han ut haschishens moral som 

ödesdiger och kallar den ”en tygellös demon” i jämförelse med opium som refereras till 

som ”en fredlig förförare”. Haschishet och dess lockelser blir i Baudelaires ögon endast en 
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ersättning för en ful verklighet och förkunnar hur det oavsett val av drog aldrig finns någon 

genväg till konstnärligt skapande, ett konstaterande och en redan nämnd dom över drogen och

dess egenskaper med samma slutsats som både Coleridge och Gautier före honom konstaterat:

Må de bildade och de okunniga som är ivriga att bli bekanta med egenartade 
njutningar lägga på minnet att de i haschish inte kommer att finna något mirakulöst, 
absolut ingenting annat än det naturliga i övermått. Den hjärna och den organism 
som haschishen verkar på fungerar bara på sitt vanliga, individuella sätt, visserligen 
förstärkt men alltid trogen sitt ursprung. Människan undgår inte det ödesbestämda i 
sin fysiska och själsliga läggning: haschishen speglar bara intryck och tankar som 
individen redan är förtrogen med; den är en spegel som visserligen förstorar, men 
som aldrig förvanskar (Baudelaire, 1965, s. 27).

I Haschishdiktens femte och sista kapitel som rubriceras Sensmoral ger så Baudelaire

haschet nådastöten. Han liknar det vid självmord och värdelös trolldom och magi som 

endast vilseleder individen till tom självbespegling som därmed fjärmar henne från 

samhället (Linde, 1989, s. 57):

Behöver jag tillägga att haschish liksom alla ensamma njutningar gör individen 
onyttig för samhället och gör sällskap överflödigt för individen, då det får honom att 
oupphörligt beundra sig själv och dag för dag sänker honom mot den glittrande 
avund där han begrundar sitt Narcissusanlete? (Baudelaire, 1965, s. 68).

1908 blev opiumförsäljningen i Frankrike statlig kontrollerad och 1916 listades haschish som 

ett giftigt ämne, något som alldeles säkert var bidragande faktorer av Baudelaires negativa 

omdömen i De artificiella paradisen, och något som också förändrade den hårdnade allmänna 

attityden till de båda drogerna i sekelskiftets Frankrike (Linde, 1989, s. 58). Även om 

Baudelaires fördömande av dessa droger ger honom en viss karaktär av moralist så är den 

bilden av honom likväl aningen förvanskad, något som inte minst märks av i en av hans 

senare prosadikter Enivrez-vous (Berusa er):

Man måste alltid vara berusad. Detta är allt: det är den enda frågan. För att inte 
känna Tidens fasansfulla börda, som krossar era skuldror och drar er mot jorden, 
måste ni alltid berusa er utan slut. Men med vad? Med vin, med poesi eller med 
dygd, allt efter behag. Men berusa er! Och om någon gång, på trappan till ett palats, 
på det gröna gräset vid ett dike, i den dystra ensamheten på ert rum, ni vaknar och 
berusningen har släppt eller försvunnit, fråga vinden, vågen, stjärnan, fågeln, uret, 
allt som flyr och allt som tjuter, allt som mullrar, allt som sjunger, allt som talar, 
fråga vad klockan är; och vinden, vågen, stjärnan, fågeln, uret, skall svara er: ”Det är 
tid att berusa sig! Berusa er för att inte bli Tidens förslavade martyrer, berusa er utan 
uppehåll! Med vin, med poesi, med dygd, allt efter behag (Olsson, Algulin, 1995, s. 
388).
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1900-talets början

Trots Baudelaires fördömande av drogerna var intresset för droger och skildrandet av dessa 

ändock levande under 1900-talets början, inte minst i fråga om dadaismen, surrealismen och 

dess representanter. Den tyske dadaisten Hugo Ball menade att språket var fördärvat och 

därför inte dög till att förmedla de innersta upplevelserna varför han efterlyste ett annat språk, 

ett ofattbart språk i förbindelse med de inre djupa skikt dit förståndet inte kunde nå. Dessa 

undermedvetna djupdykningar i sökandet efter ”ordets innersta alkemi” jämförde han med 

drogade tillstånd, något som också André Breton skulle återkomma till tiotalet år senare då 

han i sin tur liknade drogernas sinnesutvidgning med det, av surrealisterna, efterlysta 

tillståndet. Både Ball och Breton går i linje med tidigare diktare i ämnet och godtar således 

heller inte droger i skapande syfte: det finns inte några artificiella genvägar till inspiration; 

surrealismens bilder kommer spontant, viljan är maktlös och konstgjorda rus obehövliga

(Linde, 1989, s. 90).

Den franske författaren, dramatikern, poeten, konstnären och filmskaparen Jean Cocteau 

skrev även han om droger och då just opium som han nyttjade hela sitt vuxna liv. Till skillnad 

från Baudelaire hade han dock inte någon fördömande attityd gentemot drogen även om han 

frivilligt genomgick avvänjningskurer och samtidigt prisade opierökningen ur alla möjliga 

synvinklar. I relation till Baudelaire och dennes tankar om baksidan av drogbruket då den 

missbrukande lätt faller offer för narcissisk monomani, vänder Cocteau detta enbart till något 

positivt då han menar att ”gå upp i opium är att till hundra procent gå upp i sig själv” – precis 

det som Baudelaire tidigare varnat för.

Förutom modernisterna och deras kretsar förekom i mitten av femtiotalet experiment i 

medvetandevidgande syfte men då handlade det inte längre om opium eller cannabis utan 

istället om drogerna meskalin och LSD, något som en av hela 1900-talets mest lästa författare, 

Aldous Huxley intresserade sig för och vars erfarenheter kom att förändra hela hans sätt att se 

på världen (Linde, 1989, s. 108). Huxleys upplevelser av meskalinet skrev han om i boken En 

port till andra världen där han i essäartad form drar filosofiska, religiösa och estetiska 

konsekvenser av sin upplevelse. Att denna upplevelse var av positiv natur för Huxley är 

uppenbart och till skillnad från sina föregångare inom ämnet är han inte alls lika fördömande 

till denna kemiska genväg, detta artificiella paradis. Huxley konstaterar istället att 

eskapismens krav alltid varit oemotståndligt och förordar därför att människans dåliga 
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utbrytningsvanor såsom alkohol och tobak, ska ersättas med (i hans ögon) mindre riskabla

substanser. ”Flykten undan det outhärdliga kommer alltid att finnas kvar”, menar Huxley och 

konstaterar att det som istället behövs är en ny slags drog. Liksom Baudalaire och dennes 

jämförelser och epitet till droger sinsemellan refererar Huxley alkoholen som just ”en tygellös 

demon” och meskalinet som ”en fredlig förförare och bättre än så” och konstaterar hur en 

människa under meskalinets inflytande har lämnat aggressiviteten bakom sig och istället 

sysslar med ”väsentliga ting i sitt eget medvetande” (Linde, 1989, s. 113-114). Mottagandet 

av En port till andra världen hade en mängd skiftande känslor som spände från ordentlig 

moralisk upprördhet till ren förtjusning och inte sedan De Quincey hade en diktares offentliga 

bikt om drogbruk gett liknande eko hos läsarna, något som Huxley själv inte alls var särskilt 

förtjust i när han såg den fascination som västvärldens ungdomar visade inför hans verk. Hans 

ambition hade varit att penetrera det mänskliga medvetandet och se till dess möjligheter, inte 

att skapa trend eller mode och bidra med en romantisering av en drog och dess bruk. Hur 

mycket Huxley än ogillade detta faktum så har hans författarskap betraktats som en av de 

främsta influenserna till ungdomars experimenterande med hallucinogena droger ändå sedan 

1960-talet (Linde, 1989, s. 114 f). Trots denna (om än omedvetna) romantisering av droger i 

Huxleys skrifter finns även en relativt tydlig kritik till desamma, vilket kanske synligast 

märks i hans magnum opus, Du sköna nya värld, från 1932. Boken är en svidande kritik av ett 

dystopiskt samhälle präglat av stabilitet och effektivitet, om än till priset av mänsklighetens 

totala förlust. Här är medborgarna i samhället kontrollerade med (den påhittade) drogen soma 

som både stabiliserar och ser till att människorna inte ifrågasätter och revolterar, något som 

dock protagonisten och den utstötte huvudpersonen Bernard Marx tydligt tar avstånd ifrån då 

han ser igenom världsstatens förljugna utopi:

[...] och trots att han var så olycklig, vägrade han absolut att ta det halva gram 
hallonsoma, som hon trugade på honom. 

– Jag vill helst vara mig själv, sade han. – Mig själv om också otäck. Inte någon 
annan, hur trevlig han än må vara.

– I rättan tid ett gram kommer nio på skam, sade Lenina och gav ett kvickt exempel 
på under sömnen inlärd visdom. Bernard sköt otåligt bort det erbjudna glaset.

  – Bli nu inte ond! sade hon. – Kom ihåg: en kubikcentimeter botar tio dystra 
sentimenter.

       –  Å, håll dig lugn för Fords skull! skrek han.

Lenina ryckte på axlarna. – Soma förtära är alltid bättre än svära, slutade hon med 
värdighet och drack själv ur soman (Huxley, 1932, s. 91).
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Om sedan soman i sin tur representerar droger i allmänhet eller någon specifik drog i 

synnerhet är kanske av mindre relevans, men relativt tydligt är ändå det faktum att Huxley i 

viss mån efterlyser ett samhälle och en verklighet fri från droger som förskönar och 

förvanskar det fula och otillfredsställande i vardagen:

[...] Och om det någonsin på grund av en olycklig tillfällighet i alla fall skulle 
inträffa något obehagligt, ja, då finns det alltid soma för att ge en ledigt från 
verkligheten. Och det finns alltid soma för att stilla ens vrede, för att försona en med 
ens fiender, för att göra en tålig och långmodig. Förr kunde man fullgöra detta 
endast genom att göra en stor ansträngning och efter åratal av sträng moralisk 
träning. Nu sväljer man två eller tre tabletter på ett halvt gram, och så är det klart. 
Nu kan vem som helst vara dygdig. Man kan bära åtminstone halva sin moral med 
sig i en flaska. Kristendom utan tårar – det är vad soma är (Huxley, 1932, s. 219).

Ur denna aspekt är det svårt att inte utläsa en tydlig kritik gentemot droger som ett gift och 

ett ämne som förslavar, inte minst när en av huvudpersonerna i boken, 

protagonisten ”Vilden” uppmanar samhällsmedborgarna att vägra drogen soma:

- Jag ber er, hör på! ropade Vilden allvarligt. […] – Ta inte den där rysliga smörjan! 
Det är gift, det är gift. – Gift för själen så väl som för kroppen. […] – Kasta bort 
alltsammans, det där rysliga giftet! […] - Tycker ni om att vara slavar? […] - Tycker 
ni om att vara som barn? […] – Vill ni inte vara fria och människor? Förstår ni inte 
ens, vad mänsklighet och frihet är? […] – Gör ni inte det? upprepade han men fick 
intet svar på sin fråga. – Nåja, då ska jag lära er, fortsatte han bistert. – Jag ska göra 
er fria, vare sig ni vill eller inte. Och han sköt upp ett fönster, som vette mot 
sjukhusets inre gård och började ta händerna fulla av de små pilleraskarna med 
somatabletter och kasta ut dem på gården (Huxley, 1932, s. 195 ff).

Jazz och jazztobak: Depressionens dekadens

1946 släppte jazzmusikanten Milton Mezzrow självbiografin Really the blues eller Dans till 

svart pipa som skildrade dennes överväldigande förälskelse i de svartas kultur – och allt som 

det förde med sig gällande både musik, språk och filosofi. I denna biografi skildrar Mezzrow, 

med hårdkokt, nästan vårdslös stil förbudstidens gangsterstyre och bordellerna, barerna, och 

fängelserna; de då vanligaste tillhållen för de färgade musikerna. I denna miljö kom Mezzrow 

tidigt i kontakt med drogen marijuana vars bruk var väl utbrett i jazzkretsarna och något som 

Mezzrow tydligt värderande presenterar sin teori till varför (Linde, 1989, s. 189):

Vi rökare märkte så småningom att vi hade en massa saker gemensamt – vi åt som 
utsvultna kannibaler som äntligen får tänderna i en missionär, vi skrattade väldigt 
mycket och tassade omkring lättjefullt och avspänt, och vi var alla överens om att 
marihuana så att säga satte fräs på potensen också, och det skrämde inte precis bort 
oss från det. […] Vi levde på ett annat plan, i en helt annan sfär jämfört med dom 
musiker som var flaskbarn och alltid skulle klämma en panna. När dom var på lyran 
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blev dom vrånga och ville fajtas. Vi tyckte om att ta det lätt och vackert och lugnt 
och stilla, aldrig bråka och skrika, och fyllona med sina stridsfasoner och fyllmod 
gillade vi inte alls. Dessutom kunde fyllona inte ens spela bra – deras ton blev hård 
och pressad, inte naturlig, mjuk och själfull […] Vi medlemmar av Marihunaskolan 
var helt inne på att göra verklig musik, hämtad från moder Inspiration. Dom där 
törstiga typerna spelade snabbt ner sig på sina instrument när dom fått lite innanför 
västen, sen blev dom otrevliga, för spriten naggade på humöret (Mezzrow, 1955, s. 
112-113).

Även om denna tydliga romantisering och värdering av drogen i fråga i jämförelse med den, i 

allmänhet sanktionerade drogen alkohol, både då och nu, präglades Mezzrows första 

uppfattning om drogen av en skrämselpropaganda som han i sitt jobb hos sin farbror på 

apoteket tidigt fått klart för sig betydde ”enkel biljett till kyrkogården, om man lekte med 

narkotika” (Mezzrow, 1955, s. 67). Efter första upplevelsen, då de tidigare farhågorna om 

drogens farlighet blivit krossade prisade Mezzrow istället marijuanan vars effekter i samband 

med musiken gjorde att det:

[…] inte finns en elak eller ojust grej i världen som jag inte skulle kunna ta hand om 
och samla ihop till fina harmonier, sprida lugn och lycka och avkoppling till alla 
luggslitna och nedtryckta typer jorden runt. Jag började predika mitt evangelium i 
hornet, som om jag ledde alla syndare på väg mot härligheten (Mezzrow, 1955, s. 
89).

Även om de inledande beskrivningarna av Mezzrows drogupplevelser går i ett romantiskt 

skimmer blir de desto solkigare och allvarligare när han sedermera skildrar sina första 

upplevelser av drogen opium, av vilken han som så många andra, blir en slav under. 

Mezzrows skildring av denna drog är dock inte lika värderande eller romantiserande som med 

den förra, men beskrivs likväl initialt som underbar:

Fan ta mej om jag inte överlevde. Gosse, jag till och med gillade det. Innan jag gjort 
slut på ett piller, steg en värmebölja upp ur min mage och spred sej över hela mej, 
ända ner i tårna. Det var den på en gång intensivaste och behagligaste sensation jag 
känt i hela mitt liv. […] Jag sken från topp till tå, som om nån hade smugglat in en 
sol i kistan på mej. Gosse, jag var alldeles borta, och jag ville inte komma tillbaka
(Mezzrow, 1955, s. 120).

För den skull är skildringen dock inte överdrivet romantiserad och även om han inledningsvis, 

liksom i erfarenheten av marijuanan, skildrar den initiala skräcken inför det främmande, och 

sedan njutningen och lättnaden över den spruckna fasaden och illusionen, så belyser han även 

klart baksidan och de negativa konsekvenserna av ett drogbruk i allmänhet och ett 

opiummissbruk i synnerhet. De moraliska betänkligheterna i fråga om det förra skildras 

genom hans deklarerande att han (när boken skrevs) sedan länge lagt av med marijuanan och 
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att ”om nån frågar mej till råds kan jag bara säja, att dom inte skall bry sig om det, därför att 

det är straffbart numera […] Nog sagt” (Mezzrow, 1955, s. 246).

I fråga om opiumet, och förmodligen med tanke på drogens i jämförelse mer fatala potential, 

är han dock desto mer restriktiv och allvarlig i sitt skildrande och sin värdering:

Jag sa till mej själv, att jag skulle vara på min vakt, inte ta för mycket, inte komma 
tillbaka för tidigt. På det sättet borde jag känna mej på den säkra sidan. Var man 
bara smart behövde man inte bli slav under det. […] Sen en vacker dag vaknade jag 
och märkte att alla mina neuroser sjöd upp inom mej och jag blev ond och elak. […] 
Jag hade ett behov efter någonting, men jag kunde knappt säga vad det var – mina 
händer skakade nåt alldeles fruktansvärt. Jag var ett enda stort olycksaligt bylte av 
vansinnigt begär. Varenda nerv sträckte ut fingrarna och tiggde om allmosor. Sen 
slog det mej plötsligt vad det var för fel – jag hade begär, ett fruktansvärt ohyggligt 
behov av opium. Jag måste ha det ögonblickligen, ingenting fick hindra mej. Det var 
som en förbannelse, det trängde undan alla andra tankar i huvudet. Jag måste få tag 
på opium fort, mesamma, och om nån stod i vägen skulle jag skära halsen av honom. 
Inget annat betydde nånting. Jag var fast (Mezzrow, 1955, s. 272).

Mezzrow lyckades till skillnad från exempelvis De Quincey emellertid bli kvitt sitt missbruk 

och skildrar sin befrielse från drogen som ett återuppvaknande till livet och glädjen:

Allt som hände var underbart, fullt av mystik, och det visade mej att det var härligt 
att leva i en egendomlig värld, där allt var möjligt och där ens drömmar gick i 
uppfyllelse rakt framför ögonen på en. En kväll när jag satt där och lyssnade gick jag 
upp och hämtade klarinetten och låste in mej på rummet. Jag satte ihop den och 
tittade länge på den. Sen stoppade jag den i munnen och började blåsa. En vacker, 
rund, fyllig och riktig ton vibrerade fram, en ton med stake i, med liv och pulserande 
styrka. Så började jag gråta. Jag hade tagit till lipen en hel del dom sista fyra åren, 
men den här gången var det fråga om glädjetårar. Jag var människa. Jag var 
klarvaken. Jag levde igen (Mezzrow, 1955, s. 312).

Beatniks: 50-talets USA

I och med det ökade välståndet i USA under 50-talet gavs dåtidens ungdomar ekonomiska 

möjligheter att söka egna vägar istället för att gå i föräldrarnas fotspår vilket innebar ett 

smärre uppror mot den äldre generationen, något som inte minst märktes av i brytandet av 

sociala tabun, nyttjandet av droger och skildringarna av detta, kanske tydligast i det som 

refereras till som Beat eller Beatnik-rörelsen. För de flesta blev detta rebelliska 

förhållningssätt endast något som levdes ut under helgerna, men tillräckligt många tog det 

hela på så pass stort allvar att det emellertid satte sina spår i kulturlivet och litteraturen. Den 

som kanske främst förknippas med denna ”rörelse” och dess epitet är författaren Jack Kerouac 

som också var den som myntade uttrycket i betydelsen beat som i ”takt” eller ”utslagen”, eller 

en kombination av de båda (Linde, 1989, s. 130). Kerouacs förhållningssätt till droger var till 

skillnad från sina litterära föregångare inte så mycket en artificiell genväg till inspiration, utan 
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snarare ett levnadssätt, ett medel för att orka leva. Kerouac beskriver beatkretsens förhållande 

till droger i en alldaglig ton utan att egentligen reflektera så mycket över det, han nämner dem 

och går sedan vidare i sina berättelser (Linde, 1989, s. 136). I och med detta är det således inte 

tal om någon vidare romantiserad skildring av droger i hans böcker, mer bara ett sakligt 

konstaterande utan värderingar vare sig för eller emot. Visserligen kan man som läsare läsa in 

en något romantiserad, eller åtminstone accepterad förhållningsbild till droger i Kerouacs 

verk då han nämner de som en del av en vardag, och således sanktionerar de och bruket därtill:

In the house Jane sat reading the want ads in the living room; Bull was in the 
bathroom taking his fix, clutching his old black necktie in his teeth for a tourniquet 
and jabbing with the needle into his woesome arm with the thousand holes; Ed 
Dunkel was sprawled out with Galatea in the massive master bed that Old Bull and 
Jane never used; Dean was rolling tea; and MaryLou and I imitated Southern 
aristocracy (Kerouac, 1957, s. 148).

Till skillnad från föregångare inom ämnet, såsom Baudelaire och Gautier, kryddar Kerouac 

heller aldrig beskrivningarna av drogerna och rusen med romantiserande undertoner eller 

fantasifulla, hallucinatoriska referenser:

[...] Victor proceeded to roll the biggest bomber anybody every saw. He rolled 
(using brown bag paper) what amounted to a tremendous Corona cigar of tea. It was 
huge. Dean stared at it, popeyed. Victor casually lit it and passed it around. To drag 
on this thing was like leaning over a chimney and inhaling. It blew into your throat 
in one great blast of heat. We held out breaths and all let out just about 
simultaneously. Instantly we were all high. The sweat froze on our foreheads and it 
was suddenly like the beach at Acapulco (Kerouach, 1957, s. 283).

Förutom Kerouac hade beat-rörelsen andra litterära förgrundsgestalter såsom William S. 

Burroughs och Allen Ginsberg som också de skildrade bruket av droger i sina texter, om än 

annorlunda än Kerouac. Ginsberg som främst skrev poesi nyttjade en fri vers full med 

talspråkiga uttryck och var i sina självbekännelser och visioner betydligt mer 

romantiserande i fråga om ämnet än sin kollega Kerouac. Ett av Ginsbergs mest berömda 

verk Howl and other poems hann precis slutsäljas innan poeten och förläggaren Ferlinghetti 

arresterades med anklagelsen att ha spridit osedlig litteratur, ett åtal där både Ferlinghetti 

och Ginsberg friades och där den senare blev en av samtidens mest kontroversiella litterära 

personligheter. Howl har kallats en Ginsbergsk variant på Kerouacs mest kända verk På 

drift, men i lyrisk form och mer desperat, själutlämnande och politisk (Linde, 1989, s. 156):
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Helig den grymtande saxofonen! Helig bop-apokalypsen! Heliga jazzbandets hippa 
marijuanarökare frid & knark & trummor! […] Heligt havet helig öknen helig 
järnvägen heligt lokomotviet heliga visionerna heliga hallucinationerna heliga 
miraklen heligt är ögat heliga avgrunden! (Ginsberg, 1971, s. 27) – utdrag ur fotnot 
till Howl.

I Ginsbergs självutlämnande prosa är han, om än i mångt och mycket romantiserande i sin syn 

på droger, dock ändå till synes medveten om det paradoxala i nyttjandet av ”hjälpmedel” i 

form av narkotika, ett från föregångare inom ämnet fortsatt upprepat konstaterande:

(min) Galenskap är fattbara reaktioner inför

         dom Obegripliga Fenomenen.

                 Oj oj oj vilken underbar Flaska,

         Genomskinlig klar glassfär

                           av flytande eter –

         (Chloraethyl Merz)

                                                                              kl. 9 e.m.

    Jag vet att jag är poet – i detta Universum – men vad 

tjänar det till – när jag i ett annat universum utan dessa

mekaniska hjälmedel, kommer att bli ett stackars disneyanskt 

skobiträde – Detta medvetande är en händelse utifrån

i alla Eter-möjliga världar, inte den slutgiltiga Världen […]

(Ginsberg, 1971, s. 91) utdrag ur dikten Eter.

Flaskan med eter beskrivs som underbar och Ginsberg vet att han är poet även om han ”i ett 

annat universum utan mekaniska hjälpmedel” riskerar att reduceras och gå från sin roll 

som ”den store konstnären” till vilken dussinmänniska som helst, eller det han själv refererar 

till som ”ett stackars disneyanskt skobiträde”.   

Burroughs i sin tur, som var tung narkoman under stor del av sitt liv, är i jämförelse med både 

Kerouac och Ginsberg varken sakligt konstaterande eller romantiserande i sin skildring av 

narkotikan även om hans skildringar på sina håll uppfattats som rena drogpropagandan, ett 

påstående som inte riktigt gör hans författarskap rättvisa. 1953 publicerades Burroughs första 

roman Tjacket under pseudonymen William Lee och i denne berättar Burroughs på torr, 

närmast naturalistisk prosa om sina erfarenheter av morfin och sedermera heroin, eller junk 

som han själv kallar det. Hos Burroughs blir livet bland knarkarna och beroendet av drogen en 

bild av den totala kontrollen, eller sett från missbrukarens perspektiv, snarare den totala 
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avsaknaden av kontroll. Burroughs skildrar hur de tunga drogerna, liksom en främmande 

makt, tar kontrollen över missbrukarens hela kropp och nervsystem och suger upp hans 

mänskliga identitet och förvandlar honom till det lägsta stående encelliga djur, ”fastfruset i ett 

block av evighet” (Linde, 1989, s. 159), knappast någon vidare romantisering av drogen och 

dess negativa effekter. Även om flertalet ungdomar genom tiderna, och till mångas förfäran, 

tagit Burroughs till sina hjärtan så är det, enligt Linde (1989) säkert snarare för dennes roll 

som etablissemangets och maktmissbrukets dödgrävare än som den faktiska inspirationskällan 

för droger och drogmissbruk. Ingen har heller, enligt Linde (1989), så tydligt som Burroughs 

beskrivit de fasansfulla effekterna av ett drogberoende:

Nästan värre än själva abstinensen är den depression som följer med. En gång en 
eftermiddag slöt jag ögonen och såg New York i ruiner. Väldiga tusenfotingar och 
skorpioner krälade ut och in i tomma barer och kafeterior och drugstores på 42:a 
gatan. Ogräs växte upp genom sprickor och hål i gatubeläggningen. Inte en själ
(Burroughs, 1977, s. 52-53).

Att Burroughs val av drog i jämförelse med Kerouac och Ginsberg är av mer fatal karaktär 

beskrivs tydligt, inte minst i författarens egen önskan att själv sluta bruka drogen om han bara 

kunde:

Jag visste att jag inte ville fortsätta tända på. Om jag hade kunnat fatta ett enda 

beslut, skulle jag ha valt: aldrig mera tjack. Men när det kom till själva processen att 

lägga av, hade jag ingen riktig skjuts. Det gav mig en fruktansvärd känsla av 

hjälplöshet att se mig själv bryta vartenda schema jag gjort upp, som om jag inte 

hade någon kontroll över mina handlingar (Burroughs, 1977, s. 162).

Till skillnad från föregångare inom ämnet (och då kanske särskilt romantikerna) finns i 

Burroughs skildrande inte samma anknytning till droger i konstnärligt eller religiöst syfte, 

utan är snarare en klar flykt ifrån en verklighet som skrämmer, skildrat ur ett socialt 

perspektiv:

Mina tidigaste minnen färgas av skräcken för mardrömmar. Jag var rädd för att vara 
ensam, rädd för mörkret, och rädd för att lägga mig och sova på grund av drömmar 
där en övernaturlig fasa alltid tycktes på väg att ta form. Jag var rädd för att 
drömmen en dag skulle finnas kvar när jag vaknade. Jag minns ett hembiträde som 
talade om opium och sa att man fick sköna drömmar av det, och jag sa: ”Jag ska 
röka opium när jag blir stor” (Burroughs, 1977, s. 13) – ur Prologen till Tjacket.
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Mystiken och drömmarna som präglade exempelvis litteraturen om opium är helt avsaknad i 

Burroughs skildringar och istället är det sakligt dött och grått: en verklighet utan något som 

helst förvanskat eller utopiskt perspektiv:

Jag gick ut i badrummet för att ta en fix. Det tog mig lång tid att hitta en ven och få 
svar. Två gånger blev det stopp i kanylen. Blod rann nerför armen. Tjacket spred sig 
genom min kropp, en injektion av död. Drömmen var borta. Jag tittade ner på blodet 
som rann från armbågen och ner till handleden. Jag tyckte plötsligt synd om de 
misshandlade venerna och vävnaderna. Jag torkade blodet från min arm med 
ömhet. ”Jag ska sluta”, sa jag högt (Burroughs, 1977, s. 163).

Utan att (medvetet) vara det minsta moraliserande i sin skildring av drogen och dess helvete 

är Burroughs ändå mycket klarsynt i sin analys:

Man ställer ofta frågan: Varför blir någon beroende av droger? Svaret är att man 
vanligen inte avser att bli beroende. Man vaknar inte en morgon och beslutar sig för 
att bli narkoman. Det tar åtminstone tre månaders pumpande två gånger om dagen 
för att bli fast överhuvudtaget. […] Följande frågor kan naturligtvis ställas: Varför 
försökte ni er någonsin på narkotika? Varför fortsatte ni att bruka det så länge att ni 
blev narkoman? Man blir narkoman för att man saknar starka bevekelsegrunder i 
varje annan riktning. Tjacket tar över i brist på annat. Jag prövade det av ren 
nyfikenhet. Jag drev omkring och tog en fix då och då när jag fick tag i något. Det 
slutade med att jag åkte dit på tjacket (Burroughs, 1977, s. 17) – ur Prologen till 
Tjacket.

1960- och 70-tal

I slutet av 1960-talet då intresset för österländsk mystik och ockultism stod på topp kom den 

mystiska författaren Carlos Castaneda ut med sin kultbok Samtalen med Don Juan (1968)

som i självbiografisk form beskrev antropologistudenten och författarens upplevelser av 

psykedeliska och hallucinogena droger under ledning av trollkarlen och yaqui-shamanen Don 

Juan där Castaneda var lärjunge. Böckerna om detta märkliga förhållande och erfarenheterna 

därifrån har sedan dess trollbundit miljoner läsare världen över även om sanningshalten i 

denna ”självbekännelse” kraftigt ifrågasatts. Oavsett en fantasifabrikation eller inte så har 

böckerna fascinerat otaliga läsare världen över och till skillnad från beatgenerationens litterära 

utsvävningar i ämnet är det här åter igen tal om att med drogernas hjälp kunna skönja en 

annorlunda verklighet där en högre kunskap finns inom räckhåll: en kunskap om världen som 

i sin tur ska leda vidare till självkännedom (Linde, 1989, s. 178). I den meningen är givetvis 

Castanedas böcker till viss del romantiserande i sin skildring av drogerna och fokus ligger på 

vad dessa ämnen kan åstadkomma på positiva sätt, något som Castaneda dock i och med sin 

tredje bok Resan till Ixtlan, 1972, tar ett visst avstånd ifrån. Från att inledningsvis behandlat 

drogerna som en invigningsrit till ett högre medvetande handlar det sedermera mer om att, 
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utan droger och med ren viljekraft, kunna försätta sig i ett sådant tillstånd. Det åsido, så är 

Castaneda ändå förknippad med romantiseringen av droger som en nödvändig flykt ifrån en 

ospirituell och fyrkantig verklighet:

Det här var det svåraste övergångsskedet. Att lämna det normala tillståndet var något 
som skett utan att jag egentligen insåg det själv; jag var medveten, mina tankar och 
känslor var en naturlig följd av den medvetenheten, övergången hade varit lugn och 
klar. Men denna andra förändring, att vakna upp till en allvarligt, nyktert 
medvetande, var verkligen en chock. Jag hade glömt att jag var människa! Sorgen 
över denna uppslitande belägenhet var så intensiv att jag grät (Castaneda, 1968, s. 
44).

Från det till hippie-rörelsen relaterade författarskapet av Castaneda kom journalisten och 

författaren Hunter S Thompson som en blixt ifrån en klar himmel. Dennes skildringar av 

droger var långt ifrån vare sig spirituell eller vägledande i fråga om ett högre medvetande eller 

inspiration i konstens namn som de flesta av ämnets föregångare till viss mån förespråkat och 

efterlyst. Här handlar det istället om en brutal vittnesrapport och skildring ifrån någon som 

hade både intresse och erfarenhet av drogscenen på Amerikas västkust under slutet av 60-talet.

I Thompsons kanske mest kända verk, Las Vegas (eller Fear and Loathing in Las Vegas) från 

1971, som författaren i undertiteln till verket betitlar: En grym resa till hjärtat av den 

amerikanska drömmen, betyder drogerna allt i den ständiga jakten efter en (outtalad) dröm 

som minst sagt går i töcknets tecken. Till skillnad från exempelvis Kerouac är skildringen av 

drogerna och dess effekter inte något som bara händer i förbifarten utan istället något som 

redogörs för i desto större utsträckning, något som tydligt märks redan i inledningsraderna av 

boken:

We were somewhere around Barstow on the edge of the desert when the drugs 
began to take hold. I remember saying something like “I feel a bit lightheaded; 
maybe you should drive...” And suddenly there was a terrible roar all around us and 
the sky was full of what looked like huge bats, all swooping and screeching and 
diving around the car, which was going about a hundred miles an hour with the top 
down to Las Vegas. And a voice was screaming: “Holy Jesus! What are these 
goddamn animals?” (Thompson, 1971, s. 3).

Thompson har heller inget moraliskt invändande gentemot drogerna och de bisarra situationer 

som huvudpersonerna i boken utsätter sig för, även om han till viss del är medveten om 

konsekvenser i fråga om det faktiska brytandet av lagen:

Into the Ballantine Ale now, zombie drunk and nervous. I recognize this feeling: 
three or four days of booze, drugs, sun, no sleep and burned out adrenalin reserves –
a giddy, quavering sort of high that means the crash is coming. But when? How 
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much longer? This tension is part of the high. The possibility of physical and mental 
collapse is very real now… but collapse is out of the question [...] This is the 
moment of truth, that fine and fateful line between control and disaster – which is 
also the difference between staying loose and weird on the streets, or spending the 
next five years of summer mornings playing basketball in the yard at Carson City
(Thompson, 1971, s. 89).

Det till trots beskrivs ett konsekvent användande av olika substanser och redogörandet för

efterföljande rus och även om skildrandet inte nödvändigtvis är romantiserande så är det 

åtminstone (som i Kerouacs fall) likväl accepterande då det, trots möjliga negativa 

konsekvenser och baksidor, förvånansvärt ändå alltid går bra i slutändan. I Thompsons roll 

som journalist och inifrånskildrare av drogernas värld kan han också ses som en företrädare 

för den mängd skönlitterära reportage och mer eller mindre sociologiskt upplagda rapporter 

om drogscenen som ägde rum under slutet av sjuttiotalet och hela åttiotalet (Linde, 1989, s. 

183).

Den tyske författaren, filosofen, officeren och entomologen Ernst Jünger skrev i sin bok 

Psykonauterna – rus och droger, från 1978 om sina erfarenheter i ämnet men betydligt mer 

sakligt än exempelvis Thompson i sitt konstaterande av upplevelser:

Ruset kan föra oss närmare det absoluta, men endast i liknelser: Vi inser under några 
ögonblick vad som är möjligt. En blick genom porten är tillräcklig (Jünger, 1978, s. 
140).

Även om ovanstående citat kan uppfattas som en aning romantiserande så är Jünger medveten 

om konsekvenserna vilket på intet vis heller förskönas (i detta fall i fråga om dennes

kokainvanor) :

Stämningen började sjunka; jag gjorde allt oftare bruk av skeden. Fastän nätterna 
redan var långa, silade ljus in genom gardinen. Min fysik liknade en
kapplöpningshäst som allt tydligare tappar sugen, hur ofta och eftertryckligt vi än 
sätter sporrarna i honom. Vid denna gräns upphör drogen att göra tjänst, även om 
dosen stegras in absurdum. Endast giftverkningarna finns kvar. De bedövar, 
förlamar, förintar, släpper in demonen utan förklädnad (Jünger, 1978, s. 141).

Jünger tar vidare ingen egentligen ställning vare sig för eller emot drogernas vara eller inte 

utan nämner istället, på hans i ämnet karakteristiska och sakliga stil, drogernas konsekvenser:

Kokain har det gemensamt med morfin och kloroform att det dövar smärta. Det 
skiljer sig från dem genom att det inte är sömngivande, utan bibehåller vakenheten, 
ja ökar den.
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[…] Vid vanemässigt bruk inställer sig svåra rubbningar – kokainisten ser till 
exempel motbjudande insekter som krälar utanpå och under huden. Han kan inte 
avlägsna dem, inte ens om han försöker skära bort dem med kniv och sax. Om de 
vore verkliga, skulle det gå lättare att komma åt dem. Ett tillfälligt missbruk medför 
andra faror – såsom förlamning av andningsmuskulaturen. Detta är överhängande 
under morgontimmarna, när man hela tiden ökar dosen för att hålla sig på samma 
nivå. På samma sätt dubblar en hasardspelare när han redan givit upp allt hopp. Efter 
kanonerna måste också ankaret överbord. Men fartyget sjunker allt fortare, 
vattenmassorna når redan upp till bröstet som knappt förnimmer kylan. Isberg 
invändigt och utvändigt; hjärnan utgör toppen, den synliga delen. Örat uppfattar 
musiken från fartygskapellet; det spelar livsmelodin (Jünger, 1978, s. 141).

Sverige

I Sverige och dess historia med diktare i ämnet är det dock mer tunnsått, åtminstone i fråga 

om tidigare diktning. Visserligen dök det redan i mitten av 1880-talet upp artiklar som 

behandlade morfinberoendets elände i svensk press och även om många diktare i romantikens 

anda intresserade sig för exotism och till viss mån bruket av hasch, opium och morfin så lyser 

ändå skildringarna med sin frånvaro. Carl Snoilsky är dock en som skildrade bruket av hasch i 

sin dikt Profetens ättling från 1881, men om han själv var involverad i drogbruk är mindre 

troligt (Linde, 1989, s. 196). Huvudkontentan av hans syn på drogen är dock desto tydligare:

[…] Han tarfvar intet. När han själf det vill, 
Ett paradis han bygger upp ur gruset. 
Strax utom parken, gränden närmst intill, 
Den tända pipan bjuds på kaffehuset. 

För rökarn svinner lifvets uselhet 
På trähård liggbänk, glömskans ljufva altar. 
Till halfmånprydd kupol och minaret 
Den fina rökspiralen sig gestaltar. 

   Och han, Profetens ättling, är kalif, 
   Befriarn, nämnarn, hvilken Islam vördar, 
   Tack vare några bloss utaf el-kif, 
   Det rus, som döfvar, lyckliggör -- och mördar

Bland pipans moln en fången näktergal --
Hvar haschisch-rökare en sådan äger --
I välljud andas ut sin trånads kval 
I buren ofvanför hans hviloläger. 

Och drömmarn på sin hårda hufvudgärd 
Och i sin ståltrådsbur den lilla fången 
Till fantasiens underbara värld 
Gemensamt fly på vingarne af sången. 
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Och Hamed, frossande i toners ström, 
Ser åter friheten i haschisch-glöden. 
Fast sången blott är drömmen om en dröm, 
Och friheten ej hinnes förr’n i döden

(http://runeberg.org/snoildik/2/profattl.html)

Också Verner von Heidenstam skildrade bruket av droger i sin Damuskus från 1888 men 

liksom Snoilsky så var även detta skildrande baserat på endast iakttagelser och mest troligt 

inga egna erfarenheter i ämnet. Även Hjalmar Bergman skrev om droger i en av sina första 

romaner, Falska papper (1916) där han skildrar ett sällskap starkt påminnande om den 

haschätarklubb som Gautier och Baudelaire var involverade i ett trettiotal år tidigare. 

Bergmans skildring av opie- och haschishbruket i Falska papper är även dessa ansedda som 

mindre övertygande och betraktas således som en tidstypisk schablon och efterapning av 

större namn i litteraturhistorien. 

Dan Andersson intresserade sig även han för ämnet och är en av de första kända svenska 

författarna som tidigt, 1919, beskriver ett haschrus i sin självbiografiska roman David Ramms 

arv, men också här är skildrandet endast en udda företeelse och inget som har någon vidare 

betydelse för själva handlingen eller tanken på estetik och poetik liksom många av de 

kontinentala föregångarna hade gjort gällande. I fråga om denna företeelse, rus och inspiration, 

släpptes 1948 i Sveriges Författarförenings bok Vintergatan där ett antal kända författare fick 

ge sin syn på saken och så gott som alla fördömde rusets effekt på skapandet som en litterär 

genväg. Rolf Parlands Epitaf över viljans rus skildrar exempelvis författarens bruk av det 

centralstimulerande ämnet Pervitin som tycks vara ett amfetaminliknande preparat då det 

användes flitigt bland militärer i tyska armén under andra världskriget och vars egenskaper 

reducerade sömnbehovet, höjde aggressiviteten och koncentrationsförmågan. Så här skriver 

Parland om detta:

För den som idogt och metodiskt sökt kämpa sig fram till ögonblicken av 
intellektuell högspänning, som vet hur dyrköpta dessa stunder är, ligger det mycket 
nära till hands att uttolka pervitinets psykotiska effekt som en genial genväg till det 
produktiva tillståndet (Linde, 1989, s. 198).

Parland fördömer dock preparatet som ”ett klåfingrigt homunculuspåfund” men erkänner 

likväl att han trots allt ändå brukar det vid de tillfällen då inspirationen uteblir. Poeten och 

konstnären Paul Andersson, en av huvudmedlemmarna i den s.k. Metamorfosgruppen, en
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litterär grupp bildad 1951 som hade en romantiserande inställning till droger, såg i bruket av 

droger just denna väg till inspiration och poesi, något Andersson heller inte stack under stol 

med i sina dikter och som tydligt illustreras i exemplet från hans Elegi över en förlorad 

sommar från 1953:

Driv bort mig från lagarnas centrum där allting är enkelt och givet. Piska mig ut på 
solens domäner fjärran från normernas gränser. Förvirra min blick med droger och 
färger från eldbergets gruva, min blick som stelnat till del av kristallen (Linde, 1989, 
s. 198).

Nära vän och kollega till Andersson var Birgitta Stenberg, som själv hade erfarenhet av 

drogmissbruk, vilket 1969 resulterade i hennes självbiografiska Rapport där hon skakande 

redogjorde för ett drogberoende som hon, med hjälp av goda vänner och sitt författarskap, 

lyckades ta sig ur. Stenbergs skildrande av drogerna är inte alls lika romantiserande som 

exempelvis Anderssons, även om åtminstone de första silarnas känsla av extas och kåthet, 

skildras med en viss skönhet och romantisering. Denna socialrealistiska ton i skildrandet av 

droger höll i sig under hela 70-talet och ett antal författare skrev självbiografiska berättelser 

om missbruk och de stora städernas undre världar. Helt frånvarande är dock skildringarna av 

drogernas roll som hjälpmedel i fråga om skapande, inspiration och kreativitetet. Bruket av 

droger i sådant syfte skildrades dock av Lars Norén som i sin poesi från 60-talet gick mer i stil 

med de av Baudelaire, Huxley och Beatnikrelaterade författarna, litterära drogexperimenten. I 

anda med exempelvis Rimbaud, söker Norén efter visionära tillstånd i en främmande värld, 

något som han menade skulle nås med drogernas hjälp. Norén kom dock att bryta med mycket 

av det han skrev under 60-talet och har sagt att det visserligen var nödvändigt att skriva, men 

därtill ingen vidare poesi och således ingenting han längre står för (Linde, 1989, s. 204).

Sture Dahlström, som kallats ”Sveriges ende beatnikförfattare”, har även han berört ämnet 

droger, om än inte i någon vidare utsträckning, men dennes syn på narkotika skiljer sig 

nämnvärt från sina kollegors i väst, något som tydligt illustreras i en passage i hans En fot i 

regnbågen från 1964:

[…]”har du rökt kif nån gång Rafael?”

”Många gånger, jag har till och med sålt kif.”

”Hur känns det, som en rejäl fylla eller bättre?”

”Som i en annan värld, man svävar omkring utanför sig själv, man är lycklig.”
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”Jag gillar inte sån där smörja, har du sett på klubbarna hur de amerikanska 
ungdomarna sitter i långa rader med huvudena mot väggen, avspända, ja, men också 
korsfästa.”

(Dahlström, 1964, s. 70).

Från de socialrealistiska självbiografierna och skildringarna av droger finns en annan litterär 

form där droger har en självskriven plats och det är i den s.k. generationsromanen. Även dessa 

karakteriseras visserligen av att drogerna till viss del behandlas ur ett socialrealistiskt bruk 

men inte nödvändigtvis lika tydligt som i exempelvis Stenbergs författarskap, utan mer som 

ett komplement till de ungas vanor och vardag. Ett klart exempel på detta är Ulf Lundells 

debutroman Jack från 1976, som kallats ”Sjuttiotalets generationsroman”, och som handlar 

om alter egot Jack och dennes uppror mot både föräldrar och etablissemang. Jack själv är den 

som står för individualismens obundenhet och friheten är en oundviklig del av det idealet. Då 

friheten i Lundells bok inte har något att göra med etablissemanget så blir friheten asocial, 

något som nära ligger till hands för det faktum att söka friheten i just droger. Alter egot både 

super och röker hasch förvisso, men en poetisk självförbrännelse i drogernas tecken, såsom i 

exempelvis Paul Anderssons fall, är det likväl inte tal om (Linde, 1989, s. 205). Istället 

fungerar drogerna som just berusnings- och bedövningsmedel i en tidstypisk vardag, utan att 

för dens skull romantiseras nämnvärt:

Nä, sa Bart och puffade på pipan […], jag har tänkt på det där med spriten… man 
borde lägga av med det alltså. Man borde lägga av med kröken och leva fint och rent 
och tänka förnuftigt nån gång.

Och brasset då?

[…] Vadå brasset, vad är det med det?

Ja, brasset… det är väl också ett gift. Som sprit är menar jag.

Jovisst, men inte på samma sätt va… inte på samma sätt.

Men som jag såg det så var det samma skit. Och det talade jag om för honom, men 
det hajade han inte. Brass var tankeuppbyggande och kanske det till och med var 
själva nyckeln till det undermedvetna. Jag tog mej gärna en braja då och då, men 
inte fan trodde jag att det skulle lösa allting åt mej för det. Brass var som kröken för 
mej, rus som rus. Men Jonny och Bart, […] dom trodde på brasset som nån slags 
undergörare. […] Jonny tog sej lilla brajan dagligen och jag tror inte han kunde leva 
utan den, han måste liksom se omgivningen igenom en brassdimma, annars blev allt 
komplicerat och fult (Lundell, 1983, s. 19).

Lundell låter dock påskina att narkotikan inte är Jacks väg vilket också skildras i vännen och 

missbrukarens Haralds död, liksom det samma ödet en ung kvinnlig morfinist går till mötes.

Lundell skildrar heller inte drogerna som ”öppnare” utan som gemenskapsknytare där de 

tunga drogerna, såsom heroin och morfin, isolerar och fördärvar till skillnad från exempelvis 
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cannabisen som han menar till viss del kan öppna vägar för kommunikation (Linde, 1989, s. 

205).

Ungdomslitteratur

I fråga om ungdomslitteratur inom ämnet fokuserar belysningen, föga förvånande, just på de 

negativa konsekvenserna av bruket av droger och någon litterär eller inspirationsgivande eller 

religiös insikt med drogernas hjälp är det alls inte tal om. Istället dominerar den 

socialrealistiska tonen och den moraliserande meningen att droger är av ondo.

I Dag Coucherons En killes dagbok, från 1977 får man som läsare följa den sjuttonårige ej 

namngivna huvudpersonen som i dagboksform och rasande tempo redogör för sin resa in i 

drogernas träsk och tillbaka. Andemeningen i boken tycks vara den moraliska fingervisningen 

om hur fort det är möjligt att gå ner sig i knarkträsket vilket huvudpersonen i sig är ett lysande 

exempel på, om nu än själva historien kan uppfattas som att den saknar trovärdighet med 

tanke på den rasande utvecklingen av dekadens och huvudpersonens resa spikrakt ner mot 

helvetet:

28 december: När de har gått, bjöd mamma och pappa på en drink. Det var gott. Jag 
sjönk ner i stolen. Om jag får välja mellan en drink och cocacola, väljer jag en drink
(Coucheron, 1977, s. 17).

Denna inledning där det är den eventuella tryggheten själv, föräldrarna, som bjuder 

huvudkaraktären på en drink kan ses som en sanktionering av drogbruk och även om det 

bara handlar om ”en drink” så är den kommande utvecklingen desto allvarligare:  

31 december: Jag är rädd. Fan också – det kliar i hela kroppen. Om en timme ska jag 
gå. Jag har en känsla av att alla myror och kackerlackor i hela världen kryper 
omkring innanför skjortan på mig och upp genom byxbenen. Det måste väl finnas 
något sätt att dämpa klådan? Jag tar ett glas rödvin. Om det inte räcker, tar jag en 
drink. Jag duger i alla fall ingenting till. Ett slags lösning (Coucheron, 1977, s. 18).

Inom loppet av bara några dagar ger sig huvudkaraktären hän åt sin roll som missbrukare 

och provar dessutom hasch för första gången:

2 januari: Det gör detsamma – åt helvete med allting, tröstade jag mig. Och då blev 
det lite bättre. […] ”Det går åt helvete med mig” – att säga det var som att släppa 
taget och rutscha nerför – mot någon sorts grop eller dike. Då kunde man inte 
komma längre ner. Där nere måste marken kännas fast. Jag släppte taget, och det var 
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härligt att ge upp – bara falla. Jag drack det som fanns – och bad en att lära mig 
braja. Jag hade aldrig brajat förut – men jag visste ju hur det gick till. En spinkig 
kille med skägg hjälpte mig, och jag kom en bit över det värsta. Färgerna var snygga 
– men efteråt blev jag ännu mattare. Ändå är jag lättad – på sätt och vis – jag har valt 
– jag är nere på botten nu – så känns det – det är skönt på sätt och vis – det är över –
jag kan andas ut. Spänningen i kroppen har släppt – nu skiter jag i mamma och 
pappa och Hege och skolan – det är gjort (Coucheron, 1977, s. 19).

I och med den första kontakten med de olagliga drogerna kommer huvudpersonen också i 

kontakt med drogen LSD:

8 januari: Det var en som bjöd mig på syra häromdagen. Jag knaprade lite. Sedan 
blev jag rädd. Allting snurrade, hela världen blev skev och alla skrek som grisar, och 
jävlar och soldater högg huvudet av mig hela tiden. Nej, aldrig mer! Är man inte 
rädd förut, så blir man ännu räddare av syra. Jag fattar inte att någon kan hålla på 
med syra (Coucheron, 1977, s. 20).

Två dagar senare erbjuds huvudpersonen ”bas” (kokain) vilket han nekar men får ”lust att 

prova uppåttjack”. Dryga veckan senare är karaktärens vanor betydligt förändrade vilket 

märks av i både förändringen av ekonomin och humöret: 

18 januari: Har brajat minst tre gånger om dagen. Bankboken är tom. Nu har jag fått 
så många kontakter, att jag inte behöver betala varje dag. Men jag känner dem inte. 
Kommer knappt ihåg namnet ens. Är inte så jävla ledsen längre. Inte glad heller. 
Mest tom. […] Det mesta har blivit likgiltigt (Coucheron, 1977, s. 21).

Det hela utvecklas emellertid till huvudkaraktärens medvetenhet om drogernas negativa 

effekter vilket resulterar i både rasande betyg och en utökad avskärmning från omvärlden.

Samtidigt vill huvudkaraktären sluta bruka drogerna, något som dock visar sig vara lättare 

sagt än gjort: 

4 februari: Det är inte så lätt att tända av. När man bara sitter där hemma ensam med 
farsan framför tv:n. Han säger ju så lite. Det kryper i mig, det kliar. Jag vill vara 
tillsammans med andra. Nu är det så att de enda som ser mig i ögonen, är de som 
knarkar. Jag ska försöka tända av. På hedersord! (Coucheron, 1977, s. 24).

Medan den grupp missbrukare som huvudpersonen rör sig kring vill avancera i sitt bruk av 

droger väljer han själv att inte gå längre än vad han redan gjort, att inte sjunka ytterligare ner i 

knarkträsket och dekadensen:

10 februari: De andra pratade mycket om sprutor. Jag har bestämt mig. Jag vill inte. 
Så jävligt har jag det inte – sådan är jag inte. […] Sådant där gör mig rädd. Som 
Bjorg. Hon berättade en dag att hon hade ringt till en kurator för att hon kände för att 
prata. Hon fick tid om två dagar. Samma kväll hittade föräldrarna henne i sängen. 
Hon var död. Överdos. Var visst inte mer än sexton. Söt tjej. […] När man upplever 
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sådant där – ja – då börjar man undra. Det är så lätt liksom – att ge fan i allting och 
så där. Men det är kanske farligt, och ibland har jag en osäker känsla av att det 
kanske inte löser några problem alls. Det är väl bara dumt. Undrar varför jag 
fortsätter? (Coucheron, 1977, s. 28).

Huvudpersonen börjar heller aldrig med sprutor utan håller sig till att ”knapra”, dricka öl och 

röka hasch till han efter några månader senare mer eller mindre tvärt slutar, går till ”doktorn”, 

lämnar in sin pipa och blir ombedd att berätta ”hur han klarade det”, vilket hela boken syftar

på: hans övervinnande över drogerna och skildringen därav.

Det socialrealistiska temat går även igen i Jan-Erik Holmqvists …efterlyser 15-årige Bo Erik 

Johansson (1979), och handlar om den 15-årige pojken Botte som rymmer från Karlskrona till 

storstaden Stockholm där han aningen blåögd kommer i kontakt med några tunga missbrukare 

som han först misstar för förklädda poliser i uppgift med att spränga en knarkliga. Botte 

skildras som den naive landortsbon som kommer till storstaden och råkar ut för synden och 

syndarna i ett Sodom och Gomorra-likt samhälle där missbrukarna inte drar sig för någonting, 

och till och med prostituerar egna döttrar för att finansiera deras omoraliska leverne:

Var det knark? Botte fattade ingenting. Var det knark dom höll på med? Det måste 
det ju vara. Det kunde ju i alla fall inte vara mjöl eller nåt sånt, för då hade väl inte 
Bengan blivit så förbannad (Holmqvist, 1979, s. 50).

Missbruket självt skildras också genom minderåriga droganvändare som avskräckande 

exempel och som får ge röst åt det helvete de befinner sig i: 

-De e som de kröp maskar under huden. Små vidriga vita jävlar. Ibland tycker ja att 
dom tittar fram å garvar åt mig. Ja vet att de e nojigt, men ja blir skitskraj! Tänkeru 
börja sila?

-Nä.

-Aktare för de. Jävligt noga. De e en enkel resa. Rätt åt helvete! Som ett jävla 
expresståg.

Hon reste sig och kom fram till badkaret, och sträckte fram armarna åt Botte.

-Titta här. Å titta jävligt noga!

Hennes båda armveck var blåsvarta. Och det vänstra var ett enda stort, öppet, varigt 
sår. Hela underarmarna var fulla av sticksår. Och ovansidorna av händerna.

-Vill du lukta ire här armvecke?

Hon pekade på vänsterarmen. Botte ryggade tillbaka.

-Nä. Ja förstod de. De luktar ruttet. Som rutten fisk! (Holmqvist, 1979, s. 90).
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Om inte det skulle avskräcka presumtiva läsare från knarket låter Holmqvist även sina 

karaktärer förklara vidden av konsekvenserna av drogbruket som ett nattsvart hål där det efter 

ett tag inte längre går att ta sig ut:

-Kan du inte lägga av att knarka?

-Näru. Nu ere bara utförsbacke. Å brant som bara fan. De enda man kan göra e å slå 
i sig den ena jättemackan efteren andra. Tills man trippar över kanten.

-Har du ingen kille?

-Nä. Men en jävla massa torskar. Fattaru? Man måste ha stålar till snön, va? Å dom 
får man fråen en massa snea snuskgubbar som använder en. Men sen har man till ett 
par kapslar igen, va. Å e man tillräcklig mossig kan dom göra va dom vill me en. Då 
skiter man i de. Bara man får ihop till en stor jävla jätterökare!! (Holmqvist, 1979, s. 
91).

S.E. Hintons Yesterday, från 1971 går även den i samma stil som Holmqvists bok med 

berättandet från den unge pojken Mark, som liksom Botte i Holmqvists bok själv inte 

missbrukar men som likväl tvingas sätta dit bäste vännen som involverats i droger. 

Sensmoralen är tydlig och det faktum att göra ”rätt” väger tyngre än lojaliteten till en vän

även om huvudpersonen Mark visserligen våndas över sitt beslut.

Värd att nämna i detta sammanhang är också boken Gänget i tunnelbanan av Christiane F.,

vilken utger sig för att vara den sanna berättelsen om den tyska flickan Christiane som från 13 

års ålder nyttjar heroin och som prostituerar sig efter skoltid för att finansiera sitt missbruk 

ända tills hennes mamma upptäcker hennes dubbelliv och skickar henne till släktingar där hon 

får bukt med sitt missbruk. Boken är skriven som en självbiografi och skildrar Christianes 

erfarenheter av droger i 70-talets Tyskland på ett utlämnande och detaljerat vis utan att för 

den skull moralisera eller skriva folk på näsan.

Gemensamt för i stort sett alla ungdomsromaner med droger som huvudtema är det faktum att, 

åtminstone huvudpersonerna, alltid lyckas ta sig ur missbruket även om skildringarna av 

ungdomarnas drogerfarenheter skiljer sig från bok till bok: från självbekännelser till 

ögonvittnesskildringar osv. Även om de tidigare skildringarna präglas av en stark moralism 

såsom i tidigare nämnda exempel så har det på senare år utkommit en rad titlar där den 

tidigare så övertydliga moraliteten fått stå över för en mer naturrealistisk ”tell-it-like-it-is”-

mentalitet utan överdrivna värderingar för eller emot, och av vilka Melvin Burgess Påtänd, 

från 1996 och Josephine Adolfssons Kårnulf was here, från 2004, kan nämnas. I dessa böcker, 

som visserligen också slutar ”lyckligt” är dock perspektiven inte lika svartvita och även om 
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huvudpersonerna emellertid lyckas bryta sina dåliga vanor skildras även detta som en kamp 

med medvetandet att ett eventuellt snedsteg eller bakslag kan lura runt varje hörn för att åter 

dra de tillbaka till helvetet igen.

Didaktisk anknytning och diskussion

Farlig litteratur och demoraliserande påverkan?

I fråga om det didaktiska perspektivet på ämnet kan det först och främst vara värt att nämna 

den moraliska aspekten av litteraturen, vilket ofta är det som människor opponerar sig emot 

och höjer varningsflaggan inför när drogrelaterad litteratur kommer på fråga. Är det i själva 

verket ”farlig” litteratur med potential att fördärva och depravera dess läsare och är det 

överhuvudtaget någonting som skolorna bör använda sig av i sin undervisning? Anne 

Sheppard som i sin bok Aesthetics – An introduction to the philosophy of art (1987) belyser 

just denna problematik och frågeställning, har i sitt kapitel om konst och moral gått in 

närmare på saken. Sheppard menar att vi som betraktare (eller i detta fall läsare), då vi 

beundrar ett konstverk (eller läser en bok) dels tittar på de formella bitarna av verket i fråga, 

men även på den världssyn och det sinne som verket i sin tur representerar. Hon frågar sig 

sedan hur vi ska bedöma något som representerar en moraliskt korrumperad världsbild eller 

ett ont sinne och undrar om vi i vår roll som betraktare överhuvudtaget kan beundra något 

som kanske estetiskt sett är tilltalande även om vi beklagar oss över verkets moraliska 

tveksamhet. Sheppard menar att en sådan bedömning, att ett verk representerar en dålig moral, 

vanligtvis bär med sig anspråket att det kommer att fördärva dess betraktare (Sheppard, 1987, 

s. 135). Denna syn på ”farliga” tendenser i fråga om konst och litteratur hade även Plato vilket 

Sheppard också konstaterar då hon redogör för dennes syn på konstens roll, och då i synnerhet 

just litteraturen i dennes ställning att undervisa och skola de framtida styrande i Platos 

idealsamhälle. Plato såg en enkel och direkt förbindelse mellan det moraliska innehållet i ett 

verk och dess moraliska effekt och menade att betraktarna var okontrollerbara över sina

reaktioner på detta. Denna effekt, var enligt Plato, både omedelbar och stark och därtill 

oförmögen att ifrågasätta eller styra med vare sig reson eller intellekt, själva huvudargumentet 

till varför Plato såg konsten som övervägande farlig och därför föreslog att den, i hans 

idealvärld, skulle förses med censur (Sheppard, 1987, s. 138). Denna syn på konstens 

eventuella fördärv delades även av Tolstoy som också han ansåg konstens omedelbara effekt 

på betraktarnas känslor, vilket han menade var av moralisk betydelse. Tolstoy efterlyste i sin 

tur endast konst som förmedlade broderlig kärlek och de enkla känslorna av vardagligt liv, 
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och fördömde således konst som förmedlade moraliskt förkastliga värderingar (Sheppard, 

1987, s. 138). Där Plato menade att läsandet om en viss karaktär även skulle göra läsaren 

sådan, menade Tolstoy å sin tur att det är författaren, som skildrar en särskild karaktär, som 

ger efter för dennes egenskaper och genom sitt arbete infekterar läsaren med sina egna känslor.

Både Plato och Tolstoy ansåg att den konst som vi exponeras inför kan påverka vilken sorts

människor vi blir och är således oroade över moralisk karaktär snarare än moraliska regler. De 

förutsatte vidare inte att läsandet av exempelvis en våldsam bok skulle påverka läsaren att 

själv utföra ett sådant dåd men ansåg fortfarande att ett kontinuerligt läsande av sådana böcker 

däremot skulle påverka läsaren att bli en sådan person som möjligen skulle kunna utföra 

sådana dåd (Sheppard, 1987, s. 139). Även om just både Plato och Tolstoy i sin mening 

omfattade just läsandet av våld eller tvivelaktig moral går även denna aspekt att placera i det 

för uppsatsen gällande temat. Sheppard menar exempelvis att det är möjligt att vissa 

människor kan påverkas att agera på ett visst sätt utifrån den konst eller den litteratur de 

konsumerar, men erkänner också att vissa människor å andra sidan kanske bara hänger sig åt 

fantasier istället för att leva ut dessa i verkliga livet. Hon menar också att vissa i sin tur bara 

äcklas eller frånstöts inför en sådan exponering medan andra inte påverkas alls, vare sig åt det 

ena eller det andra hållet (Sheppard, 1987, s. 140). Samma konstaterande går också att 

applicera på ämnets relevans i skolundervisningen och där kontentan av Sheppards syn på 

saken även blir gällande i skolsammanhanget. Det är svårt att veta hur presumtiva läsare av 

drogrelaterad litteratur kommer att uppfatta det de läser och vilka spår det sedan sätter i deras 

medvetande varför just dialogen är så otroligt viktig att beakta i det uppföljande arbetet med 

litteratur som skildrar droger och/eller moraliska tveksamheter.

Varför läsa om droger och elände?

I relation till fantasins hängivelse till förmån från utlevandet i det verkliga livet går även den 

didaktiska frågeställningen varför att applicera på ämnets relevans i skolundervisningen, inte 

minst i det som Linde (1989) konstaterar i sitt förord till sin Droger och diktare:

Skönlitteraturen är en rik källa […] till upplevelser vi inte förmår eller vågar söka 
personligen. Vår nyfikenhet ömsom stimuleras ömsom mättes i den. Därför kan det 
vara intressant att inventera vad författare i olika tider har haft att säga om droger av 
skilda slag (Linde, 1989, s. 8).

Denna ”lästa erfarenhet” istället för verklig är i fråga om ämnet klart föredragbar både ur 

samhällsperspektiv, men också ur skolperspektiv där mallar och förordningar gör klart för vad 

som i skolan är viktigt att förmedla, och även varför. Tittar man exempelvis på svenskämnets 
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syfte i skolverkets kriterier står att läsa hur utbildningen i svenska syftar till att ”hos eleverna 

stärka den personliga och kulturella identiteten, att utveckla tänkandet, kreativiteten och 

förmågan till analys och ställningstagande” (Skolverket, 2008), något som i högsta grad är 

applicerbart i fråga om exempelvis ställningstagandet till och analysen av skildrandet om 

droger och drogkultur. Samma motivering till detta ämne går även att finna i 

syfteformuleringen som menar ”ge eleverna möjligheter att ta del av och ta ställning till 

kulturarvet och att få uppleva och diskutera texter som både väcker lust och utmanar åsikter” 

(Skolverket, 2008), också det ytterst relevant i fråga om diskussionen över lästa texter i ämnet 

och i fråga om skildringar av romantiserande gentemot moraliserande karaktär. I fråga om 

svenskämnets strävansmål står vidare att läsa hur skolan i sin undervisning i svenska 

skall ”sträva efter att eleven i dialog med andra uttrycker tankar, känslor och åsikter och 

reflekterar över existentiella och etiska frågor och fördjupar sin förståelse för människor med 

andra levnadsförhållanden” (Skolverket, 2008), något som inte minst skulle kunna användas i 

skolans arbetssätt med drogrelaterad litteratur, och i den meningen att kanske kunna förstå 

narkomaner och deras utsatta lott i samhället istället för dömandet av den- och desamma. 

Samtidigt skall skolan i sin svenskaundervisning även ”sträva efter att eleven genom olika 

texter och medier blir förtrogen med grundläggande demokratiska, humanistiska och etiska 

värden […]” (Skolverket, 2008), något som bruket av narkotika självklart strider gentemot 

även om skolans strävansmål också omfattar elevens medvetenhet om just ”destruktiva krafter 

att reagera emot” (Skolverket, 2008), något som narkotika och dess bruk i största grad kan 

sägas vara – en destruktiv kraft både för individen i sig, men också för samhället i stort. 

Varför man just skulle använda skönlitterära skildringar i ämnet är givetvis en bra fråga och 

besvaras bra bland annat av Linde (1989), som menar att ”skönlitteraturen skänker en 

kunskap som kanske inte ger statistiskt hållbara svar men väl förståelse och inlevelse av och i 

ett problem” varför den också ”kan fungera som ett ytterligt komplement till de medicinskt 

eller historiskt vetenskapligt upplagda studieperspektiv som annars är vanliga i detta ämne” 

(Linde, 1989, s. 10). Om man väljer att gå i linje med Lindes uppfattning i fråga om detta tror 

jag att man som lärare har mycket att vinna då skönlitterära, till synes mer ”levande” 

skildringar många gånger kan stå över just statistiska siffror och det som kan uppfattas 

som ”döda” fakta, utan samma direkta möjligheter att vare sig fängsla eller fascinera.
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Tillvägagångssätt och problematik

Hur själva användandet av drogrelaterad litteratur egentligen skulle gå till är däremot inte lika 

enkelt att utröna och i fråga om påverkan och undervisning finns en mängd aspekter att ta i 

beaktning, inte minst i fråga om lärarens förhållningssätt till den valda litteraturen och hur den 

egentligen ska användas: Vågar man som lärare använda vad som helst?, och vad som kanske 

än mer anbelangar: Får man använda vad som helst? Kan man låta eleverna läsa vad som 

helst? Givetvis, och som redan konstaterats, vore det opassande att exempelvis låta elever läsa 

alltför glorifierande drogrelaterad litteratur men även litteratur som till viss del (eller kanske

just inledningsvis) belyser ett bruk med ett romantiserande skimmer, skulle i mina ögon 

fördelaktigt kunna användas i den mening att den kanske intresserar och/eller provocerar och 

därför öppnar till debatt om ett i samhället angeläget problem. Även om just konkreta 

tillvägagångssätt och arbetsförhållanden med ämnet lyser med sin frånvaro finns det 

didaktiska förhållningssätt att utgå från, något som bland annat Per Olov Svedner tar upp i sin 

Svenskämnet & svenskundervisningen (1999), och som menar handleda i just didaktisk 

metodik. Svedner förkunnar initialt hur läraren i sig har som ambition att påverka eleverna på 

olika sätt och därför använder sin kompetens i fråga om teori och praktik för att försöka 

förverkliga dessa syften. Eleverna i sin tur kommer till undervisningen med en mängd olika 

förutsättningar, förväntningar, attityder och möjligheter till utveckling och där de i 

undervisningssituationer ställs de inför ett innehåll med skilda effekter, beroende på deras 

förutsättningar. Svedner menar vidare att det bakom både elever och lärare finns en allmän 

bakgrund och runt dem olika ramar som i sin tur begränsar undervisningssituationen, några av 

dessa härrörande från styrdokument, medan andra kan bero på speciella villkor i en viss skola 

(Svedner, 1999, s. 10 f). Ett eventuellt arbete med drogrelaterad litteratur skulle i och med 

Svedners konstaterande kunna vara problematiskt på en mängd olika sätt, dels på grund av 

elevernas förutsättningar och förväntningar på skolan och det som den eller de i sin tur har i 

uppgift att förmedla, men också på grund av elevernas attityder och inställning. En del av den 

litteratur som jag redogjort för skulle förmodligen uppfattas som ointressant för en del elever

då ämnet inte alls tilltalar alla och som dessutom av vissa skulle kunna uppfattas som rent 

stötande, och något som alls inte hör hemma i vare sig skola eller undervisning. Visserligen 

intresserar å andra sidan inte alla ämnen eller allt undervisningsmaterial alla elever, men i 

fråga om just drogrelaterad litteratur tror jag att man som lärare måste vara försiktig med 

tanke på hur man väljer att bearbeta densamma. Som redan konstaterat är undervisningen, 

sedd från lärarens synpunkt, en handling med syfte att just påverka och som Svedner 

konstaterar: ”ett av läraren organiserat möte mellan en grupp elever och ett visst innehåll, där 



Matti Pettersson 40

innehåll och metod(er) valts i avsikt att under de givna förutsättningarna påverka elevernas 

kunskaper, attityder, färdigheter och beteenden”. Andemeningen och den centrala avsikten 

med drogrelaterad litteratur i undervisningen är förvisso att i viss mån påverka eleverna på 

detta vis, men självklart i den riktning och attityd till droger som något förödande, och inte ge

kunskaper och färdigheter om droger och hur dessa i sin tur skall brukas, något som det i viss 

litteratur tydligt redogörs för.

I just (drog) ämnets relation finns en fara med detta, och något som Svedner också slår 

fast: ”Man vet inte vad som stannar kvar av det man vill påverka eleverna med” (Svedner, 

1999, s. 11). I arbetet med drogrelaterad litteratur är detta därför något av vikt och substans.

Om man som lärare exempelvis bara delar ut en bok som beskriver droganvändande och 

sedan förväntar sig att eleverna ska läsa den och dra sina egna slutsatser finns en mängd 

problem att ta i beaktning. För det första börjar många drogrelaterade litterära skildringar 

oftast med en viss förromantik och förälskelsefas som allteftersom oftast utvecklas till något 

betydligt mörkare och fatalare. Kommer då vissa elever enbart att läsa (eller ta fasta) på just 

förälskelsefasen i berättelsen är redan mycket förlorat eftersom det (förhoppningsvis) 

tilltänkta budskapet då helt går i stöpet. Samtidigt kanske en del elever likväl läser hela verket 

i fråga men ändå bara fastnar för just det eventuellt romantiserande inslaget och väljer att 

blunda för det andra, mer realistiska och vanligt förekommande ödesdigra konsekvenserna av 

drogbruk, i ett för ungdomens kanske typiska ”det-händer-inte-mig”- perspektiv. Svedner 

nämner två aktuella tendenser i diskussionen om skolans undervisning, och är i relation till 

ovan nämnda problematik något jag anser viktigt att uppmärksamma. Dessa tendenser 

benämns av Svedner som den individualiserande respektive reflekterande inriktningen. Till 

skillnad från den individualiserande inriktningen där elevernas eget ansvar framförallt 

betonas utmärks den reflekterande inriktningen av elevernas aktiva stimulans att både 

individuellt och i grupp fundera över vad de lär sig och på sättet de lär sig något. Denna 

undervisningsprincip, menar Svedner, bygger på grundtanken att elever i samspel bättre 

utvecklar tankar än när de enbart är hänvisade till sig själva: resonemang som återkommer hos 

många forskare och filosofer och som starkt betonar betydelsen av att föra dialog: ”genom att 

människor samtalar belyses ett problem ur olika perspektiv” (Svedner, 1999, s. 31).
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Svenskämnets ambition och definition

I fråga om svenskämnets ambitioner tar Svedner även upp Pedagogiska gruppen i Lund som 

han menar skiljer mellan tre möjliga svenskämnen: 1. Svenska som färdighetsämne, 2. 

Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne och 3. Svenska som erfarenhetspedagogiskt 

ämne, och belyser det tredje alternativet som något med utgång från elevernas 

erfarenhetsvärld där litteraturen och språket används för att belysa den på olika sätt. (Svedner, 

1999, s. 16). Med tanke på hur samhället ser ut och det faktum att många unga använder, eller 

åtminstone intresserar sig för droger och drogkultur anser jag detta vara en bra motivering till 

ämnets relevans i skolan då man dels kanske illustrerar och adresserar elevernas egna 

erfarenheter och nyfikenhet i ämnet och samtidigt belyser en vardag som är verklig och som, 

anser jag, inte vinner någonting på att tystas ner eller mörkläggas. Svenskämnets olika 

dimensioner tas av Svedner även upp i fråga om språkvetaren Ulf Teleman och dennes syn på 

ämnet. Liksom Pedagogiska gruppen skiljer han också mellan tre ämnen, även om hans 

beteckningar är annorlunda. Teleman i sin tur talar om ämnet som: 1. Svenska som 

språkträning, 2. Svenska som språk och litteratur och, i mesta relation till drogämnet och dess 

motivation i skolan: 3. Ett mer allmänt ämne, där litteratur och språk används för att belysa 

livsproblem av olika slag (Svedner, 1999, s. 16). En eventuell vinning och konsekvens av just 

drogrelaterad litteratur i skolundervisningen skulle, med Svedners ord, kunna motivera ett 

användande då han menar att framför allt litteraturen ”ger erfarenheter av mänskligt liv och 

mänskliga idéer och problem. Det är bilder av mänskligt liv som kan bearbetas 

till ”livskunskap”, som man i sin tur hoppas ”leder till större medvetenhet om verkligheten, 

som även innefattar utveckling av en kritisk attityd. Denna ambition är starkt knuten till 

elevernas personliga utveckling” (Svedner, 1999, s. 17). Denna ”medvetenhet om 

verkligheten” och ”utveckling av en kritisk attityd” går också i linje av det från Linde (1989), 

tidigare konstaterandet om hur skönlitteraturen är en källa till upplevelser som vi inte förmår 

eller våga söka personligen, men som likväl skänker kunskap, förståelse och inlevelse av ett 

problem, utan att behöva erfara det den ”hårda vägen”.

Svedner tar även upp svenskämnets användningsområden i fråga om ”ideologisk och etisk 

påverkan av olika slag: samhällets knäsatta eller individens privata” och menar att den 

aktuella läroplanen påbjuder ideologisk påverkan när det t ex gäller fostran till demokrati och 

jämställdhet, men att även ämnesspecifika inslag kan användas i syfte att uppnå just 

livskunskap och ideologiöverföring (Svedner, 1999, s. 17). Som jag redan nämnt kan 

användandet av drogrelaterad litteratur i undervisningen vara problematiskt utifrån olika 
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elevers värderingar och attityder samt förväntningar på den kunskap som skolan förväntas lära 

ut. Risken finns att man, i ett klassrum bestående av en mängd individer där var och en har en 

speciell socio-kulturell bakgrund som påverkar deras förutsättningar, kan trampa någon på 

tårna genom att belysa något som kanske är tabu eller jobbigt att handskas med för de med 

bakgrund eller erfarenhet i ämnet, antingen direkt eller indirekt. Samtidigt är det i min mening 

inte orsak nog att vägra ämnets relevans i undervisningen eller att blunda för det som likväl är 

och det som sker, även om det för någon är av obehag. Givetvis kan (eller bör) läraren då 

försöka sköta ett eventuellt ”problem” mer subtilt men utan att för den skull, eller med oro för 

konfrontation, förkasta ämnet helt och hållet. Som Svedner skriver så omfattar den 

gymnasiala skolan praktiskt taget alla elever varför hela samhällets bredd av värderingar och 

förhållningssätt där är representerade. I och med svenskämnets nära relation med många 

känsliga värderingar märks denna mångfald där extra tydligt. Dock, menar Svedner, är detta 

också ämnets styrka då det i jämförelse med många andra ämnen har bättre förutsättningar att 

möta eleverna på rätt nivå då också mycket av innehållet är möjligt att elevanpassa (Svedner, 

1999, s. 20). 

Avslutningsvis refererar Svedner litteraturen som ”ett plusvärde i tillvaron, som så många 

som möjligt bör få del av, och kunskaper om den ger större möjligheter att hitta fram till det 

som för individen är väsentligt. Litteraturen ger också möjlighet till inlevelse i andra 

människor och kulturer, vilket i sin tur bör ge en vidgad horisont och en större förståelse och 

tolerans för det annorlunda och avvikande” (Svedner, 1999, s. 32), något som droger och 

droganvändande i allra högsta grad kan sägas vara. Även om drogrelaterad litteratur och 

bearbetandet av densamma i undervisningsperspektiv kantas av en rad problematiska aspekter 

är jag av den mening att den i allra högsta grad hör hemma i skolan och klassrummet, dels för 

att den i viss mån speglar ett kulturellt arv men också för att den i sin, kan sägas, tabubelagda 

roll även är ett bra medel för att väcka elevernas förmåga till analys och ställningstagande i ett 

ämne som ofta utmanar åsikter och perspektiv. Vidare är ämnet i min mening, och i relation 

till de strävansmål som svenskämnet har, ett utmärkt medel för eleverna att uttrycka tankar, 

känslor och åsikter och därmed också reflektera över existentiella och etiska frågor med 

fördjupad förståelse för människor med andra levnadsförhållanden. Inte minst är ämnet också 

något som berör och intresserar många elever vars fascination och intresse i mångt och 

mycket bottnar i det som, till mångas förfäran, likväl är en verklighet. Om nu än en krass 

sådan.
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Slutsats

Om man kronologiskt tittar på skildrandet av droger inom skönlitteraturen står det ganska 

klart att se hur bruket företrädesvis från början handlade om droger som en källa till höjda 

upplevelser i religionens och konstens namn för att förändras allt efter tidens gång till att i allt 

större utsträckning behandla drogbruket ur ett mer socialrealistiskt perspektiv. I och med det 

präglas majoriteten av de senare skildringarna mer av verklighetens konsekvenser av 

drogbruk och är således inte fullt så romantiska i sin underton som de tidigaste skildringarna 

tenderade att vara, även om det så klart alltid finns och kommer att finnas verk som skiljer sig 

från mängden. Där droganvändandet inledningsvis skildrades som en källa till andra världar 

eller till drömmens rike har det i allt större grad sedermera mest handlat om en flykt ifrån en 

tråkig verklighet till en drömmens ingenting, präglat av mer moralisk doktrin, något som 

särskilt är tydligt i ungdomsböckerna som (fullt förståeligt) har en klar och tydlig moralisk 

vägvisare. Som diskuterats anser jag vidare att böcker och litteratur om droganvändning utan 

tvekan hör hemma i skolundervisning även om det innebär en mängd aspekter att ta ställning 

till, varför jag tror att man som lärare noga måste överväga hur och varför man ska använda 

sig av sådan litteratur och hur själva upplägget för undervisningen ska gå till, då ämnet i sig är 

både känsligt och svårforcerat.  Hur själva upplägget ska se ut finns givetvis inga givna svar 

på, utan är något som måste anpassas efter både elever, klasser, åldrar och inte minst de 

styrdokument och normer som skolorna i fråga rättar sig efter.
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