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Abstract 

In 1968 the alternative artist Sture Johannesson was assigned the task of creating a poster for 

Underground, an exhibition that took place at Lunds Konsthall. The poster named Revolution 

means revolutionary consciousness! recieved tremendous attention due to its all too clear 

subversive messages. It seemed as if Johannesson was promoting a psychedelic, sexual and 

marxist revolution. The official discourse tried to ensure that the poster did not reach the public 

by burning the poster after it were declared "hash propaganda", closing down the museum for 

over a year and dismissing the head of the museum. The overwhelmingly negative reception of 

Johannessons piece of art by the official discourse triggered a need to understand his motifs and 

the late 1960s in Sweden from the perspective of a drug liberal member of an opposition 

towards society as such. The study concerns Johannesson and his work from a political, cultural 

and psychedelic context and focuses mainly on the context of ideas rather than practices. To 

identify the antidiscoursive ideas that his art portrayed this study includes more of his work 

such as Andrée Andrée will take a trip!, a flyer for one of the smoke-ins he hosted at Galleri 

Cannabis 1969 and his Psychedelic Manifesto from 1967. The text further investigates 

Johannesson in relation to the official discourses definition of a drug user which was mainly 

articulated by Nils Bejerot.  

A method of contextualization was used along with explanations of Johannessons artistry which 

derrives from Michel Foucaults concepts of mechanisms of exclusion, subject position theory 

and also Guy Debords marxist approach to creating subversive art. The conclusion drawn from 

the empirical material, his art and the theories which are used as models for interpretation, is 

that Johanessons art was a mixture of encouragement toward sexual liberation, individualism, 

marxist tendencies, neodadaism & lettrism influences, situationist détournement and 

psychedelic theories. He created the posters with the purpose of inspiring a spiritual and self 

liberating revolution. Because of the messages Johannessons art contained he was soon to be 

seen as a threat against established norms and due to the mechanisms of exclusion, in this 

particular case mainly determined by Nils Bejerot, he became a persona non grata in the public 

discourse. The subject position as an outsider still seems to have triggered his creativity and 

caused him to make more art. He directed attention to what he defined as the wrongdoings of 

people in subject positions that had power over truth but also towards discretionary moral 

codes overall. The study reveals that despite the fact that Sture Johannesson in some ways 

personifies Nils Bejerots stereotype of a drug addict he had, due to his subjectposition and 

methods for creating and distributing art, a possibility to express his subversive views in a 

public domain.  
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Inledning 

Ämnesval 

Som det vanligen ter sig när en skall undersöka historia närmare är det en händelse eller ett 

fenomen som fångar ens uppmärksamhet. Denna händelse, närmare bestämt konstutställning, 

var planerad att äga rum i februari 1969 på Lunds Konsthall. Arbetet med att skapa en 

utställningsaffisch hade däremot påbörjats redan ett år tidigare av konstnären Sture 

Johannesson. 1968 fick Johannesson förfrågan av konsthallens chef Folke Edwards att skapa en 

affisch till utställningen Underground. Johannesson tog på sig uppdraget och producerade en 

affisch föreställande en naken kvinna som avslappnat röker pipa. Han döpte verket till 

Revolution means revolutionary consciousness! och den är enligt honom själv en parafras på den 

nationalromantiska målaren Eugène Delacroix's Friheten på barrikaderna från 1830.  

Affischen har psykedeliska influenser och motivet föreställer en naken kvinna med vad 

allmänheten tolkade som en haschpipa ackompanjerat av ett marijuanablad och små Che 

Guevaraansikten. Psykedelisk konst som sådan var inte helt ovanlig i Sverige inom alternativ- 

eller undergroundrörelsen, men som utställningsaffisch till en offentlig institution kunde 

uppmuntran till intag av psykedeliska droger inte accepteras. Mot slutet av 1968 bestämdes det 

att utställningen Underground skulle ställas in innan den ens hade hunnit öppna. Som följd 

avskedades konsthallschefen Folke Edwards, konsthallen förblev stängd i ett och ett halvt år, 

affischerna brändes och Sture Johannesson blev "svartlistad" inom svensk finkultur och inom 

den svenska konstvärlden.1 

Reaktionen på en enskild affisch, skapad av en kontroversiell person involverad inom den 

svenska alternativrörelsen, kan än idag te sig exceptionell. För att förstå vad det var i 

Johannessons affisch som skapade en sådan moralisk indignation hos den statliga diskursen 

måste 1960-talet och affischen undersökas utefter sina egna premisser. Vad var det i den 

historiska kontexten som möjliggjorde myndigheternas respons på en affisch de rubricerat som 

"ren och oförfalskad haschpropaganda"2? Hur kom det sig att Sture Johannesson valde att 

använda ett psykedeliskt formspråk och vad var det i hans uttryck som var så icke-svenskt, så 

icke-normaliserat att det var tvunget att brännas? Vad var det med den svenska 

alternativrörelsen och deras längtan efter "frihet" som den statliga diskursen ansåg vara 

provocerande? Vad var det i Johannessons sätt att skildra droger i relation till en revolutionär 

strävan efter frihet som inte gick hem hos den dominerande diskursen?  

                                                             
1 Francesca Gavin, "Sture Johannesson", Dazed Digital, 2012.  
2 Torgny Nilsson, "Legendar lät sig inte skrämmas", Helsingborgs Dagblad, Publicerad 28 maj 2004. 
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Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur Sture Johannessons konstnärskap och hur hans 

uttryck var präglade av det politiska, sociala och kulturella klimat som omgärdade honom. 

Följande undersökning skall utifrån olika kontexter tydliggöra hur den svenska alternativa 

drogdiskursen såg ut under 1960-talet, vilka uttryck konstnärer använde sig av och varför, hur 

ett utanförskap konstruerades i relation till den dominerande diskursen och hur sambandet 

mellan droganvändning och sjukdomsstämpel fick allmänheten att döma "knarkare" som 

mentalt ostabila eller sjuka. Utifrån syftet lyder undersökningens frågeställningar: 

 Hur präglas Sture Johannessons konst och handlingar av 1960-talets politiska, kulturella 

och psykedeliska kontext? 

 Vilka är de antidiskursiva idéer som uttrycks i Sture Johannessons konstnärskap? 

 Hur ser relationen ut mellan Sture Johannesson och den statligt sanktionerade bilden av en 

"knarkare" som framförallt Nils Bejerot formulerade under 1960-talet?  

Tillvägagångssätt, utgångspunkter och kontexter  

Utgångspunkten för följande undersökning kommer vara en kontextualisering av Sture 

Johannessons verk och konstnärskap. För att förstå hur han tolkades i sin samtid kommer både 

den dominerande och kontradiskursen beröras. Undersökningen utformas efter tanken att det 

finns två tydliga åsiktslinjer att ta hänsyn till. Ena sidan representeras av Johannesson och hans 

likar, den andra sidan, den officiella diskursen, kommer främst att förstås utifrån Nils Bejerot. 

Det sociala och politiska klimatet som rådde i 1960-talets Sverige kommer exemplifieras genom 

hur konsten såg ut, mottagandet av den, vad dess syfte var och vilka idéer den uppvisade. De 

teoretiker som främst kommer nämnas som inspirationskällor för Johannesson är psykedeliska 

teoretiker som Timothy Leary, Aldous Huxley och Lars Bang Larsen, marxister som Che Guevara 

och Guy Debord, konstnärspersonligheter som Folke Edwards och Öyvind Fahlström. 

Den traditionellt psykiatriska och antipsykiatriska kontexten kommer även att spela en roll i 

undersökningen. Delvis eftersom Johannesson hotades med repressalier av den svenska 

psykiatrin och dess syn på drogbrukare. Trots att psykiatrin som institution lydde under den 

politiska diskursen, existerade samtidigt en antidiskurs som snarare kunde relateras till de 

svenska alternativrörelserna och deras strävan efter att ifrågasätta det etablerade. Anna Ohlsson 

beskriver sambandet mellan psykiatrin och politiken under 1960-talet: "Psykiatrin blir politisk 

på ett delvis nytt sätt. Sådan är också tiden - allt är politik, också psykiatrin. Man demonstrerade 

mot kriget i Vietnam, mot konsumism, kapitalism och professorsvälde."3  

De medier Johannesson använder sig av och det sätt på vilket han uttrycker sig kopplas till en 

konstnärlig, en psykedelisk och en kontradiskursiv kontext. Kontradiskursen formuleras till stor 

                                                             
3 Anna Ohlsson, Myt och manipulation, 2008, s.252. 
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del av den svenska alternativrörelsen och legaliseringsstrategerna, som ofta är influerade av 

internationella teoretiker. Den alternativa konstnärliga kontexten kan relateras till 

alternativrörelsen specifikt men även till andra samtida konstnärliga diskurser, som den 

Situationistiska Internationalen. Konströrelsen grundades i Italien år 1957 och deras mål var att 

genom anarkistiska metoder skapa situationer som gjorde den enskilda människan till en aktör 

som kritiserade etablerade normer.4 Jag kommer använda Guy Debords Skådespelssamhälle 

(1967) för att förstå Johannessons relation till Situationistiska Internationalen och deras idéer 

under det sena 1960-talet. 

Forskningsprojektet Dexter Bang Sinister redovisas i texten Black and White Psychedelia (2012) 

och spelar en stor roll för förståelsen av den psykedeliska diskursen. Texten är en 

sammanfattning av Lars Bang Larsens konsthistoriska avhandling A History of Irritated Material: 

Psychedelic Concepts in Neo-Avantgarde Art (2012) och ger bland annat en förklaring om 

psykedeliska drogers kulturella historia och hur den universella upplevelsen av en tripp kan te 

sig. Det är ett försök att sammanfatta en psykedelisk upplevelse, alltså "knarkarens erfarenhet", 

utan att använda sig av klyschor som enbart tjänar till att mystifiera trippen och omöjliggöra 

"objektiv" forskning på området.  

Konsthistorikern och kuratorn Lars Bang Larsen har tillsammans med Johannesson skrivit 

boken Sture Johannesson (2002). Boken är en kartläggning av den konst som Johannesson 

producerade mellan 1960-tal och 1980-tal varav jag valt ut de delar relevanta till hans syn på 

psykedeliska och politik i relation till konst. Lars Bang Larsen möjliggör en bredare tolkning av 

konsten genom att diskutera Johannessons teknik, som ibland inneburit psykedeliska 

substanser, hans involvering med diverse konströrelser och diverse teoretiker som inspirerat 

honom. Lars Bang Larsen står för majoriteten av bokens teoretiska diskussion och använder sig 

av Johannessons konst för att exemplifiera hur somliga idéer uttrycks. Det blir ibland 

problematiskt att förhålla sig till monografin eftersom det uppstår en fråga kring huruvida 

analyserna är en efterkonstruktion skapad av Bang Larsen och då läsaren aldrig är säker på vem 

av författarna som står för grunden till de presenterade teorierna. Ibland inkluderas citat eller 

texter av Johannesson. Den viktigaste av hans texter är Johannessons Psychedelic Manifesto där 

han använder sig av citat från samtida vänsterintellektuella och populärkulturella 

personligheter för att propagera för psykedeliska drogers frigörande kvaliteter.  

Den statliga politiken gällande droger härleds till Nils Bejerots problemformuleringar som han 

först förtydligar i Narkotikafrågan och samhället (1968). I monografin ger Bejerot en historisk 

och medicinsk förklaring gällande narkomanibegreppet. Han ger en "socialmedicinsk modell för 

narkomaniens epidemologiska mekanismer" 5  och förklarar narkotikaproblemet ur 

                                                             
4 Ann-Charlotte Weimarck, Sökord: Situationisterna, Nationalencyklopedin, Hämtad 2016-01-06. 
5 Marie-Louise Persson (red.), Nils Bejerot - människan och verket, 1986, s.60. 
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samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga aspekter. Nils Bejerot var verksam som 

psykiatriker och rådgivare till polisen och socialstyrelsen samt formulerade någon av den första 

forskning inom ämnet narkomani och narkomanvård i Sverige. Hans namn återkommer 

konstant när en läser om svensk narkotikapolitik på grund av hans påverkan på 

narkotikadiskussionen i Sverige, hans extensiva forskning, hans påverkan på nya lagstiftningar 

och kanske mest relevant till det här fallet då han nämnts i relation till Sture Johannesson. 

Översiktsverket Nils Bejerot - människan och verket: kronologisk bibliografi, recensioner och 

intervjuer (1986) av Marie-Louice Persson innehåller utdrag ur Bejerots forskning, 

sammanfattning av hans övergripande idéer och intervjuer med Bejerot själv gällande 1960-

talets drogpolitiska frågor.  

Då undersökningen syftar till att studera brukarens relation till konst som medel för 

samhällskritik och inte till brukarens relation till droger är det antidiskursen som jag till en stor 

del kommer utgå från. 1960-talets auktoritetsrevolter tog sig många olika uttryck och former. 

Revolterna och motståndet företogs vanligen av den mer frihetliga vänstern eller 

alternativrörelsen och undergroundrörelsen som de kallade sig själva. Som namnen antyder 

ville de finna alternativa lösningar på den samhällsproblematik de fann. Rörelserna var ofta 

influerade av en New Age spiritualism men främst kunde de definieras utifrån sin kamp mot 

etablissemanget och de rådande maktförhållandena som de ofta analyserat utifrån en marxistisk 

modell. Jag kommer behandla rörelserna som uttryck för sin tids antidiskurs, rörelser som 

givetvis är påverkade av politiska, sociala och kulturella kontexter. En mängd översiktsverk har 

berört just denna typ av subkultur då den ofta räknas som avgörande för 1960- och 1970-talets 

samhällsklimat. För att komma åt relevanta tankekonstruktioner, samt alternativrörelsernas 

gemensamma mål har jag studerat några översiktsverk som kan värderas högre 

forskningsmässigt, dessa inkluderar Kjell Östbergs 1968 när allting var i rörelse: 

sextiotalsradikaliseringen och de sociala rörelserna (2002) och Ulf Bjereld och Marie Demkers I 

Vattumannens tid?: en bok om 1968 års auktoritetsuppror och dess betydelse i dag (2005). Medan 

andra översiktsverk jag använt, som Erling Bjøl i Vår tids kulturhistoria. D. 3, Sköna nya värld 

efter 1945 (1980) och Håkan Agnsäters Affischerna 1967-1979: från den svenska 

alternativrörelsen (2013), kan beskrivas som mer populärvetenskaplig litteratur.  

För att förstå hur de olika kontexterna är konstruerade är Michel Foucaults diskursbegrepp 

användbart. Intentionen är dock inte att göra en diskursanalys utan snarare nyttja 

diskursbegreppet för att enklare förstå vad det är som reglerar vem som hade tillgång till att 

diktera sanningen i Sverige under 1960-talet. Foucault presenterar tre 

utestängningsmekanismer som reglerar sanningsanspråken i den officiella diskursen i 

Diskursens Ordning (1970), dessa är: det förbjudna ordet, avskiljandet av vansinnet och viljan till 
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sanning. Han talar mer om hur olika subjektspositioner skapas och regleras i Vetandets arkeologi 

(1969) som jag även kommer nämna i diskussionen. 

För att hantera bilderna som ett historiskt källmaterial har jag tittat på Reine Rydéns 

debattinlägg Hur skall vi använda bilder? (2006). Rydén differentierar mellan historikern och 

konsthistorikerns användning av bilder i sina analyser. En konsthistoriker använder sig av en 

historisk kontext för att förstå ett verk och dess utformning bättre. Jag som idéhistoriker 

kommer istället använda mig av verk för att förstå en historisk kontext bättre, vilket även 

innebär att bildanalysen åsidosätts till förmån för en kontextuell analys. Jag kommer dock 

fortfarande utgå från bildernas olika element för att dra slutsatser om kontexter. De två affischer 

jag valt ut från Johannessons alster menar jag inte ofrånkomligen bidrar till en övergripande 

förklaring av hans historiska kontext. Utan snarare att hans affischer bidrar med en 

förklaringsmodell till ett visst synsätt under 1960-talet. Verken kommer alltså att behandlas i 

samma anda som andra källmaterial i undersökningen. 

Sammanfattningsvis går det att rubricera undersökningen som idéhistorisk och den kommer 

främst beröra samtidshistoria. Undersökningen kommer bland annat använda sig av bilder som 

källmaterial men främst behandla bilderna som uttryck för idéer. Jag kommer studera de 

kontexter som påverkat Sture Johannessons konstnärskap och kommer därför i första hand 

beröra den alternativa drogdiskursen. Det är inte 1960-talets "drogromantik" i sig som skall 

studeras utan snarare idéerna hos en viss svensk konstnär och sättet på vilket hans 

frihetslängtan tar sig i uttryck som kritik mot rådande normer. Jag kommer arbeta med tanken 

om att det finns två större åsiktslinjer inom den svenska drog- och frihetsdebatten under 1960-

talet. Johannesson och hans konst får företräda idén om att psykedeliska droger har möjligheten 

att frigöra en persons tankar från det kapitalistiska skådespelssamhället eller spektaklet som 

styr människans värderingar och åsikter. Om droger legaliserades menade de att människan 

skulle ha möjligheten att träda ur den alienation som uppstått och leva i fred och kunna 

prioritera medmänskligheten framför produktionen. Nils Bejerot företräder den officiella 

diskursen och en idé om drogbruket som en social smitta och vars enda resultat kunde vara att 

personen som brukar "förslavats" under en drogs totalitära kvaliteter inte kunde uppfylla de 

krav vilka samhället har bestämt att alla medborgare skulle uppfylla gällande arbete och sociala 

normer.  

Avgränsningar 

Undersökningen kommer begränsas till det sena 1960-talet, mer specifikt mellan åren 1965 och 

1969. Då somliga teoretiska verk skrevs och gavs ut i nya upplagor under tidigt 1970-tal samt att 

alternativrörelsens anda levde långt in på 1970-talet kommer undersökningens tidsavgränsning 

även sträcka sig till mitten av 1970-talet vid tillfällen. En viss historik till konstruktionen av 
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knark som en samhällsfara kommer även inkluderas vilket innebär att även 1950-talet kommer 

behandlas.  

Det måste förtydligas att det under 1960 och 1970-talet i Sverige existerade en rad 

alternativrörelser, eller subkulturer, som kan inkluderas i termen alternativ. Ulf Bjereld och 

Marie Demker beskriver den alternativa kulturen med en rad andra begrepp som i detta fall blir 

upplysande för "den alternativa kampen". Exempelvis som en folkets-, ickekommersiell-, 

antiimperialistisk-, socialistisk- eller proletärkultur. 6  I undersökningen kommer 

alternativrörelsen beröras i relation till politisk aktivism och konstnärliga uttryck. Detta innebär 

alltså en exkludering av den alternativa musikscenen och teatern.  

Fokus kommer ligga på alternativrörelsen och legaliseringsrörelsens inspiration och bärande 

idéer. Exempel kommer göras utifrån Sture Johannessons konstnärliga yttringar som 

utställningsaffischen Revolution means revolutionary consciousness! och den affisch Johannesson 

skapade som reaktion på konsthallsskandalen Andrée Will Take A Trip! Anything Which Can Be 

Done Chemically Can Be Done By Other Means! (1969). För att undersökningen skall rymma all 

relevant information gällande de presenterade affischerna kommer således majoriteten av 

Johannessons 1960-talsalster att exkluderas.  

En affisch Johannesson tillverkade för att bjuda in till smoke-ins på Galleri Cannabis kommer 

även nämnas och till viss del även andra aktiviteter på galleriet som försäljningen av tidningen 

Puss. Undersökningen kommer nämna de teorier Johannesson inspirerats av inom psykedelisk 

filosofi, hans inspiration från den Situationistiska Internationalen, hans politiska roll inom den 

svenska legaliseringsrörelsen och hans "debatter" med auktoritativa personligheter som 

Torsten Andrée och Nils Bejerot. 

Tidigare forskning 

1960-talet var första gången som frågor gällande inställningar till droger började diskuteras i 

det offentliga rummet. Om en vill spåra den drogpositiva diskursen under 1960-talet är det 

logiskt att vända sig till alternativrörelserna, i deras konstnärliga uttryck, men också till 

konstnärligt inriktade tidningar såsom Paletten och Ord & Bild som valde att publicera många 

vänsterröster. Även om svenska "revolutionärer" ofta blickade mot omvärlden för inspiration till 

sina idéformuleringar är det inte en internationell forskningskontext jag främst kommer 

undersöka utan en nationell. För att förstå Sture Johannessons konst måste en förstå vilka de 

hegemoniska uppfattningarna var som han uttalade sig mot. Jag tänker därför identifiera några 

av de teorier som präglade den dominerande och den alternativa diskursen.  

                                                             
6 Ulf Bjereld & Marie Demker, I Vattumannens tid?: en bok om 1968 års auktoritetsuppror och dess betydelse i dag, 
2005, s.107. 
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Historikern Jenny Björkman har i Knarkarens förvandlingar (2002) studerat den dominerande 

diskursens framställning av knarkaren. Hon ställer sig frågan vem är narkomanen? och ger olika 

förklaringar utifrån olika tidsbundna sociala och politiska kontexter. Under 1960- och 1970-talet 

gick narkomanen från att definieras som sjuk, till att vara ett offer för samhälleliga 

omständigheter, till att bli en smittkälla som en bör ta avstånd från. Denna utveckling följer den 

samtida psykiatridebatten väldigt nära. Anna Ohlsson bekräftar i Myt och manipulation hur 

knarkaren cementeras i sitt utanförskap genom att definieras som avvikande och stundtals även 

som sjuk. Hon exemplifierar med de idéer som vård och reformstrategikern Kaj Håkansson 

framför i Psykisk sjukdom: Illusioner och realiteter: En teoretisk studie (1968).  

Daniel Törnqvist ger kontextuella och ideologiska förklaringar till idéer om knark och knarkare i 

sin sociologiska avhandling När man talar om knark: Drogdebatt i svensk dagspress 1970-1999 

(2009). Både Törnqvist och Ohlsson konstaterar att idén om att samhället är sjukt istället för 

knarkaren är en konsekvens av den vänsterpolitik som blomstrade under 1960-talet. Johan 

Edman diskuterar mer specifikt brukarnas förhållande till den svenska psykiatrin i 

forskningsrapporten Vård till varje pris. Den psykiatriska tvångsvården av narkotikamissbrukarna 

1968–1981 (2009). Han konstaterar att staten oavbrutet finner nya medel och argument för att 

legitimera tvångsvården av missbrukare och diskuterar lagändringar 1968 och 1969. De 

bejerotska idéerna gav en statisk bild gällande narkomanen, en narkomans gemenskap och en 

narkomans motiv. Det har med åren även formulerats ett annat synsätt på personer som brukar 

droger, ett synsätt som präglas av omständigheter snarare än biologi. Detta alternativa synsätt 

är det som ovanstående litteratur redogör för och det är detta teoretiska perspektiv jag kommer 

utgå från. 

När en använder sig av muntliga källor, som jag valt att göra gällande en podcast, intervjuer och 

en paneldiskussion är det viktigt att ha i åtanke att en förlitar sig på uttalanden från subjektiva 

individers minne. Detsamma gäller de intervjuer jag använder mig av med personer som Bejerot, 

Johannesson, Folke Edwards och Birgitta Stenberg. Eftersom alla intervjuade personer verkligen 

brinner för olika sidor i debatten märks det givetvis hur sidorna framställer sig själva och sin sak 

i bättre dager än de beskriver sin meningsmotståndare.  

Bengt Svensson redogjorde för, under en paneldiskussion gällande Magnus Lintons bok Knark: 

En svensk historia (2015), sina minnen av arbetet med narkomaner och hans uppfattning av att 

den svenska narkotikavården under många år helt saknade ett brukarperspektiv. Med många 

dylika uttalanden, kanske speciellt i podcasten då den alltid är tillgänglig för omtolkning, går det 

att bestyrka dem med information från historiska källor. Bengt Svenssons påstående ovan kan 

exempelvis erbjuda en förklaring till varför den forskning som finns oftast fokuserar på den 

dominanta diskursens förhållningssätt till droger mer än den belyser brukarens 

ställningstagande till den dominanta diskursen. Att inte höra de två åsiktslinjer som existerar i 
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frågan gör även det enklare för den dominerande diskursen att göra sanningsanspråk på 

"berättelsen eller myten om knarkaren". Trots att Svensson tillhör den grupp som ställde sig mot 

Bejerots idéer om knarkaren blev Svensson likväl förvånad när ett "brukarperspektiv" 

introducerades i politiken under 1970-talet.7 Linton diskuterar genom hela boken Knark hur 

detta är en effekt av Bejerots påverkan på svensk politik.  

I Björn Johnson & Philip Lalanders antologi Med narkotikan som följeslagare (2013) beskriver 

Anette Skårner hur Bengt Svensson genom sin forskning lyckats nyansera bilden av 

narkomanen. Hon har beskrivit hur Svensson har "bidragit till att avslöja och motverka 

stigmatiserande och moraliserande synsätt i såväl vårdsammanhang som i en bredare 

socialpolitisk kontext.".8 Svenssons syn på brukaren är den jag funnit mest användbar i 

undersökningen då hans bild tillåter variationer och i första hand ser brukarna som människor 

och inte reducerade till drogen de nyttjar. För att ackompanjera denna människosyn kommer jag 

liksom Johan Edman i En sjukdom?: Narkotikamissbrukarna och den politiska diagnosen 1967-

1981 (2011) utgå från att alla diskussioner om ett narkotikaproblem är ideologiska frågor och 

inte evigt allmängiltiga.  

En av de första personerna som i efterhand försökte rekonstruera en tripp var Aldous Huxley i 

sin bok The doors of perception (1954). Denna bok ter sig grundläggande för Dexter Bang 

Sinisters sätt att förklara och förstå psykedeliska upplevelser. Huxleys verk ger en teoretisk, ofta 

fenomenologisk, förståelse av en tripp och ger därmed en förståelse för utvecklingen av en 

psykedelisk diskurs under 1960-talet. Han drar även, liksom hans vän Osmond Humphrey, 

paralleller mellan tillståndet trippen försätter dig i och sjukdomen schizofreni vilket kan 

användas som exempel på hur det ofta drogs paralleller mellan droganvändning och psykisk 

sjukdom. Både Dexter Bang Sinister och Huxley delar in trippen i olika typer av upplevelser som 

genom förståelse, värdering, syn, hörsel och känsel. Texterna ger läsaren en förståelse för 

utformningen och uppkomsten av 1960-talets samhällskritik och konströrelser genom 

upplevelsen av en tripp.  

Med hänsyn till den idéhistoriska disciplinen har inte mycket forskning företagits som berör 

1960-talet överlag, men kanske mer specifikt inte 1960-talet i relation till konstnärliga uttryck 

för en drogliberal kontradiskurs. De två idéhistoriska bidragen till forskning om Sverige under 

1960-talet som är relevanta är Lena Lennerheds avhandling Frihet att njuta: Sexualdebatten i 

Sverige på 1960-talet (2004) samt Anna Ohlssons avhandling Myt och manipulation: Radial 

psykiatrikritik i svensk offentlig idédebatt 1968-1973 (2008). Avhandlingarna avviker från min 

undersökning då de specifikt vill undersöka debatter och dess utveckling utifrån en viss mer 

                                                             
7 Malmö Högskola & Humanisterna Syd, Knark: En svensk historia. Boksamtal med Magnus Linton, 19-10-2015.  
8 Björn Johnson & Philip Lalander (red.), Med narkotikan som följeslagare: femton texter till Bengt Svensson, 2013, 
s.126. 
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specifik kontext, medan jag kommer arbeta med ett annorlunda empiriskt material. Ämnenas 

släktskap är däremot svåra att förneka. Sexualrevolution och motstånd till den tidigare 

formulerade psykiatriska diskursen, berör liksom den mer liberala drogdiskursen olika 

nyformulerade tankar om frihet och motstånd. De som formulerade kontradiskursiva idéer 

gällande droganvändning var inte sällan involverade inom andra kontradiskursiva idéer. Sture 

Johannessons mer övergripande mål kan utifrån denna bild av motstånd sägas vara ett 

ifrågasättande av svenskheten och normerna som formulerades av myndigheterna.  

Undersökningar som företagits på snarlikt material, under samma tidsepok, är relativt 

svårfunna inom idéhistoria. Mathias Lindahl har emellertid, på kandidatnivå inom medie- och 

kommunikationsvetenskap, gjort en semiotisk studie av Carl Johan de Geers affischer från 1960-

talet som han relaterat till den svenska alternativrörelsen. I uppsatsen Estetiken & Politiken: En 

semiotisk studie av Carl Johan De Geers politiska affischer från 1960-talet (2015) arbetar Lindahl 

nära affischernas estetiska uttryck. Han ser på affischerna som alternativrörelsens redskap för 

spridning av deras politiska idéer, något som givetvis även är giltigt för min undersökning även 

om jag i en idéhistorisk anda främst kommer fokusera på hur Johannessons konstnärskap 

speglar vissa samhälleliga idéer. Alltså inte bara hur motståndets idéer syns i hans verk men 

även hur han agerar inom ramarna för en viss subjektsposition som han försatts i av den 

dominerande diskursen. Även om Sture Johannesson och Carl Johan de Geer var verksamma 

inom samma rörelser och lade fram liknande budskap kan de Geers syften ofta beskrivas som 

mer antikapitalistiska, pacifistiska eller icke-nationalistiska. Johannessons konst har jag tolkat 

som mer allmänt fokuserad på provokationer menade att utmana etablerade normer. 

Provokationer som ibland utgår från hans droganvändning och diverse anspelningar på 

psykedeliska droger.  

Definitioner 

Det finns ett antal begrepp för att beskriva illegala former av berusningsmedel som knark, drog 

eller narkotika. Alla begrepp vilka kan beskrivas som stigmatiserade inom en svensk diskurs. Jag 

kommer i följande undersökning förhålla mig neutralt till begreppen men inte avgränsa mig till 

ett enskilt begrepp för att på så sätt göra källorna rättvisa. Teoretikerna föredrar olika begrepp 

av så varierande orsaker att det blir irrelevant att redogöra för dem alla. Drog är antagligen den 

ursprungligen mest sakliga termen och syftar på "substanser med psykologisk, ofta berusande, 

effekt som inte i första hand intas för näringens skull"9. 

I somliga verk används ett flertal begrepp simultant, som i Magnus Lintons Knark: En svensk 

historia, för att stå som kontraster till varandra. Medan personer som Bengt Nilsson, verksam 

sociolog och socialarbetare, använder sig av begreppet narkotika för att syfta på droger i en mer 

                                                             
9 Jan Ovesen, Sökord: Droger, Nationalencyklopedin, Hämtad 2015-11-25. 
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politisk och juridisk mening. Detta för att det skall vara underförstått att drogers illegala status 

påverkar diskussionen om dem. Ordet narkotika har mer specifikt använts för att förklara de 

mer "sövande" drogerna, som diverse opiater. En begreppsdiskussion om knark kommer företas 

i diskussionsdelen och jag kommer använda mig av det för att beskriva den dominerande 

diskursens medvetna beslut att klumpa ihop alla droger under ett gemensamt begrepp.  

Även ordet missbrukare är negativt betingat. Därför kommer jag de gånger som jag använder 

detta ord istället för brukare, åsyfta Nationalencyklopedins definition av ordet. Jan Ovesson 

beskriver det som att vad definieras som ett missbruk varierar inom kulturella och sociala 

kontexter. Det finns ingen drog som är tabu över hela världen så när någon rubriceras som 

missbrukare innebär det enbart att denna person överträtt en viss kulturs skrivna eller oskrivna 

regler för bruket av ett visst preparat.10 

Undersökningen kommer i första hand beröra psykedeliska droger, ett begrepp som myntades 

1956 och definitionsmässigt inkluderar: meskalin, LSD, DMT, psilocybin samt hasch/marijuana. 

Gemensamt för denna typ av droger är att de framkallar hallucinationer av varierande intensitet 

och därmed är de olika drogerna bidragande till olika typer av upplevelser. 1959 lanserades 

även det centrala ordet trippa som syftade på den psykedeliska erfarenheten. Den tidigare 

betydelsen, från engelskans trip, var: en kort resa eller färd.11  

Bengt Svensson nämner att när ordet liberal används inom svensk drogdebatt är det vanligen 

med avsikten att förklara den åsiktslinje som vill avkriminalisera eller legalisera bruket av 

droger. Detta är samma åsikt som legaliseringsrörelsen hade under 1960-talet. När jag använder 

ordet liberal kommer det vara i samma hänseende.12  

Begreppet alienation som är en marxistisk term för att förklara människans förfrämligande till 

varor inom ett kapitalistiskt produktionssätt blir även intressant för undersökningen. Begreppet 

syftar på att arbetaren är alienerad från varan hen skapar vilket är en konsekvens av 

arbetsfördelning. På grund av detta upplevs en alienation från själva arbetet och sin egen 

mänsklighet. Det uppstår ett glapp mellan vad en är och vad en gör och en kan inte se syftet med 

göromålen. Det är alltså enligt vänsterteoretikerna nödvändigt att komma över denna alienation 

för att kunna leva som en hel varelse, i kontakt med sig själv och autentiskt. De teoretiker jag 

kommer nämna som använder sig av Karl Marx begrepp under 1960-talet, vilka många ansågs 

vara del av den nya vänstern, är Guy Debord och Che Guevara.  

                                                             
10 Jan Ovesen, Sökord: Droger, Nationalencyklopedin, Hämtad 2015-11-25. 
11 Online Etymology Dictionary, Sökord: Trip, Hämtad 2015-11-25. 
12 Bengt Svensson, Narkotikapolitik och narkotikadebatt, 2012, s.38. 
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Analys 
Analys av Revolution innebär ett revolutionärt medvetande  

Sture Johannesson skapade affischen Revolution means revolutionary consciousness! eller 

Haschflickan som den kom att bli känd som år 1968. Affischen producerades till en utställning 

vid Lunds konsthall vid namn Underground som skulle beröra den svenska 

undergroundestetiken. Enligt Leif Nylén nådde undergroundkulturen Stockholm någon gång 

mellan 1966 och 1967 och ersatte den tidiga 1960-talsavantgardismen inom konsten. Han 

skriver att undergroundkulturen erbjöd en frihetsväg då den ställde sig mot kulturinstitutioner 

samt den kapitalistiska marknaden. 13  Rörelsen förknippades med den amerikanska 

beatgenerationen och med New York och San Franciscos subkulturer som var kända för att de 

helhjärtat "prövade nya droger, sexualmönster och gemenskapsformer"14.  

Konsthallschefen Folke Edwards beskriver i en intervju med Christer Wigerfelt att utställningen 

Underground skulle handla om tidens hippierörelse. Oavsett om en benämnde utställningen som 

inspirerad av hippiekulturen eller undergroundkulturer kan temat hjälpa till att förklara hur 

utställningen kunde väcka så mycket uppseende.15 Ulf Bjereld och Marie Demker beskriver i I 

vattumannens tid? hur konstens roll i samhället kom att omvärderas under 1960-talet i ljuset av 

nya sociala förändringar. Konsten fick ofta som syfte att föra fram politiska budskap, och började 

följaktligen utmana finkulturen och snobbismen och istället börja forma en "folkets kultur".16 

Även hippierörelsen använde sig av de nya konstnärliga sätten att uttrycka sig på för att nå sina 

mål. Detta innebar att äldre estetiska normer flög ut genom fönstret och kvar var ofta ett 

psykedeliskt eller neodadaistiskt uttryck där symbolerna lämnats blottade. Verkens mening 

lämnades medvetet uppenbar och det gjorde det möjlig för allmänheten att förstå.  

Revolutionärt budskap 

Eftersom Haschflickans syfte var att göra reklam för en utställning innehåller affischen somliga 

rent informativa delar. Som att en utställning kommer äga rum på Lunds Konsthall i februari 69. 

Johannesson har valt att matcha typsnittet och storleken han skriver 69 i med 

utställningsnamnet Underground som är placerad högst upp i bildens mitt vilket gör att 

betraktaren inte kan undgå att förstå att detta är det väsentliga budskapet. Johannesson 

inkluderar, i mindre uppseendeväckande typsnitt, ett subversivt budskap som lyder: "The 

UNDERGROUND Will take over". Affischen präglas av en motdiskursens estetik - som skiljer sig 

markant från det mer städade och enkla sätt på vilket den officiella diskursen hade kunnat 

uttrycka sig.  

                                                             
13 Leif Nylén, Den öppna konsten, 1998, s.151-153. 
14 Leif Nylén, Den öppna konsten, 1998, s.151. 
15 Christer Wigerfelt, "Folk Edwards och bildstormarna", Alba, 21 april 1999. 
16 Ulf Bjereld & Marie Demker, I Vattumannens tid?: en bok om 1968 års auktoritetsuppror och dess betydelse i dag, 
2005, s.110-111.  
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Johannesson antyder i titeln till sitt verk Revolution means revolutionary consciousness! en 

association mellan undergroundkultur och en revolutionär strävan. Det är som att han antyder 

om en strävan gällande att vilja upplysa om 

kontradiskursens revolutionära ideal. Titeln på 

verket står skriven i den stora rundade kokarden i 

bildens högra hörn. Kokarden är i den franska 

trikolorens färger - blå, vit och röd - precis som 

Underground, 69, liksom den franska flaggan i 

Eugène Delacroixs Friheten på barrikaderna 

(1830). Johannesson verkar dock ej ha intentionen 

att inkludera målningen på grund av hans 

historiska kunskap om Delacroix som konstnär. 

Det är inte troligt då Delacroix under majoriteten 

av sin karriär målade historiemåleri för fransk 

överklass. Istället refererar antagligen 

Johannesson till Delacroixs målning på grund av att 

den illustrerar en pågående revolution. Han 

framhäver vad det är som är viktigt i målningen - trikoloren - genom att enbart färglägga den. 

Han framhäver sedan flaggan desto mer genom att även färglägga kokarden och 

utställningsnamnet i blått, rött och vitt.  

I Delacroixs målning personifieras Frankrike av landsmodern Marianne som står segrande på 

barrikaderna under junirevolutionen 1830. Hennes klänning är delvis avsliten och blottar 

bröstet som en symbol för frihet och i sin höjda högra hand håller hon i trikoloren som vajar i 

vinden. Även Johannessons Haschflicka befinner sig ute i naturen. Istället för ett slagfält som 

omgärdar henne med bajonetter, lik och brinnande byggnader finns det en känsla av lugn och 

fridfullhet i Johannessons bild. Även affischens bakgrund bidrar till den fridfulla stämningen då 

det ter sig vara ett lövverk som solen skiner igenom. Affischen visar kontradiskursens vurmande 

för psykedelisk teori genom sitt psykedeliskt inspirerade färgval. Lövverket i bakgrunden är 

skapat av kraftiga kontraster mellan färgerna gult och grönt, medan Haschflickan får den 

onaturligt "trippiga nyansen" av rosa på sin kropp. 

Enligt Johannesson är affischens budskap att förespråka en fredlig och inte våldsam revolution. 

Johannesson förklarar motivet på så sätt att han bytt ut gevären mot fredspipan som den nakna 

kvinnan röker och bytt ut trikolorens hårda fyrkantiga former mot den runda kokarden.17 Den 

nakna kvinnan förklarar han och Lars Bang Larsen i Sture Johannesson (2002) som den 

                                                             
17 Håkan Agnsäter , Affischerna 1967-1979: från den svenska alternativrörelsen, 2013, s.153. 

1. Revolution Means Revolutionary Consciousness 
(1968). Sture Johannesson. Offsettryck. 62,2 x 
85,1. cm. 
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Skandinaviska frihetsgudinnan, alltså en svensk motsvarighet till Delacroixs Marianne eller Lady 

of Liberty.18 Enligt Johannesson själv har han skapat en parafras på Delacroixs målning, och 

uppenbarligen placerat det revolutionära motivet i sin egen samtid. Han illustrerar därigenom 

skillnaden mellan den franska revolutionen och den revolution som den svenska 

alternativrörelsen förespråkade.  

Revolution means revolutionary consciousness! kan syfta på revolutionären Che Guevaras teorier 

om el hombre nuevo 19  som involverar hans idé om ett revolutionärt socialistiskt 

medvetandegörande. Den nakna kvinnan röker och sedan blåser hon ut rök med små färgglada 

Che Guevara ansikten. Guevara menade att revolutionens mål var att befria människan från 

alienationen som är en konsekvens av kapitalismen och dess koncept av arbetsfördelning. För 

att åstadkomma en revolution krävdes inte en viss typ av arbetare eller ett visst typ av leverne. 

Snarare krävdes enbart att arbetet skulle vara frivilligt och att människan skulle ha ett 

revolutionärt medvetande. Människan skulle välja arbetet frivilligt av kärlek till sina 

medmänniskor.20 Det finns en stark koppling mellan detta budskap och den Situationistiska 

Internationalen. Situationisterna ville genom konst bryta en hegemonisk världsbild, människans 

alienation och skapa revolution mot kapitalismens normer och produktionssätt. Johannessons 

budskap verkar vara en blandning av Guevaras problemidentifiering, revolutionära 

medvetenhet och Situationisternas metoder för en revolution som utgår från individen.  

 

Haschflickan provocerar 

Kjell Östberg beskriver hur konstnärer började bidra till opinionsbildningen i Sverige och hur de 

ofta i denna åsiktskamp tog "de förtrycktas" sida, den Andres perspektiv. Personer som Carl 

Johan de Geer och Peter Dahl väckte tillsammans med Sture Johannesson medial 

uppmärksamhet och därmed även offentlighetens kritik. Östberg skriver i relation till 

Johannessons Haschflickanskandal på Lunds Konsthall att: "Såväl Dahl som Johannesson blev 

föremål för juridiska åtgärder, men ingen av dem fälldes."21. Motståndet till det nya, provocerande 

sättet, att skapa konst på backades alltså inte upp juridiskt men tilläts att frodas på grund av att 

Johannesson medvetet trotsade traditionella normer. 

60-tals konsten överskrider emellanåt avsiktligt eller oavsiktligt legala 

gränser, blir föremål för censur, beslag, åtal - antingen det handlar om 

'sårande av tukt och sedlighet', 'uppvigling' eller 'skändande av 

nationalsymbol'.22 

                                                             
18 Sture Johannesson & Lars Bang Larsen (red.), Sture Johannesson, 2002, s.47. 
19 Den nya människan. 
20 Erling Bjøl, Vår tids kulturhistoria. D. 3, Sköna nya värld efter 1945, 1980, s.265-266. 
21 Kjell Östberg, 1968: när allting var i rörelse, 2002, s.111-112.  
22 Leif Nylén, Den öppna konsten, 1998, s.85. 
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Konsten skulle vara del av och kommentera verkligheten.23 Det märks hur den officiella 

diskursen räds oppositionens, uppenbarligen till en viss del populära, konstnärliga uttryck. Leif 

Nylén beskriver även hur Johannesson blir åtalad för att ha sålt ett nummer av tidningen Puss24 

på Galleri Cannabis i Malmö. Det skandalomsusade Pussnumret innehöll en satirisk bild av 

dåvarande folkpartiledaren Sven Wéden som var naken och höll i sin penis.25 Det är troligt att 

just Johannesson åtalades då han tidigare visat provokativ konst och då Galleri Cannabis blotta 

existens kunde ses som motstånd till svenska narkotikalagar och moraliska konventioner. Det 

var uppenbarligen inte så att samtliga Pussåterförsäljare blev hotade med juridiska åtgärder. 

Johannesson själv föreslår konspiratoriskt att anmälan enbart gjordes då polisen ville ha en 

ursäkt att söka igenom Galleri Cannabis.26 Johannesson åtalades personligen för "att ha sårat 

tukt och sedlighet"27 och tidningen anklagades inom media för revolutionsromantik och 

redaktionen för att lida av "sexualneuros".28 I media utmålades han följaktligen som lagbrytare, 

en provokativ karaktär och med associationer till politisk satir.  

Enligt konsthistorikern Gertrud Sandqvist förhöll konsten sig ej längre till etablerade normer 

och den utmanade gärna politisk konsensus kring en mängd olika ämnen. När hon beskriver 

Haschflickan eller Revolution means revolutionary consciousness! poängterar hon centrala teman 

som tidigare varit marginaliserade inom svensk konst. Nämligen mänsklighetens närhet till 

naturen, den skamlösa nakenheten och bilden av "turned-on freedom", alltså droger som en väg 

till frihet.29 Bilden hade uppenbarligen en mängd faktorer som kunde ses på som provocerande.  

Tiden hade också sina dofter, ofta förknippade med de nya drogerna. 

Haschpiporna började bli vanliga kring 1965.30 

Då affischen offentligt rubricerades som haschpropaganda känns det lämpligt att börja utröna 

vad aktörerna i debatten ansåg om droger. Som citatet ovan förtäljer var inte haschpipor 

främmande objekt under 1960-talet och det var därför inte heller konstigt att den offentliga 

diskursen identifierade pipan som den nakna kvinnan röker ur som just en haschpipa, kanske 

särskilt då det gröna marijuanabladet vid kvinnans högra sida direkt drar associationerna till 

psykedeliska substanser. Marijuana, som tidigare haft mytbilden att enbart användas av 

jazzmusiker som flyttat till Sverige, var nu en av de dofter som präglade den nya mer frihetliga 

eran.  

                                                             
23 Leif Nylén, Den öppna konsten, 1998, s.85. 
24 Undergroundtidningen Puss utkom mellan 1968 & 1973 och hade en revolutionär och satirisk inriktning. Tidningen 
berörde bland annat miljöfrågor, politisk, feminism, stadsplanering och ideologisk satir och anställde bland annat 
konstnärer som Marie-Louise de Geer och Öyvind Fahlström. 
25 Leif Nylén, Den fria konsten, 1998, s.154. 
26 Sture Johannesson & Lars Bang Larsen (red.), Sture Johannesson, 2002, s.37. 
27 Lars Bang Larsen, "Undergroundtidningen Puss", Hjärnstorm, 2007. 
28 Håkan Jaensson & Anders Paulrud, "Satiren är död, leve provokationen", Aftonbladet, nr 8 1994.  
29 Sture Johannesson & Lars Bang Larsen (red.), Sture Johannesson, 2002, s.48. 
30 Kjell Östberg, 1968: när allting var i rörelse, 2002, s.88. 
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På sin hemsida uttrycker sig Sture Johannesson som följer: "Affischen föreställde en naken kvinna 

som rökte cannabis. Lite porr var väl ok i liberala Sverige, men trots att cannabisförbudet infördes 

först ett par år senare var just knark tabu.". Johannesson må ha upplevt det som att 

cannabisrökning fortfarande var legalt eftersom det fanns många i kontradiskursen som 

använde sig av drogen öppet (Galleri Cannabis fönster pryddes av marijuanaplantor under 

tiden) men faktum är att cannabis faktiskt hade illegaliserats enligt 1961 års 

narkotikakonvention. Trots att Johannesson upplevde en normalisering kring bruket är det inte 

säkert att den officiella diskursen hade styrkt hans uttalande. Vad Johannesson säger med sitt 

uttalande är i alla fall att han tror att det är drogernas närvaro som gjorde Haschflickan 

provokativ och inte nakenheten eller uttrycket för en revolutionsönskan. På sin hemsida 

fortsätter han även med att kontrastera den svenska miljön kring cannabis med den 

internationella där han anser att svensken är lite väl lättstött. Han beskriver hur hela 

vänsterrörelsen rökte utomlands men hur alla som gjorde det i Sverige "fick sig en omgång av 

myndigheterna"31.  

Faktumet att cannabis var illegalt år 1968 konstaterar Johannesson tillsammans med Lars Bang 

Larsen i monografin från 2002. De beskriver därefter hur chefspsykiatrikern vid socialstyrelsen 

Nils Bejerot till slut fick igenom sin åsikt att cannabisrökningen hade nått epidemiska 

proportioner mot slutet av 1960-talet. Att Bejerots "samhällsdiagnos" accepterades av 

allmänheten ledde till att han 1971 lyckades få igenom en lag om som gällde att tillbehör, såsom 

haschpipor och cannabisfrön även skulle vara illegala. Kanske var det så att Bejerots motstånd 

mot psykedeliska droger förstärktes i ljuset av debatten kring Johannessons affisch Haschflickan 

och uppmärksamheten den fick. Att myndigheterna inte såg på droger som ett lättsamt ärende 

går även att konstatera om en tittar på vad som skedde kring stängningen av 

Undergroundutställningen och Lunds Konsthall.  

Lars Bang Larsen förklarar hur "In Delacroix's picture, the champion of liberty only bares her 

chest, in Johannesson's she is stark naked". Larsen verkar antyda att det gradvisa avklädandet av 

kvinnogestalten som skall representera frihet är en naturlig följd av historiens förlopp. Det följer 

tanken om att nakenhet blir mindre tabu och att nakenhet inte heller nödvändigtvis måste vara 

sexualiserad. På samma sätt som Mariannes blottade bröst var en klar symbol för frihet var 

senare den nakna icke-sexualiserade kvinnokroppen ett tecken på en ny revolutionär frihet. Leif 

Nylén berättar hur nakenhet gärna vävdes samman med politiska budskap inom 

undergroundrörelsen. Han menar att sammanfogningen mellan en politisk radikalisering och en 

sexuell frigörelse är typisk för 1960-talets teorier som gärna kombinerar marxistiska idéer med 

freudianska.32  

                                                             
31 Sture Johannesson, "Revolutionär ända in i nervsystemet", Publicerad: 2003-01-16. 
32 Leif Nylén, Den öppna konsten, 1998, s.157. 
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 [...] bejakandet av den kvinnliga sexualiteten betraktas som ett 
ifrågasättande av patriarkatets auktoritet. Sedlighetens auktoritet 
utmanades av nakenhet, pornografi, fri sexualitet.33  

Bjereld och Demker menar alltså att det ligger i tiden att försöka neutralisera nakenhet och 

sexualitet. Sandqvist tror att det var faktumet att det var en naken kvinna, när kvinnlig nakenhet 

nyss setts på som tabu, som bidrog till provokationen. Folke Edwards håller med Sandqvist och 

säger i intervjun med Christer Wigerfelt att "Jag insåg att den var utmanande eftersom bilden på 

en naken kvinna var erotiskt laddad, men jag förstod inte att det dessutom var en haschplanta 

inlagd i bilden.". Konsthallschefen håller alltså inte med om att knarket var den mest provokativa 

faktorn. Hans uttalande exemplifierar hur nakenheten inte bejakades som neutralt utan 

ofrånkomligen fortfarande innehöll erotiska, och därmed vad som ansågs vara olämpliga, 

konnotationer.  

Alternativrörelsen som Johannesson tillhörde förenade olika typer av kamper. Alla kamper är i 

grunden gemensamma då de kämpar för frihet och avskaffandet av förtryck.  

George Hanson: They're not scared of you. They're scared of what you represent to 'em.  

Billy: Hey, man. All we represent to them, man, is somebody who needs a haircut.  

George Hanson: Oh, no. What you represent to them is freedom.  

Billy: What the hell is wrong with freedom? That's what it's all about.  

George Hanson: Oh, yeah, that's right. That's what's it's all about, all right. But talkin' 

about it and bein' it, that's two different things. I mean, it's real hard to be free when 

you are bought and sold in the marketplace. Of course, don't ever tell anybody that 

they're not free, 'cause then they're gonna get real busy killin' and maimin' to prove 

to you that they are. Oh, yeah, they're gonna talk to you, and talk to you, and talk to 

you about individual freedom. But they see a free individual, it's gonna scare 'em.34  

Ovanstående citat är från den amerikanska kontradiskursiva filmen Easy Rider (1969) och är 

ämnat att förklara skillnaden mellan den dominerande diskursen och kontradiskursens synsätt 

gällande konceptet om frihet. Rent teoretiskt korrelerar George Hanson uttalande om frihet med 

den Situationistiska Internationalens tankar om vad som skett med friheten i ett kapitalistiskt 

samhälle. Inom kapitalismen handlade frihet inte längre om ett tillstånd för själen eller ett 

tillstånd i samhällsstrukturen, istället fylls referenten frihet med en mängd olika betydelser 

beroende på vilket företag det är som försöker sälja känslan. George Hanson menar att den 

officiella diskursen var rädda för den fria individen eftersom frihet inte är ett koncept som de 

kunde kontrollera och det skulle även innebära att skådespelet inte var totalitärt. Frihet hade 

alltså enligt kontradiskursen eller hippierörelsen förlorat sin kvalité som existentiell känsla och 

målet var att återge begreppet dess ursprungliga innebörd. Den alternativa diskursen 

Johannesson tillhörde använde sig av psykedeliska droger som svamp, meskalin eller LSD för att 

utveckla en frihet oberoende av staten. George Hanson menade i citatet att sann frihet kan nås 

genom att leva utanför samhällets etablerade normer eftersom det innebär att leva autentiskt, 

att leva närmare innebörden av vad en människa är.  

                                                             
33 Ulf Bjereld & Marie Demker, I Vattumannens tid?: en bok om 1968 års auktoritetsuppror och dess betydelse i dag, 
2005, s.21. 
34 Internet Movie Database, Citat från "Easy Rider", 1969. 

http://www.imdb.com/name/nm0000197/?ref_=tt_trv_qu
http://www.imdb.com/name/nm0000454/?ref_=tt_trv_qu
http://www.imdb.com/name/nm0000197/?ref_=tt_trv_qu
http://www.imdb.com/name/nm0000454/?ref_=tt_trv_qu
http://www.imdb.com/name/nm0000197/?ref_=tt_trv_qu


17 
 

I Haschflickan har Johannesson inkluderat symboler för olika typer av frihet. Han talar om en 

revolutionär frihet genom att referera till både Friheten på barrikaderna och den 

sydamerikanska revolutionen. Den sistnämnda revolutionen då röken kvinnan blåser ut är fylld 

med små Che Guevara-ansikten. Den officiella titeln på Haschflickan säger att för att 

åstadkomma en revolution krävs ett revolutionärt medvetande. En måste vara medveten om ett 

förtryck och om möjligheten till förändring för att agera och affischen väcker just ett sådant 

medvetande hos alla som tittar på den. Johannesson förtydligar att ett revolutionärt medvetande 

innebär att frigöra sina tankar och sin kropp för att ha möjligheten att förstå sig själv som en 

helhet och enhet, "being whole and radiant". Johannesson syftar även till en sexuell revolution då 

inga tabun gällande nakenhet kan existera i en absolut frihet. Han kan även beskriva en 

psykedelisk revolution genom referenserna till droger. En revolution där människan genom att 

förena sitt vara med sitt är kan uppleva sig själv som en fri enhet utanför och oberoende av 

samhället.35  

När George Hanson hävdar att en fri individ kommer att skrämma personer i makt, personer 

som annars reglerar frihetens värde på en marknad, innebär det en rädsla för vad den fria 

individen använder sin frihet till. Myndigheterna kan inte kontrollera en fri individ. För Bejerot 

är detta problematiskt då hans ideala samhälle är ett organiserat och kontrollerat sådant. Genom 

att den enskilda individen i ett fritt samhälle inte kan förmanas för sitt drogbruk sker även ett 

annat skräckscenario om en ser till hans epidemiska drogteori. Om alla fria individer röker hasch 

skulle konsekvensen vara att alla till slut kommer röka hasch eftersom drogbruk är en social 

smitta.  

Johannesson verkar ha sett sig själv som en fri individ då han öppet visade sitt drogbruk. George 

Hansons avslutande mening gällande att en individ som uppfattades som fri ofrånkomligen 

skulle skrämma den dominerande diskursen visade sig vara korrekt. Ett hot mot den rådande 

hegemonin kunde givetvis inte tolereras eller ges medialt utrymme om de ville upprätthålla 

ordning, ett sådant hot behövde snarare tystas. Vilket kan förklara de repressalier Johannesson 

och hans konst senare utsattes för.  

Den samtida konsten 
Politiseringen blev allt klarare i slutet av 1960-talet. Konstnären skulle nu 
också vara agitator. [...] I sin radikala form fördes konsten bokstavligen ut 
på gatorna, i form av affischer.36 

Sture Johannesson tog självmant på sig rollen som agitator och hans bruk av affischer kan nästan 

ses som stereotypt för en medlem av alternativrörelsen. Det nya mediet kom att spela en viktig 

roll för rörelsen och visade tydligt hur de tog avstånd från svensk "finkultur" och etablerade 

egna normer kring konst och informationsspridning. Genom affischen kunde budskapen tryckas 

                                                             
35 Sture Johannesson & Lars Bang Larsen (red.), Sture Johannesson, 2002, s.48. 
36 Kjell Östberg, 1968: när allting var i rörelse, 2002, s.110. 
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snabbare, i större upplagor och spridas lättare. Affischen blev en konstform med syfte att vara 

tillgänglig för alla och affischen kom att bli Johannessons nästintill enda medium under 1960 och 

1970-talet.37 Den kommunistiska och radikalt socialdemokratiska tidskriften Clarté publicerade 

1968 fyra unga konstnärer som skanderade att: "Vår uppgift är den medvetet propagandistiska. 

Konstnären måste lämna gallerierna. Han måste ändra teknik och anpassa den till det han arbetar 

för. Oljemåleriet är dött, leve affischen!".38  

Johannesson uppvisar 1960-talets nya konstnärliga anda genom sin användning av mixed-

media. Konsten ter sig ofta plottrig då den består av många olika element som inte alltid har ett 

direkt logiskt samband. Han kombinerar en äldre Delacroixmålning med ett fotografi av en 

naken kvinna, ett stiliserat hampablad och Che Guevara ansikten, en groteskt förstorad kokard 

och en möjligen ritad (om inte enbart kontrasterna förhöjts) bakgrund. Att kombinera olika 

media blev som ett uttryck för motstånd till etablerade institutionella normer där konsten 

fortfarande ansågs vara i behov av "renodling". Till och med sättet på vilket Johannesson 

arbetade uttryckte en form av motstånd till etablerade konstnärliga normer.39  

Det blir nödvändigt att förstå vad i Johannessons konst som var nyskapande och provocerande 

och var han inspireras av tidigare konstriktningar. Två rörelser som påverkat hans konst är 

lettrismen (med medlemmar vilka somliga senare gick över till Situationistiska Internationalen) 

och neodadaismen (som inte är lika samhällskritisk som dadaismen men som däremot ofta 

använder sig av "kapitalismens motiv", exempelvis motiv inspirerade av massproduktion). Det 

var lettristerna som myntade termen détournement vilket innebar att skapa konst med hjälp av 

kapitalismen och mediakulturen som inspiration. Syftet var att konsten skulle ställa sig mot 

dessa fenomen och att motarbeta kapitalismen inifrån. Lettrismen syns även i Johannesson verk 

då han inkluderar textuella budskap. Neodadaismen syns i hans förkärlek för en kombination av 

olika medier för att skapa ett enda slutgiltigt motiv. I Haschflickan kombinerar Johannesson 

exempelvis historiemåleri, fotografi, handmålade segment och text i vad som hade kunnat 

rubriceras som ett collage. På grund av inspirationen från lettrismen och neodadaismen 

presenterades budskapen ofta lite "huller om buller". Detta var dock ingen nackdel för 

betraktarna av konsten då det organiskt enhetliga var viktigare under 1960-talet än det som 

skapats eller inspirerats av mekanik.40  

 

Lars Bang Larsen beskriver Johannessons konst som inspirerad av lettrism, neodadaism, 

popkultur, undergroundkultur, psykedelisk teori och anarkistisk populism.41  Johannesson 

                                                             
37 En tidsskrift som även Nils Bejerot var aktiv medlem i under 10 år, fram till 1956. Under Bejerots tid var maoismen 
mer i fokus. 
38 Clarté (1/1968) i Håkan Agnsäter, Affischerna 1967-1979: från den svenska alternativrörelsen, 2013, s.9. 
39 Leif Nylén, Den öppna konsten, 1998, s. 85. 
40 Leif Nylén, Den öppna konsten, 1998, s.129. 
41 Sture Johannesson & Lars Bang Larsen (red.), Sture Johannesson, 2002, s.13. 
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använder sig av 1960-talets radikala regimkritik för att konstruera budskapen (underground, 

anarkism, situationism), vilket han kombinerar med tidstypisk media (affisch, fotografi) och 

skapar genom tidens "nya" tekniker (offsettryck, psykedeliska droger, collage). Även om 

Johannessons slutprodukt må vara innovativ och uppseendeväckande under 1960-talet var den 

inte på något sätt originell i hänsyn till dess enskilda faktorer.  

Auktoritetskritik och en psykedelisk revolution 

Andrée skall ta sig en tripp 

Bejerot var inte den enda auktoritetspersonen som företrädde en antidrogpolitik i Sverige under 

1960-talet. Francesca Gavin förklarar att socialdemokraterna varit det ledande partiet i Sverige i 

runt 60 år och stod i opposition mot de som räknades som drogliberaler, exempelvis Lunds 

konsthallschef Folke Edwards. Edwards och Johannessons kämpade mot socialdemokraternas 

"starke man" i Skåne, ordförande i Lunds Stads Drätselkammare och ordförande i Lunds 

konsthallsnämnd Torsten Andrée för att få anordna utställningen Underground. Gavin skriver 

att: 

According to the artist, the Chairman of the konsthall Torsten Andrée (who was best 
friends wih then Swedish prime minister Tage Erlander), wrote to the police saying 
Johannesson was a psychopath and ordered his immediate hospitalisation. Lucily the 
head of the criminal police in Lund, Sigrid Cronquist as an art buff who had interviewed 
Johannesson about his work, so let him be. Andrée was so frustrated he decided the 
poster should be cut into strips and burned.42  

Precis som Foucault poängterat med sina utestängningsmekanismer kan en ideologi eller 

diskurs enbart förbli förhärskande om den stänger ute sina meningsmotståndare, och i 

Johannessons fall får han flertalet gånger acceptera att auktoritetspersoner försöker 

diagnosticera honom som vansinnig och icke tillförlitlig. Han fortsätter i intervjun beskriva hur 

inga konstnärer kom till hans assistans inom debatten eftersom de alla var rädda att få samma 

stämpel som "vansinniga" drogliberaler. Johannesson förklarar själv, i en situationistisk anda, att 

han trots detta valde att kämpa emot. Att sälja och sprida affischerna var hans counter-strike och 

defence weapon.43 Johannesson uttalar sig även om Andrée i en annan intervju. 

Han [Torsten Andrée] är upprörd och säger att han har stoppat ”Pipan” [affischen 
Haschflickan], minns Johannesson. 
 
Sture Johannesson är emellertid ingen lättskrämd person. Han är utbildad ingenjör och 
konstnär, han har gått på sjön, han är involverad i Sveriges kanske mest uppkäftiga 
galleri, Galleri Cannabis i Malmö och han är en viktig del i den tidens unga konstscen. 
Han kan svara för sig. ”Då är det väl bara att tända på”, replikerar han. 
- Så vanvördigt kunde man väl inte svara en sådan viktig person, så han blev riktigt 
ilsken och menade att det var ren och oförfalskad haschpropaganda, berättar han medan 
han tar de sista blossen på sin cigarrett.44 
 

1960-talets syn på respekt gentemot äldre och auktoriteter blir tydlig genom Johannessons citat. 

I båda citaten syns det hur Johannesson gärna framställer motståndssidan genom deras makt 

                                                             
42 Francesca Gavin, "Sture Johannesson", Dazed Digital, 2012. 
43 Francesca Gavin, "Sture Johannesson", Dazed Digital, 2012. 
44 Torgny Nilsson, "Legendar lät sig inte skrämmas", Helsingborgs Dagblad, Publicerad 28 maj 2004. 
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och inflytande över politiken vilket gör dem till endimensionella "onda" karaktärer inom den 

kontradiskurs han kan sägas tillhöra. Han sätter dem i kontrast till sig själv som automatiskt blir 

en fritänkande konstnärspersonlighet som kämpade i motvind. I det första citatet liknar 

Johannesson vad som skedde vid en kamp eller ett slagsmål genom att nämna sina affischer som 

ett försvarsvapen.  

Affischen Andrée will take a trip! (1969) skapade 

Johannesson som en pik till Torsten Andrée eller 

möjligtvis som ett försvar till anklagelserna om att 

Haschflickan enbart varit drogpropaganda. Detta efter 

att Andrée, med stöd av allmänheten och de styrande 

socialdemokraterna, valt att ställa in utställningen och 

neka Johannessons affisch möjligheten att visas i det 

offentliga rummet. Vissa av Haschflickans element - 

som texten Underground och de stiliserade 

hampabladen - finns kvar även i denna affisch som för 

att tydligt binda samman verken. 

Affischen är utformad som en stereotyp "Vilda 

Västern"-affisch på grund av typsnittet och intrycket 

av att den skall vara samhällsinformativ. Han 

anammar de styrandes teckensystem för att framföra 

en subversiv åsikt, en taktik Situationistiska Internationalen alltid införlivar i sin "konst". Han 

förlöjligar Lunds Stad genom att påstå att de sprider illasinnat skvaller till allmänheten. Ovanför 

bilderna på ballongfärden står det i rosa "Anything which can be done chemichally can be done by 

other means!". Detta är ett citat av beatförfattaren William S. Burroughs som redan 1953 

profilerade sig som "knarkare" när han släppte boken Junkie som delvis berör Burroughs egna 

erfarenheter som heroinist och även hans försäljning av droger. För att provocera ytterligare 

inkluderar Johannesson även en mängd andra referenser till droger i affischen. Johannesson var 

av allt att döma väldigt medveten om att drogpositiva åsikter ansågs provocerande. Längst ner 

på affischen har han infogat olika stjärntecknen i runda halvbågar. Antagligen som en 

association till den spirande spiritualismen som kopplades till bruket av psykedeliska droger 

under 1960-talet. 

Utställningen hette i sin helhet Underground will take over och Johannesson väljer nu att leka 

med orden. Han har i affischens nedre del ritat två små marijuanablad inom vars en halvcirkel 

som består av olika stjärntecken. Genom att placera ett marijuanablad ovanför "will take over" 

är denna affischs syfte lite tillspetsat i jämförelse med Revolution means revolutionary 

consciousness!. Han menar inte längre att "The Underground will take over", utan att "Marijuana 

2. Andrée will take a trip! (1969). Sture 
Johannesson. Offset. 62,2 x 85,1 cm. 
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will take over". Lindgren talar om de olika drogstrategiernas symboler eller ikoner och skriver 

att legaliseringsstrategin vanligen använde sig av stiliserade hampablad som en symbol för fred 

och frihet. 45  Att inkludera marijuanabladet kan alltså även vara ett tecken på att 

drogliberalismen och fred till slut will take over trots att den dominerande diskursen motarbetar 

det.  

Längst ner på affischen presenteras utställningen "Underground - Lunds Konsthall" lika tydligt 

som den gjorde på den ursprungliga affischen men med tillägget "On behalf of Lady Jane & Lunds 

Stads Drätselkammare". Detta kan antyda att han menar att utställningen är "sponsrad" av 

marijuana46 men kan även vara en referens till Rolling Stones låt Lady Jane från 1966. Han har 

valt att betona de första bokstäverna i Lunds Stads Drätselkammare - LSD - och har skrivit ut 

dem i gult, nästan som ett vattenmärke, bakom de rosafärgade bilderna på luftballongen. LSD är 

en psykedelisk drog som ger hallucinationer och får brukaren att "trippa". Ordet tripp kommer 

som tidigare presenterat från det engelska ordet för resa. Johannesson leker alltså medvetet med 

orden. Eftersom Andrée sade att han "stoppat pipan" valde Johannesson att tolka det som om 

Andrée skulle röka marijuana och kopplar sedan detta till den andra psykedeliska drogen LSD 

som en kan "trippa på". Johannesson försöker säga att Andrée skall åka på både en spirituell och 

fysisk tripp.  

Den fysiska resa som Johannesson syftar på är ett exempel taget ur historien och åsyftar den 

resa som ingenjören S.A. Andrée gjorde år 1897. De 24 rosa bilderna föreställer S.A. Andrées 

ballongfärd till Nordpolen. Att det var just en ballongfärd och att resan företogs 60 år tidigare är 

humorn i det hela. Johannesson drar ytterligare en parallell mellan S.A. Andrées ballongfärd och 

Lunds Konsthall. Han menade att utvecklingen för konsthallen liknade ballongfärdens 

utveckling. Andrées ballongfärd, som först varit lovande, slutade på så sätt att ballongen Örnen 

kraschade och allt som återstod när luftballongen återfanns 33 år senare var de två döda 

passagerarna och "a pile of old boards"47. På samma sätt som ballongfärden först verkat lovande 

men slutade i kaos såg Lunds Konsthalls utveckling ut. Konsthallen tävlade under 1960-talet 

med Moderna Museet i Stockholm om vilket som var det mest "banbrytande" museet när 

plötsligt Underground-affischen kom med i beräkningen då affischens innehåll tvingade 

konsthallen att stänga. Genom denna liknelse blir det tydligt att Johannesson försöker hävda att 

den provokation han försökt väcka med Haschflickan varit en lyckad provokation. Trots att hans 

konst inte hann visas eller uppskattas inom ett museums väggar hade konsten och dess budskap 

en effekt. Konsten lyckades uppröra till den grad att en offentlig institution, som bara ville 

vidarebefordra maktens idéer, störtades. Affischen menar att förlöjliga Andrées respons på 

Haschflickan genom att visa överdrifter och tvetydigheter. Det är även intressant att notera hur 
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22 
 

Johannesson både i Haschflickan och Andrée will take a trip! väljer 1800-tals fenomen att 

exemplifiera revolution och i det här fallet en resa med. 

På grund av associationsflödet i Andrée will take a trip! är det troligt att Johannesson trippade då 

han skapade verket. Associationerna under en tripp är inte nödvändigtvis koherenta eller 

"logiska" men alla idéer har ändå ett släktskap. En psykedelisk resa och en faktisk ballongresa 

som företogs 1897 är egentligen inte sammanbundna ting men de har ett uppenbart släktskap. 

Utifrån Andrées uttalande om att "stoppa pipan" fabulerar Johannesson ihop en mängd olika 

betydelser som alla är medvetet drogrelaterade. Eftersom Andrée, som tydlig drogmotståndare, 

uppenbarligen inte försökte antyda att han rökte en haschpipa blir associationskedjan mellan en 

haschpipa - tripp - psykedeliska - LSD enbart logisk utifrån Johannessons mer drogliberala 

tankesätt. Trippen komponerar affischen utefter Johannessons subjektiva medvetande och 

kunskaper.  

Högst upp i kanterna finns vad som framstår som två förminskade bokomslag, även dessa i 

ljusrosa. Den ena lyder "Konsten att studera utställningar av S.A. Andrée Öfveringeniör" och den 

andra "Föredrag. De dåliga tiderna och deras orsaker av A. Andrée". Johannessons fabricerade 

bokomslag försöker antyda att det svenska etablissemanget skyller på droger för att förklara vad 

det är som går fel i samhället. Och med tonen av ironi och absurditeter som Johannesson 

etablerat genom hela affischen är det uppenbart att han inte anser att "drogpropaganda" är 

orsaken till det svenska samhällets problem och han förlöjligar snarare de som väljer att tro på 

en sådan "förenklad" bild.  

Détournement och metoder för maktkritik 

Om Foucaults utestängningsmekanismer handlar om de grundläggande villkoren för vem som 

får yttra sig i en diskurs och vems ord som tas för sanning så handlar Guy Debords idéer om att 

dekonstruera frågan om vem som får tala i en diskurs och varför med marxistiska 

förklaringsmodeller. Debord berörde hur en "konstnär" kan verka för att bryta skådespelet som 

framförs av en dominerande diskurs. I grunden diskuterar både Foucault och Debord de 

sanningsanspråk inom en viss kontext och Situationistiska Internationalen ledd av Guy Debord 

föreslog hur en aktivt kan tänka och subversivt agera för att motverka skådespelssamhällets 

sanningsmonopol.  

Ett skådespel, eller ett spektakel, är menat att dölja tings verkliga värde, "Skådespelet är inte ett 

tillägg till den verkliga världen, en pålagd dekoration. Det är det verkliga samhällets innersta 

overklighet. [...] Skådespelets form och innehåll rättfärdigar i sig helt och fullt det existerande 

systemets villkor och ändamål. Skådespelet utgör också den ständiga närvaron av detta 

rättfärdigande genom att det ockuperar största delen av den tid som upplevs utanför den moderna 
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produktionen"48. Skådespelet, vilket är konstruerat av den dominerande diskursen, tar upp all tid 

och dikterar vad som är gott och sant och gör detta irrelevant att diskutera. Det går att säga att 

även skådespelet regleras av Foucaults utestängningsmekanismer. Det enda som krävs av 

människan i ett kapitalistiskt system är att hen ger sitt passiva samtycke.49 Debord använder 

den marxistiska termen alienation och skriver att ju mer människan blir en passiv betraktare till 

världen, desto mindre lever hen. Desto mer tro människan lägger i skådespelets verklighet, 

desto mindre förstår hen sin egen existens och begär, hen blir alienerad från sig själv.50  

Debord föreslår även i Skådespelssamhället hur en kan avbryta skådespelets monopol på sanning 

genom en détournement, vilket är en handling som han kallar för antiideologins flytande språk. 

Han kallar Hegels tes om att även sanningen måste bära spår av sin skapare för Situationisternas 

teoretiska medvetande.51 De menar att i skådespelet vilket människan befinner sig i tack vare 

senkapitalismen ses till och med tid som en vara. Ett stadium där allting mäts i dess ekonomiska 

värde och de mänskliga sinnena medvetet förvrängs och människan medverkar i en 

sinnesbedövande konsumtionskultur där tingens verkliga värde helt har förlorats eller 

förskjutits. Medvetenheten kring denna historiska utveckling var det revolutionära medvetande 

som Situationistiska Internationalen försökte sprida under studentrevolten i Paris 1968 och kan 

även vara det Johannesson refererade till när han döpte sitt verk till Revolution innebär ett 

revolutionärt medvetande.  

Johannesson utför en détournement då han omkastar de vanliga villkoren för en affisch. Konsten 

han skapar ser inte extraordinär ut, istället är den informativ och om något enbart ovanligt 

färgglad. Han har skapat en informativ affisch som skall marknadsföra en utställning. Skillnaden 

mellan Johannessons konst och "normativ" konst (l'art pour l'art) är att Johannesson utöver det 

"normala uttrycket" inkluderar ett subversivt budskap med syfte att överstörta den 

dominerande diskursens sanningsanspråk. Han gör det genom att byta ut olika teckens 

betydelser eller visa överdriver. Som Debord skriver: "Détournementet återför till det subversiva 

området de kritiska slutsatser ur det förgångna som stelnat till respektabla sanningar, det vill säga 

omvandlats till lögner."52  

Situationistiska Internationalen medverkade i mångt och mycket till att få bollen i rullning 

gällande majrevolten 1968 i Frankrike vilket var en anda som senare spred sig även till Sverige. 

Östberg talar om Lund som platsen där studentrörelserna politiserades och som en grogrund till 

mer radikala vänsterorganisationer som socialistiska Clarté och den syndikalistiska 

                                                             
48 Guy Debord, Skådespelssamhället, 2002, s.22. 
49 Guy Debord, Skådespelssamhället, 2002, s.24-25. 
50 Guy Debord, Skådespelssamhället, 2002, s.31. 
51 Guy Debord, Skådespelssamhället, 2002, s.145. 
52 Guy Debord, Skådespelssamhället, 2002, s.143. 
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Zenitgruppen.53 Sten Gromark beskriver hur Situationismen medvetet försökte sprida sig i 

Sverige under tidigt 1960-tal, exempelvis genom att hålla en tre dagar lång konferens i Göteborg 

1961. Sture Johannesson hade själv varit med i Situationisterna men kickades ur gruppen under 

sent 1950-tal av Debord själv då han inte ansåg att Johannesson brann tillräckligt starkt för 

deras marxistiska förklaringsmodeller. 54 Trots detta märks Johannessons påverkan av 

situationisternas konstskapande i hans konst även på 1960-talet. Gromark funderar på om 

Situationisterna verkligen lyckades få fotfäste i Sverige överlag och konstaterar att 

situationismen fanns kvar i Sverige även efter 1961 "som en underström och ett radikalt 

alternativ."55.  

Johannesson anser sig inspirerad av Debord personligen gällande kreativitet och eskapism. Han 

säger att på samma sätt som Debord påstod att bra skrivande enbart kunde uppnås genom en 

förlängd fylla, kunde enbart bra konst skapas genom en förlängd tripp.56 Exempelvis syns 

situationismen i Johannessons konst på grund av att det alltid är hans innehåll och sällan hans 

uttryck som är i fokus. Konsten är ej skapad för att vara konst, den är skapad för att säga något. 

Johannessons konst var menad att uppmärksamma skådespelssamhället vi levde i, väcka 

människor ur deras alienation genom att ge dem ett revolutionärt medvetande och spränga 

gränsen mellan konsten och det verkliga livet. Johannesson hade dock ett annat tänkesätt kring 

hur en kunde väcka sitt medvetande än det Debord hade. Den metod som Johannesson använde 

sig av för att skapa subversiv konst var bruket av droger. Användningen av psykedeliska droger 

var för honom ett sätt att kritisera och se förbi etablerade normer, välfärdssamhällets 

materialism och människors ökade likgiltighet och passivitet för andra människor.57  

Psykedelisk revolution 

I Johannessons monografi inkluderas Psychedelic Manifesto, som han själv är författare till, en 

text som tidigare publicerats i ett nummer av tidningen Ord & Bild år 1967. Manifestet nämner 

att frihet, jämlikhet och broderskap är ett motto och levnadsregel för en person som använder 

psykedeliska droger. Samma solidaritetsord som revolutionärerna under Delacroixs tid 

förespråkade. Manifestet har med en rad populärkulturella referenser som till beatförfattarna 

Allen Ginsberg och William Burroughs, tidskriften Paletten och Bob Dylan. Följande citat är från 

manifestet: 

Freedom is not an imperishable phraseological wash-wear costume one puts on 

in elementary school, freedom is a lump of hashish in tinfoil, the freedom you 

cannot hide in your boots or underwear without the police finding it, freedom is 

a ball of tinfoil one squeezes in one´s hand and is ready to throw away when 

power intervenes, the abused knowledge in society, knowing that power owns 

truth and that truth is something a group and people can agree upon through 

                                                             
53 Kjell Östberg, 1968 när allting var i rörelse, 2002, s.103-104. 
54 Francesca Gavin, "Sture Johannesson", Dazed Digital, 2012.  
55 Kristoffer Arvidsson & Jeff Werner, Upp med rullgardinerna!, 2009, s.138 & 154. 
56 Sture Johannesson & Lars Bang Larsen (ed.), Sture Johannesson, 2002, s.12. 
57 Sven-Åke Lindgren, Den hotfulla njutningen, 1993, s.171. 
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democratic working methods and principles. The cultural worker must be an 

artist with no claim to be taken seriously, reliability comes in the form of a cop´s 

badge. One should sell hashish, not oil paintings or theatre tickets.58  

Citatets första del blir meningsfullt om en tänker på användandet av droger som frigörande i sig. 

Han menar att frihet är en klump hasch på grund av haschets potential, på grund av fria insikter 

när en är hög. Johannesson talar även om något närmare friheten i sig nämligen hur friheten 

finns i motståndet mot ett visst sanningsanspråk. Denna filosofi förespråkar en konstant 

medvetenhet om att alla idéer är betingade av den som uttalar dem, power owns truth, och att de 

som utfärdar lagarna (sanningsregimen) och upprätthåller lagarna (polisen) enbart hjälper till 

att upprätthålla godtycklig moral och levnadsregler. Genom att använda meskalin, LSD, 

psilocybin och hasch kunde en inse vad sann frihet och glädje.  

Den psykedeliska diskursen under 1960-talet menade att medvetenheten människan fick kring 

världen och om vad sann frihet från normer är hade ett syfte. Medvetenheten borde och kanske 

ofrånkomligen skulle komma att användas för att kritisera den borgar- och konsumtionskultur 

som hade kommit att bli västvärldens vardag samtidigt som människor led på andra platser i 

världen. Lars Bang Larsen förklarar att "for cultural revolutionaries of the 1960s, drugs were 

powerful means of expressing disaffection, and it was believed that, drugs had intrinsic 

revolutionary qualities."59 Det psykedeliska manifestet proklamerar att en människa med 

psykedelisk erfarenhet inte kan förbli alienerad. Hen är ofrånkomligen medveten om vad som är 

autentiskt och vad som är skådespel vilket möjliggör en revolution.  

Aldous Huxley menade att barriären mellan medvetet och undermedvetet upphävdes under en 

psykedelisk tripp. Detta möjliggjorde en fördjupning gällande kunskap om en själv och hur en 

ser på sin omvärld, ofta i ljuset av en mystisk känsla. Det var alltså antagligen Johannessons LSD-

upplevelse som fick honom att upphäva gränserna för "logiska" konnotationer i skapande av 

några av sina verk. Idén bakom Andrée Will Take a Trip! ter sig avsevärt mer psykedelisk än den 

bakom Revolution means revolutionary consciousness! som främst inspirerats av det psykedeliska 

formspråket, exempelvis färgvalet, det slumpartade uttrycket och spridda referenserna.60  

Forskningsprojektet Dexter Bang Sinister beskriver kompletterande hur den psykedeliska 

upplevelsen upplevs likartat av alla och denna upplevelse inkluderar en uppfattning om världen 

som fri från dikotomier. Världen upplevs som allt och ingenting samtidigt, "control and letting 

go, atavism and futurism, mythos and logos, fullness and nothingness"61 vilket vid användning 

skapar "insiktsfulla" känslor och frihet att filosofera utanför rådande samhällsnormer. 

Johannessons konst beskrivs innehålla både det abstrakta och det figurativa, det imaginära och 
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det verkliga. Den psykedeliska konsten följde ingen agenda eller såg ut på ett visst sätt. Det enda 

som förenade den psykedeliska konsten som sådan var dess revolutionära ställningstagande 

mot etablerade normer.62  

Den psykedeliska affischkonsten fick i Sverige sin främste och kanske 
ende utövare i Sture Johannesson. Med visuell fantasi, grafisk 
fingerfärdighet, och språklig associationsrikedom skapade han affischer 
som - ofta med utgångspunkt från Dylan - propagerade för cannabisbruk 
och hippierörelsens gemenskapsideal. 63 

Leif Nylén påstår i citatet att Johannessons konst innehåller ett budskap till allmänheten - han 

ville ha frihet att bruka droger och umgås på andra sätt än de traditionella. När han och frun 

Ann-Charlotte startade Galleri Cannabis i hennes gamla ateljé i Malmö gjorde de det med idén 

om att vilja gagna nya alternativa sätt att tänka och sätt att umgås på. De företrädde en icke-

kommersialism och multikulturalism (i form av idéer och identiteter) samtidigt som de 

anordnade smoke-ins och be-ins. 64  Alla vilka var koncept som härstammade från den 

amerikanska och ofta även psykedeliska undergroundkulturen. Timothy Leary anordnade till 

exempel, tillsammans med beatförfattaren Allen Ginsberg, den första human be-in 1966 i San 

Fransisco under the summer of love. Detta är även evenemanget vilket Dexter Bang Sinister 

kallar för den psykedeliska revolutionen.65 Tanken att psykedelisk droganvändning ledde till 

gemenskap, fred, kärlek, glädje och i förlängning till ett berikat liv genomsyrade både galleriets 

verksamheter, Johannessons konst och deltagande i legaliseringsrörelsen under 1960-talet. Den 

enda teoretiker som Bang Larsen specifikt antyder att Johannesson inspirerats av är just 

Timothy Leary.66  

En tripp känns omvälvande då en människa med sina vanliga kognitiva förmågor plötsligt 

uppfattar världen på ett helt nytt sätt. Trippen ger känslan av att en fullständigt existerar i nuet 

och som konsekvens kan en enklare omvärdera tidigare värderingar och uppfattningar. 

Upplevelsen är att en kan komma åt vilken tanke eller minne en vill utifrån alla ens samlade 

livserfarenheter. En kan även resonera kring dem på ett logiskt och konsekvensartat sätt. 67 Det 

går att argumentera att trots att en empiriskt upplever verkligheten är den psykedeliska 

upplevelsen högst subjektivt präglad. På grund av att upplevelsen av drogen är allomfattande för 

ens uppfattning om den inre och yttre världen går det att hävda att personen som trippar kan nå 

potentiellt missledande slutsatser.  

Det fanns inte en grupp av psykedeliska teoretiker utan snarare splittrade teorier och Lars Bang 

Larsen konstaterar att "There was no program or party line, no structural ability"68, Vilket 

antagligen är ett resultat av de psykedeliska drogernas illegala status men även då det 
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fortfarande enbart talades öppet om droganvändning i positiva ordalag i mindre alternativa 

diskurser eller kulturer under 1960-talet. Johannesson använde droger "as a conduit for social 

change, a medium for exploring a free reality 'Anything which can be done chemichally can be done 

by other means!'"69 vilket är samma referens som han använder sig av i Andrée will take a trip!.  

Drogpåverkan, som skapade en värld av ohämmade associationer, fick Johannesson Revolution 

means revolutionary consciousness! och Andrée will take a trip! att bli iögonfallande. Detta sätt att 

skapa konst på gjorde det svårt för institutioner att objektifiera bilderna eftersom de i konkret 

fysisk form alltid talade för sig själv. Affischerna blev som en ofrivillig "rush of awareness" på 

grund av sina fria associationer. Konsten väckte det sovande medvetandet, vilket var 

Johannessons mål. Johannesson påstår att hans ursprungliga mål inte var politiskt. Han hade 

enbart en idé om att befria människors tankebanor från att oreflekterat spela med i det 

kapitalistiska skådespelet.70 Lars Bang Larsen konstaterar att psykedelisk konst existerade i ett 

organisatoriskt och politiskt vakuum och att konstens enda agenda är att "change consciousness 

in order to change reality"71. Antagligen åsyftar han enbart att det ej fanns ett koherent politiskt 

budskap, för det går knappast att ta ifrån den psykedeliska konsten dess önskan att förändra 

samhället. Johannesson menade att konsekvenserna av upplysningen och friheten som gavs 

människan vid bruket av psykedeliska, ofrånkomligen skulle vara denna personens behov att 

förändra rådande samhällsnormer.  

Drogpolitik, vänstervåg och diagnosticering som vapen 
 

Samtidigt som Johannessons konst illustrerar en blandning mellan psykedelisk revolution och 

konstnärlig détournement hävdade Bejerot att droger enbart kunde vara av ondo och att vi 

borde återvända till välfärdssamhällets ideal. Exakt de ideal som legaliseringsrörelsen vill fly 

från eller göra uppror mot. Sven-Åke Lindgren hjälper till att förklara kopplingen mellan 

legaliseringsrörelsens politiska kamp, drogernas roll i ett samhälle som präglas av nya politiska 

vindar och Marx alienationsbegrepp:  

Välfärdssamhällets materialism och kyla sågs som ett viktigt skäl till varför så 
många ungdomar vände samhället ryggen. De sökte efter något annat än legal 
verklighetsflykt i form av TV, alkohol, piller och likgiltighet inför tidens stora 
frågor; existentiella spörsmål, influenser från andra kulturer, utsugningen av 
fattiga länder, befrielsekrigen, indoktrineringen, expertväldet, auktoritets 
lydnaden, etc. Bruket av droger blev i detta perspektiv en protest mot en äldre 

generations förlegade och mossbelupna livsstil.72  

Sanningsanspråk 

Alla diskurser präglas av ett visst sanningsanspråk, varav de flesta är långt mer subtila 

handlingar och tankesätt än de väldigt tydligt artikulerade sanningsanspråken som jag 
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poängterar. Om en inte håller med sanningsanspråken så ställs en utanför diskursen, en blir 

fången i en marginaliserad subjektsposition med lite handlingsutrymme. Enligt Foucault finns 

det tre utestängningsmekanismer som sållar ut vad det är som accepteras i en viss diskurs.  

Den första är förbudet eller tabun. Detta dikterar vad som är korrekt att säga och vad som bör 

döljas. Foucault nämner sexualitet som exempel på ett tabu som existerar inom många diskurser 

vilket var ett tabu Johannesson valde att bryta mot i affischen Haschflickan då den nakna rosa 

kvinnan som står i kontrapost är det första som fångar betraktarens blick.73 Att vara för 

individens rätt att nyttja droger inom en svensk diskurs är ett likande tabu, detta omöjliggör 

fullständigt en drogdebatt där alla parters röster betyder lika mycket och som inte bara berör 

hur en skall skadereducera eller förhindra drogbruket helt.  

Foucaults andra mekanism är avskiljandet mellan förnuft och vansinne. Poängen är att ingen 

kommer lyssna på dåren. Genom att ha makten att diktera vem som är frisk eller normal och 

vem som är vansinnig regleras personers rätt att tala. Genom att Nils Bejerot beordrar 

Johannesson tvångsomhändertagen klassificeras Johannesson automatiskt som vansinnig, sjuk 

och avvikande. Detta gör att Johannesson uttalanden inte kan betraktas som legitima inom den 

dominerande diskursen.74 Den bejerotska retoriken ogiltigförklarade även en mängd andra 

personers argument - bohemer, den frihetliga vänstern, personer som är för droganvändning 

samt missbrukaren själv - genom att antyda att de inte har ett legitimt sanningsanspråk 

eftersom de inte är tillförlitliga individer enligt denna modells definition.  

Den tredje mekanismen förhåller sig till existensen av de två första då dessa reglerar vem som 

får tala och vad som kan sägas. Den tredje mekanismen är viljan till sanning men kan också 

beskrivas som dikotomin mellan det sanna och det falska. Alla diskurser regleras av en 

sanningsregim. Vad som är sant, vilket givetvis är en godtycklig värdering, presenteras utan 

konflikt av regimen. Sanningen är det normaliserade påståendet och följaktligen den svåraste 

faktorn att precisera. Bejerots uttalanden om knarkare som smittkällor var ett sådant antagande 

som ratificerats av den officiella diskursen och därmed låg som grund för hur en till slut var 

omedvetet började tänka på och värdera knarkaren. Foucault skriver att: "Ty liksom de andra 

utestängningssystemen förlitar sig viljan till sanning på institutionellt stöd"75. Sanningen blir alltså 

först en icke ifrågasatt sanning när den yttrats av en institution med sanningsanspråk. En 

diskurs sanningar kan utläsas inom staten, psykiatrin och museerna då de alla är institutioner 

vilka lyder under den dominerande diskursen.  
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Vad som skedde på 1960-talet var att kontradiskursen satte den dominerande diskursens 

sanningsanspråk under lupp och började kritisera somliga sanningsutsagor. Detta kan på något 

sätt personifieras i trolöshetsdebatten som främst tog sig form mot slutet av 1960-talet och på 

många sätt ledde till vänstervågen 1968. Den alternativa diskursen började även framföra egna 

sanningsanspråk som främst handlade om en omförhandling av det som var traditionellt. 

Johannesson och hans gelikar bör kunna beskrivas som mer radikala än många av 

vänsterdebattörerna eftersom de, som tidigare påtalat, hävdade att användandet av droger, en 

ny umgängesnorm och förringandet av existerande samhällshierarkier skulle bringa fred, glädje 

och kärlek.  

Anders Frenander beskriver, som ett resultat av kulmineringen av trolöshetsdebatten runt 

1966, hur den alternativa diskursen blev kritiserade för att de hade 

problemformuleringsprivilegiet76 i den offentliga debatten. Högern kritiserade vänstern på 

grund av att de använde sitt nya privilegium till att poängtera eventuella felaktigheter i 

sanningsutsagor. Den dominerande diskursen verkade följaktligen se vänsterradikalerna som 

ett hot mot den etablerade svenskheten. För att behålla status quo och sin rätt till 

sanningsdikterande svartmålades istället kontradiskursen.  

Gunnar Biörck exempelvis beskrev de nya kulturradikalerna som kulturelitister som inte hade 

någon större vetskap om samhället i stort och han ansåg dem ansvariga för stegringen av 

narkomani, könssjukdomar och kriminalitet. Att radikalerna var en kulturell elit var en kritik 

som ofta riktades mot rörelsen. Kulturradikalerna, som Johannesson kan sägas tillhöra, hyllade 

normlöshet och fördomsfrihet. Biörck hävdade att just normlösheten och friheten "bara var 

eufemismer för 'slapphet och hänsynslöshet' vilket i sin tur öppnade dörren för 'anarki och 

destruktion'"77. Svenskheten innebär alltså för Biörck upprätthållandet av traditionella normer, 

ordning, kontroll och "hyffs".  

Tre drogpolitiska åsiktslinjer under 1960-talet  

Under 1960-talet skedde den första stora debatten om narkotika i Sveriges historia, det var 

första gången som så många aktörer och synsätt skildrades offentligt.78 Orsaken till den nya 

fokus på narkotika förklarar Magnus Linton som följande: "[...] det var alltså inte den breda 

allmänhetens omfattande bruk och missbruk av centralstimulantia och barbiturater som tände 

1950- och 1960-talens första narkotikadebatt, utan marijuanas koppling till den svenska jazzvågen 

och amfetaminets intrång i ny gängkultur.".79 Lintons slutsats innebär i mångt och mycket att 

drogdebatten började inte på grund av svenskens val av droger eller att svensken nyttjade 

                                                             
76 Vilket bland annat Frenander själv anser att de hade i debattklimatet efter 1965. 
77 Anders Frenander, Debattens vågor: om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt, Göteborg, 
1999, s.145-146. 
78 Bengt Svensson, Narkotikapolitik och narkotikadebatt, 2012, s.34.  
79 Magnus Linton, Knark: En svensk historia, 2015, s.79. 
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droger överlag (eftersom drogbrukare alltid funnits). Faktum var snarare att drogerna nu 

användes av en ny grupp av människor som kunde länkas till kriminalitet och gängkultur. 

Narkotikan gick från att vara en privatangelägenhet för hemmafruar till att spridas i 

bohemkretsar och anklagas för att korrumpera ungdomen och associeras med kriminalitet. 

Narkotikan var nu ett problem och enligt Sven-Åke Lindgren uppkom det därför tre olika 

policymodeller mellan 1955 och 1968 för att luska ut en lösning på vad som nu räknades som ett 

samhällsproblem.80 

Nils Bejerot var en aktiv förespråkare för kontroll- och sanktioneringsstrategin som är 

synonymt med den restriktiva drogpolitik som Sverige förde fram till 1980-talet. De ansåg att 

det fanns epidemiologiska orsaker till narkotikamissbruk och såg därmed på missbruk som en 

social smitta. Knarket i sig var alltså av ondo och spridningen av narkomana tendenser verkade 

omöjliga att hindra om inte knarket försvann helt. För att bota denna smitta förespråkade de 

bland annat polisiära åtgärder eller tvångsinläggningar, båda åtgärderna drabbade 

legaliseringsförespråkaren Sture Johannesson. Epidemiologin var en av de förklaringsmodeller 

som de använde för att i slutändan nå sitt mål vilket de beskrev som ett narkotikafritt samhälle. 

Lindgren förklarar Bejerots idéer som följande: 

Enligt Bejerot kännetecknas den epidemiska formen av att den är starkt 
knuten till vissa tidsperioder, regioner. miljöer och klientel. Den blossar 
upp snabbt, har hög smittsamhet och kännetecknas av snabba 
modeväxlingar i fråga om preparatval.81 

Redan 1969 i Narkotika och narkomani konstaterade Bejerot att det enda sätt som en kunde 

bekämpa knarket på var genom en lyckad indoktrinering som skulle förändra 

samhällsnormerna kring narkotikaklassade preparat. 82  Det Bejerot gjorde var alltså att 

medvetet försöka eliminera alla nyanser inom narkotikadebatten vilket tjänade till att skapa 

statiska roller för missbrukaren och således även för missbrukarens motsats som var eller är 

"den goda samhällsmedborgaren".  

Bejerots senare bok Narkotikamissbruk och narkotikapolitik (1974) drar en ideologisk, och inte 

faktabaserad83, parallell mellan antalet missbrukare och sättet på vilket droger framställdes i det 

offentliga rummet. En åsikt han 1975 även inkluderade i tredje upplagan av Narkotika och 

narkomani där han formulerar sig som följande: "en liberaliserad narkotikapolitik snabbt ökar 

missbruk och narkomani [...] en restriktiv narkotikapolitik minskar dess risker och tillstånd".84 Han 

menade att om politikerna uttryckte sig öppet gällande drogproblem och om droger hanterades 

utefter sina olika effekter och inte under en gemensam term som "knark", var oddsen större att 

fler skulle börja missbruka. Därför skulle ju ett konstnärligt uttryck, som Johannessons 

                                                             
80 Sven-Åke Lindgren, Den hotfulla njutningen, 1993, s.162. 
81 Sven-Åke Lindgren, Den hotfulla njutningen, 1993, s.163. 
82 Magnus Linton, Knark: En Svensk Historia, 2015, s.89. 
83 Magnus Linton, Knark: En Svensk Historia, 2015, s.36 & 206. 
84 Nils Bejerot, "Narkotika och narkomani" (3:e uppl. 1975) i Marie-Louise Persson (red.), Nils Bejerot - människan och 
verket, 1986, s.68. 



31 
 

Haschflickan, vara mycket alarmerande för denna strategi. Medan Bejerot menar att individen 

kommer i skymundan på grund av droganvändning menar Johannesson motsatsen. Johannesson, 

som förespråkare för legaliseringsstrategin, menar att drogerna snarare är sinnesvidgande för 

individen och hjälper till att väcka ens revolutionära medvetande. Individens personliga insikter 

sätts i fokus. Dessutom ansåg legaliseringsstrategin att droger alltid existerat i alla kulturer och 

därmed vore det snarare onaturligt att försöka förbjuda människans användning av dem.  

Den andra modellen för narkotikapolitik var harm reductionmodellen, 

skadereduceringsmodellen eller vård och reformstrategin vars företrädare bland annat var 

Frank Hirschfeldt. Skillnaden mellan kontrollstrategin och vård- och reformstrategin låg bland 

annat i hur de analyserade orsaken till missbruk, Bejerot menade att ökad tillgänglighet till 

droger och social gemenskap i drogkretsar skapade brukaren medan vård och 

reformstrategikerna snarare såg på missbruk som en samhällssjukdom. Kontroll och 

sanktionsstrategin ville få missbruk och droger att försvinna, vård- och reformstrategikerna ville 

vårda och förändra förutsättningarna för personer som hamnade i missbruk medan 

legaliseringsstrategin istället ville legalisera bruket av droger och sluta tänka på droger inom 

kategorin problem. Skillnaden låg alltså i vad det var som de tre inriktningarna lade fokus på och 

hur de ville definiera drogers legala status.  

Enligt legaliseringsstrategin skulle en ha möjlighet att använda vilken drog som en själv ville och 

"Namn som Rimbaud, Baudelaire, Aldous Huxley, m.fl. ansågs bekräfta att hallucinogenerna 

öppnar portar till extasens och mystikens världar." 85  Samtidigt som kontroll- och 

sanktioneringsstrategin försökte hävda drogers icke-svenskhet förbisåg legaliseringsstrategin 

fullständigt denna aspekt. Drogernas ursprung i bland annat österländska och latinamerikanska 

kulturer konstaterades, men konstaterandet tjänade till att sanktionera användandet av dem - 

"Det är vishetens och klarsynens förvaltare som i alla tider använt medvetenhetsutvidgande medel, 

menade man."86. Företrädarna för legaliseringsstrategin var ofta konstnärer som Öyvind 

Fahlström och Sture Johannesson men där fanns även mer teoretiskt inriktade personer som 

sociologen Kaj Håkansson. Det finns en viss problematik om en tänker på de olika företrädarnas 

sociala status. Det var antagligen enklare för högre uppsatta personer som Bejerot att utöva 

inflytande med sina teorier än för de som utmålades som "flummiga" konstnärer. 

Legaliseringsstrategin blev nära förknippad med ett vänstertänk och vänsterideal, trots att 

vänstern inte hade en enad front under 1960-talet. Johannesson tillhör den frihetliga 

vänsterrörelsen som inte var partipolitiskt bundna och inte heller så "långt till vänster" som 

maoisterna, stalinisterna eller de renodlade kommunisterna. Johannessons typ av 
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vänsterorganisering rubricerades som flumvänster, rödvinsvänster och popradikalism och 

Östberg skriver:  

Delar av 60-talskulturen hade klara kopplingar till drogromantik, hasch och 

experimenterande med hallucinogener var vanligt förekommande inom musik 

och konst [...]. Och begreppet rödvinsvänster är säkert inte bara taget ur luften, 

utan återspeglar ett bohemiskt/intellektuellt ideal.87 

Popradikalismen och flumvänstern kan beskrivas som en typ av opolitisk vänsterrörelse som 

försökte leva efter sina ideal. Begreppet radikal användes av vänstern själv för att beskriva sin 

rörelse vilket blev kritiserat av högerdebattören Anders Hallström. Han poängterade att om 

majoriteten av den intellektuella miljön är vänsterorienterad - hur kan den då vara radikal? Om 

en överväger Hallströms uttalande kanske inte heller Johannessons konst kan räknas som 

radikal på något vis, den är snarare konform till den "opolitiska" vänsterns idéer. Om han enbart 

definieras i relation till den opolitiska "flumvänstern" blir Johannesson en fisk som simmar 

medströms. Drogliberalism var svårfunnen även inom den politiska vänstern (kanske på grund 

av en motvilja att kombinera marxism eller socialismen med en av liberalismens ursprungliga 

frågor om individens rättighet) och på grund av detta kan Johannesson kanske fortfarande ses 

på som avvikande och normbrytande. De idéer han uttrycker i sin konst kan då beskrivas som 

radikala i relation till både högern och den politiska vänstern.88  

Knarkaren enligt den officiella diskursen 

Sven-Åke Lindgrens diskursanalytiska undersökning gällande omskrivandet av droger i svensk 

press 1954-1968 visar hur det främst var de texter som journalister, redaktörer och 

kulturarbetare skrev som fick spridning i tidningar och tidskrifter. Många vars idéer var mot det 

mer drogliberala hållet.89 Östberg bekräftar även han hur radikaliseringen tydligt återspeglades i 

media och TVs utbud under 1960-talet.90 Det verkar dock inte ha spelat så stor roll att 

drogliberaler fick komma till tals när de som var i maktposition ändå såg på knarket som ett 

problem. Bejerot talar om utestängningen i media under 1960-talet i en intervju 1986 med Jonas 

Hartelius. På grund av att Bejerot inte ansåg sig få tillräckligt mycket "air-time" började han 

istället profilera sig själv på andra sätt. Han skrev sina första böcker, startade Riksförbundet 

Narkotikafritt Samhälle (RNS) och var med och formade Hassela91  (som baserades på 

behandlingsmodellen han presenterar i verket Narkotikafrågan och samhället från 1968). De 

idéer han formulerade var de som legitimerade tvångsvården av knarkare. Han skriver att det 

inte var nödvändigt att förorda "frivillig behandling" av knarkare, då det genom vetenskap är 

bevisat att det inte hjälper tillfriskningsprocessen att frivilligt vara där.92 Bejerots idéer fick 

                                                             
87 Kjell Östberg, 1968 när allting var i rörelse, 2002, s.172-173. 
88 Anders Frenander, Debattens vågor: om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt, Göteborg, 
1999, s.155-156. 
89 Sven-Åke Lindgren, Den hotfulla njutningen, 1993, s.148. 
90 Kjell Östberg, 1968 när allting var i rörelse, 2002, s.58. 
91 Hasselarörelsen, Hasselakollektivet eller Hassela Solidaritet bildades 1969 av K-A Westerberg och var en rörelse 
som ville motverka drogbruk, kriminalitet och utanförskap i samhället. 
92 Marie-Louise Persson (red.), Nils Bejerot - människan och verket: kronologisk, 1986, s.31. 
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kanske fotfäste, trots en offentlig debatt som tedde sig mer öppen, då han mot slutet av 1960-

talet även fick ansvar för att utbilda den nya generationens poliser i hur de skulle förhålla sig till 

knark och knarkare. 

Börje Olsson påtalar precis som Magnus Linton att det skedde en brytningspunkt i synen på 

knarkaren mot slutet av 1950-talet. Knarkaren började associeras med kriminalitet och blev i 

och med det ett samhällsproblem.93 Det är alltså mot slutet av 1950-talet och början av 1960-

talet som synen på knarkaren som någon i samhällets utkant skisseras. Narkotikan sattes i 

association med den "oattraktiva" bilden av en knarkare. Knarkaren utmålades enligt den 

svenska narkotikamodellen (som formulerades av kontroll och sanktionsstrategin) som en 

"kriminell, smutsig, asocial och driftstyrd varelse präglad av kaos"94. Bejerot formulerar sig 1965 

som följande: "oavsett om knarket eller egendomsbrottsligheten kom först, så skulle de två 

normbrottsbeteendena tendera att förstärka varandra ömsesidigt".95 Han drar här en direkt 

koppling mellan att vara normbrytande och att utföra kriminella handlingar. Han säger att om en 

kritiserar drognormen (som var att inte bruka överhuvudtaget) kommer en automatiskt att 

försätta sig i ett utanförskap. För Bejerot var inte det normbrytande positivt och 

legaliseringsstrategerna hamnade därmed i ett utanförskap.  

Den individuella knarkaren var enligt Bejerot förkastlig, om personen sedan blev del av ett 

kollektiv blev också problemen desto mer allvarliga. I värsta fall ledde denna knarkliberala 

gemenskap till en antisocial subkultur.96 Underground eller alternativrörelsen sågs enligt 

Bejerot på som popradikaler.97 Han tog ordet från engelskans radical chic och tycker att 

"popradikalism" beskriver den revolutionära ungdomsvågen som skedde under 1960-talet. 

Popradikalerna förordade det antiintellektuella och han menar att deras analyser bygger på 

känslor och samhörighet mer än på kunskap.98 I Missbruk och missförstånd (1981) förtydligar 

han vad det är han ogillade gällande de popradikala ungdomarna under 1960-talet vilket främst 

verkar handla om deras tolkning av marxismen. Linton redogör delvis för Bejerots syn på 

popradikalismen och marxismen, Bejerot menade att de hade: "Grumliga marxistiska kunskaper 

om statens roll [...] teorier om att polismännen var fiender och trasproletariatet - tjuvar, banditer 

och knarkare - var vänsterns allierade".  

Trots att även Bejerot tidigare räknats som vänster, då han var maoist fram till 1956 då han på 

grund av Ungernrevolten avsvor sig världskommunismen, verkar han fortfarande på 1960-talet 

finna somliga sympatiska drag i deras ideologi. Björn Johnson förklarar hur Bejerot kan vara 

                                                             
93 Börje Olsson, "Narkotikaproblem och narkotikapolitik", 2001. 
94 Magnus Linton, Knark: en svensk historia, 2015, s.8. 
95 Marie-Louise Persson (red.), Nils Bejerot - människan och verket, 1986, s.23. 
96 Marie-Louise Persson (red.), Nils Bejerot - människan och verket, 1986, s.32. 
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svensk narkotikapolitik", Snedtänkt [Podcast], 5 november 2015. 
98 Marie-Louise Persson (red.), Nils Bejerot - människan och verket, 1986, s.38. 
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vänster men ändå inte ha samma åsikter som legaliseringsstrategerna. Enligt maoismen ses 

narkomaner, vilka officiellt är en del av trasproletariatet, som ett hot mot ett revolutionärt 

framåtskridande, och kan inte vara en del av den revolutionära rörelsen. Det kan inte heller ses 

på som ovanligt att den per "politiska" vänstern, som socialdemokraterna, hade en negativ syn 

på droger. Maoisternas avståndstagande till användning av droger och alkohol var något som 

karaktäriserade dem under 1950 och 1960-tal.99 Det kan dessutom ses som typiskt för 

maoismen att föra in nationen och nationalitet i samtalet, ett synsätt som Bejerot införlivar då 

han försöker konstruera knarket som tillhörande den Andre.  

Trots att många drogliberala röster hördes i det offentliga rummet var det i slutändan inte deras 

åsikter som fick fäste. Detta kan bero på att de drogliberala företrädarna inte hade officiella 

positioner, att Bejerot exempelvis förringade legaliseringsstrategin genom sitt påstående att 

drogbrukare skulle göra allt för att legitimera sitt eget bruk eller det att knarket i sig redan hade 

formulerats som ett hot mot svenskheten. Drogliberalerna talade för döva öron. Knarkaren sågs 

som en fara för välfärdssamhället eftersom hen inte kunde medverka i samhället på det sätt som 

staten ville. Detta på grund av drogernas "förslappande" effekt men även på grund av 

knarkarens självvalda utanförskap. 

Konsekvensen av att vara avvikande 

På grund av att narkotika i sig först användes och skrevs ut som läkemedel är det logiskt att 

droganvändning kunde tillhöra en medicinsk och till och med psykiatrisk värld. Ledargestalten 

inom kontroll- och sanktionsrörelsen Nils Bejerot var själv psykiatriker, lärare i social medicin 

vid Karolinska Institutet, socialläkare vid Stockholms socialförvaltning och under 1960-talet var 

han även psykiatrisk konsult till Stockholms polisdistrikt samt psykiatrisk rådgivare vid 

Allmänna häktet som tillhörde Kriminalvårdsstyrelsen.100 Bejerots psykiatriska teorier om 

knarkare hade stor genomslagskraft inom polisväsendet runt 1969 berättar Björn Johnson. 

Bejerot startade då den första riktigt stora kampanjen mot droger och reste runt i hela Sverige 

för att föreläsa. Som tidigare påtalat utbildade Bejerot en helt ny generation av poliser gällande 

hur de skulle förhålla sig till missbrukare vilket i förlängningen bidrog till att kontroll- och 

sanktionsstrategins syn på knarkare blev den förhärskade, den som den officiella diskursen 

anammade.101  

Efterskvalpet från vågen som Haschflickan skapat avtog inte efter det att konsthallen stängts och 

affischerna bränts. Istället involverade sig den svenska narkotikapolitikens fader och gav sitt 

expertomdöme gällande Sture Johannessons karaktär. Det tjänade antagligen inte Johannesson 

att han redan innan Lunds konsthallshändelsen varit inblandad i "skandaler", ofta i relation till 
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de legaliseringsidéer som han uttryckte i sin konst. I en intervju med Johannesson från 2004 

avslöjas följande:  

Enligt honom själv försökte Nils Bejerot, dåvarande chefspsykiatriker på 
Socialstyrelsen och en ledande narkotikamotståndare, bli av med honom. 
 
- Bejerot ansåg att den här haschrökningen var en epidemi och att han nu hade 
identifierat en smittkälla. Och det var jag och affischen. Så han skrev papper på 
att jag skulle tas in på sluten vård och Hibernaliseras. Det misslyckades genom 
att någon förståndig person, Bertil Göransson, som var landstingsråd då, hjälpte 
mig. Bejerot blev vansinnig för det, därför att han hade aldrig skrivit ett intyg 
som inte effektuerats.102 

Att Bejerot ser tvångsomhändertagande och utskrivandet av Hibernal som en nödvändighet för 

att bota Johannessons missbruk är inte konstigt om en förstår Bejerot utifrån kontroll och 

sanktioneringsstrategin där detta var den enda möjliga behandlingen för missbrukare. I 

Narkotika och narkomani (1969) diskuterar Bejerot frågan om frihet och tvång. Han framför här 

åsikten att narkomaner bör tvångsvårdas. Han skriver i bokens tredje upplaga från 1975 att 

missbrukares fria vilja är satt ur spel på grund av droganvändningen och därför är totalabstinens 

(tvångsomhändertagande) den enda konstruktiva vägen ut ur ett missbruk.103 I ljuset av 

Bejerots epidemiska förklaringsmodeller måste även Johannesson, som aktiv medlem i 

legaliseringsrörelsen varit ansedd som en person med hög "smittorisk". Genom sin konst kunde 

hans positiva tankar om droger spridas snabbt och han behövde inte ens personlig kontakt med 

individerna, som vanligen krävs för att "smitta dem" med drogpositiva idéer.104 Magnus Linton 

skriver "den svenska modellens yttersta fiende är inte halvdöda heroinister, utan just socialt 

fungerande narkomaner" vilket Johannesson kan sägas personifiera. Uppenbarligen engagerade 

han sig i sociala frågor, fick kulturen att frodas i Malmö genom Galleri Cannabis, arbetade med 

att skapa konst och verkade ha välfungerande sociala relationer.105  

"Det var måhända inte heller så stor skillnad mellan sociopaten, den missnöjde arbetaren och 

vänsterdemonstranten. Alla måste kontrolleras. Så ljöd tongångarna"106 skriver Anna Ohlsson i 

relation till motståndet till den statliga sociopatutredningen som företogs 1968. Det enda som de 

olika patientgrupperna hade gemensamt var enligt Ohlsson att "de inte ansågs kunna anpassa sig 

till och i samhället" och en vanlig bieffekt av sociopati menade socialstyrelsen var att sociopaten 

utvecklade ett narkotika- eller alkoholmissbruk.107 Därför är det ej förvånande att en person som 

Johannesson kunde ses som sociopat.  

En av legaliseringsstrategins anhängare som tidigare nämnts var Kaj Håkansson. Han skrev sin 

licentiatavhandling Psykisk sjukdom: Illusioner och realiteter: En teoretisk studie (1968) om just 

                                                             
102 Torgny Nilsson, "Legendar lät sig inte skrämmas", Helsingborgs Dagblad, Publicerad 28 maj 2004.  
103 Nils Bejerot, Narkotika och narkomani (1975) i Marie-Louise Persson (red.), Nils Bejerot - människan och verket, 
1986, s.68-69. 
104 Enligt Nils Bejerot är narkomani resultatet av att en ny knarkare lär sig bruka av en äldre knarkare, 
105 Magnus Linton, Knark: En svensk historia, 2015, s.108. 
106 Anna Ohlsson, Myt och manipulation, 2008, s.192. 
107 Anna Ohlsson, Myt och manipulation, 2008, s.197 &199. 



36 
 

sociopatutredningen och han tydliggör med vissa marxistiska influenser hur psykiatrins 

diagnosticeringar användes som social kontroll istället för att faktiskt verka för att bota 

patienten. Han problematiserar den dominerande diskursens sanningar som att, psykiatriska 

sjukdomskategorier var evigt giltiga och menade att en måste ifrågasätta kategoriernas 

objektivitet och vetenskaplighet.108 Hans avhandling förklarar hur begrepp påverkas av en social 

och kulturell kontext, som exempelvis att fallen av narkomani ökade i Sverige. Håkansson berör 

faran med att en psykiatrisk diagnos kan användas för att ogiltigförklara åsiktsmotståndare och 

talar om vissa sanningsutsagor som systembevarande.109 Genom att diagnosticera en viss person 

med ett sjukdomstillstånd eller genom att, som i Johannessons fall, få order om 

tvångsomhändertagande är att godkänna "attityder och förhållningssätt till den individen. Bl.a. 

kan man i och med detta ställa kravet att individen skall förändras (botas) mot dennes egen 

vilja."110 

Hibernal började skrivas ut under 1950-talet och är ett starkt antipsykotiskt medel. Personer 

som fick Hibernal karaktäriserades efter deras passivitet och tystnad, precis den typen av 

samhällsmedborgare som Bejerot vill se. Inordna dig i leden frivilligt eller bli passiv genom 

tvång.111 Att hota "samhällsobekväma" med Hibernalisering blir som att från statens sida 

verkligen försäkra sig om att deras sanning inte enbart är den enda sanningen men även att en 

viss subjektspositions talan inte kan bli hörd. 

Det var inte en enstaka gång som myndigheter förordade arrestering, tvångsomhändertagande 

eller Hibernal till konstnärspersonligheter, tillika droganvändare, under 1960-talet. Den norske 

happeningkonstnären Kjartan Slettemark (som i några av sina performances använde sig av 

bilder på bland annat Mao) blev diagnostiserad som borderline, fick Hibernal utskrivet och blev 

erbjuden plats på ett psykiatriskt sjukhus i Sverige efter att han sökt socialt stöd hos svenska 

socialbyrån.112 När Öyvind Fahlström, som Johannesson kallade för Galleri Cannabis egen 

psykedeliska expert113, spelade in en scen till filmen Du Gamla Du Fria 1969 arresterades hela 

filmgruppen då de filmat tidningen Puss som höll i en demonstration med segelbåtar. Ena sidan 

av ett segel visade samma Puss Wedén-bild som Johannesson åtalades för att ha sålt på Galleri 

Cannabis och den andra sidan visade Karl Marx rökandes en haschpipa.114 Kanske visar även 

denna vagt "respektlösa" behandling av Marx som symbolgestalt även den frihetliga vänstern 

eller "popradikalernas" relation till marxismen.  

                                                             
108 Anna Ohlsson, Myt och manipulation, 2008, s.173. 
109 Anna Ohlsson, Myt och manipulation, 2008, s.179. 
110 Kaj Håkansson, Psykisk sjukdom: Illusioner och realiteter: En teoretisk studie, 1968, s.124 i Anna Ohlsson, Myt och 
manipulation, 2008, s.179. 
111 Anna Ohlsson, Myt och manipulation, 2008, s.54. 
112 Leif Nylén, Den öppna konsten, 1998, s.147-149. 
113Sture Johannesson & Lars Bang Larsen (red.), Sture Johannesson, Lukas & Sternberg, New York, 2002, s.44. 
114 Leif Nylén, Den öppna konsten, 1998, s.161. 
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Kalle Lind och Björn Johnson talar om hur klientrörelserna växte fram samtidigt som bruket av 

Hibernal blivit populärt inom psykiatrin under 1960-talet. Antagligen på grund av att 

"avvikande personer" tröttnade på att bli misstänkta för sinnessjukdom på grund av att de inte 

höll med åsiktsmässigt. Genom klientrörelserna blev deras röster delvis legitimerade i debatten. 

Rörelserna ställer sig oftast kritiska till psykiatrin och tvångsvården som staten förordade. 

Istället ville de hylla frivilligvården och omforma det gamla sättet att tänka på patienter och 

klienter.115 Östberg förklarar att riksorganisationerna ville låta de som drabbades av en viss 

politik komma till tals, alltså kunde nu narkomanens röst bli hörd. Många som drabbade av 

narkotikapolitiken valde att engagera sig i liberala gräsrotsorganisationer och: "Att se missbruk 

och kriminalitet som symtom på underliggande missförhållanden i samhället är en bärande axel i 

deras ideologi."116  

Det bekanta Sverige och det främmande knarket 

Knarket 

Författaren Birgitta Stenberg förklarar i en intervju gällande ordet knark: 

Det var Palle [Paul Andersson]och jag som förde ut och spred det ordet på 50-

talet. Ursprunget var en Dr Knark som på 40-talet var väldigt generös med att 

skriva ut recept på stimulerande medel. Palle och jag tyckte att narkomaner 

tuggar med käkarna så det låter 'knark knark'. Men först kunde vi inte bestämma 

oss för om det skulle heta knarken eller knarket. Som bekant blev det 'knarket' 

som segrade.117 

Öyvind Fahlström som arbetade med Johannesson på Galleri Cannabis, tillhörde tillsammans 

med författaren Birgitta Stenberg och poeten Paul Andersson Metamorfosgruppen i Sverige 

under 1950-talet. Den litterära grupp som Bejerot beskyllde för att vara de 

ungdomsnarkomaner som spred intravenöst drogbruk i Sverige. 118 På grund av att gruppen 

hade möjlighet att uttala sig i det offentliga rummet med sina skrifter påstod Bejerot att de var 

en bidragande orsak till att normalisera narkotika, vilket han menade var skadligt för 

arbetsmoral, myndigheternas sociala kontroll och laglydighet. Droger var från det att de blev 

synliga i offentligheten satta i relation till knarkare, ungdomar, bohemer och andra som tänkte 

alternativt.  

Magnus Linton förklarar i Knark: En svensk historia att ordet knark togs upp i kontroll- och 

sanktioneringsstrategins retorik i relation till debatten om narkotikaproblemen. Under termen 

knarkare samlades en mängd betydelser och olika drogbruk. En knarkare kunde vara en person 

med antingen ett bruk, missbruk eller beroende och kunde bruka vilken drog som helst. Termen 

                                                             
115 Kalle Kalle Lind, "Om svensk narkotikapolitik", Snedtänkt [Podcast], 5 november 2015. 
116 Kjell Östberg, 1968: när allting var i rörelse, 2002, s.98-99. 
117 Örn Lindstrand, "Birgitta Stenberg: 'Knark fick jag gratis'", Socialpolitik, Nr.2, 2001, s.49.  
118 Kalle Lind, "Om svensk narkotikapolitik", Snedtänkt [Podcast], 5 november 2015. 



38 
 

etablerades först på 1960-talet och tog bort alla nyanser gällande droger och jämställde alla typ 

av missbruk.119 

Svensson konstaterar att legaliseringsströmningarna som förekommit i Sverige från och med 

1960-talet varit starkt influerade av omvärlden. Han skriver att ungdomsupproren och den 

accepterande eller uppmuntrande attityden kring droger som LSD och cannabis var präglade av 

USA och populära teoretiker som Timothy Leary.120 Det blir aningen märkligt att försöka förstå 

parallellen mellan den alternativa diskursen och konceptet om svenskhet för målet för 

Johannesson och alternativrörelsens var inte uttalat att överstörta svenskhetens hegemoni.  

Att se på droger som förfrämligande försatte drogbrukaren i ett utanförskap. De utmålades som 

flummiga, kriminella och aningslösa av den dominerande diskursen medan de såg på sig själva 

som medvetna aktörer för "ett större mål". Medan den officiella diskursen såg andra 

kulturyttringar som utarmningar av en "folksjäl" såg hippies, revolutionärer och 

alternativrörelsen på andra kulturer som berikande av den egna. De alternativa rörelserna 

försökte riva ner konstruktionen av Vi och Dom men belönades med att själva utnämnas till den 

Andre av den dominerande diskursen.  

Det är alltså svårt att anta att alternativrörelsen överhuvudtaget var bekymrade kring idén om 

"svenskhet" då det känns som ett perifert och överflödigt begrepp i deras diskurs. Eftersom 

alternativrörelsen, kanske framförallt under 1970-talet men även under 1960-talet, var 

internationellt influerade och ofta organiserade sig i solidaritet för människor i andra länder är 

det inte troligt att de definierade något "utländskt" som något negativt.121 Medan den officiella 

diskursen såg på vissa internationella influenser som dränerande av den egna kulturen, såg 

alternativrörelsen snarare på internationalitet som något berikande. Vad alternativrörelsen 

däremot tvingades förhålla sig till var drogers låga sociala status som skapades i och med att de 

ansågs korrumpera det "rena svenska". 

Konstruktionen av den Andre 

Det räckte inte för den officiella diskursen att hävda att droger var farliga, detta uttalande 

behövde även beläggas. Den officiella diskursen gick tillväga på så sätt att de knöt an droger till 

skrämmande och främmande associationer. Detta gjorde att legaliseringsrörelsen inte har 

utrymme att hävda njutningsargument eftersom detta gjordes irrelevant när drogen i sig var en 

livsfara. Istället fick personer som brukade droger acceptera att de tillskrev en låg social status.  

                                                             
119 Magnus Linton, Knark: En svensk historia, 2015, s.44-46. 
120 Bengt Svensson, Narkotikapolitik och narkotikadebatt, 2012, s.45. 
121 Kjell Östberg, 1968 när allting var i rörelse, 2002, s.166. 
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Bejerot lade ansvaret för heroinets popularitet på svenskar som vandrade i Nepal och haschet på 

jazzmusiker som kom från USA under 1950-talet.122 Det onda knarket var alltså inte traditionellt 

sett svenskt, det hade bara drabbat Sverige. Bejerot etablerar ett svenskt vi där även personer 

tillhörande den psykedeliska diskursen eller utompolitiska kretsar som förespråkade en 

legalisering av narkotika automatiskt måste elimineras då de hotar bilden av svenskhet och den 

eftersträvade folkhemstanken. Bengt Svensson skriver att "Narkotika har ofta förknippats med 

fattiga minoriteter: kineser som rökte opium, svarta som använde cannabis, fattiga 

latinamerikanska bönder som tuggade koka, vilket har gjort det lättare att förbjuda".123  

Johan Edman menar att i debatten om narkomanvården var både högerns Johannesson menade att 

konsekvenserna av upplysningen och friheten som gavs människan vid bruket och vänsterns fasta 

punkt att missbrukare inte kunde inkluderas i en "svenskhet" och därmed kunde narkotikan och 

personerna som brukade narkotikan utmålas som en fara eller hot.124 

Även i åtskilliga andra tidnings- och tidskriftsartiklar tecknades en hotbild 

laddad med föreställningar om en tilltagande njutningslystnad, 

ungdomsvärldens marodörer, narkotikaslavarnas snabba förfall och undergång, 

heroin från det röda Kina, marijuanamissbruk som leder till vansinne och 

bestialiska vålds och sexualbrott, obotligheten, det samvetslösa gangsterväldet, 

de· ansvarigas handlingsförlamning, samhällets trevande efter botemedel.125  

Narkotikan var alltså från början ett yttre hot mot det svenska folkhemmet men under sent 

1950-tal och hela 1960-talet, kom det yttre hotet att retoriskt förvandlas till ett inre. Enligt 

Linton menar Bejerot att orsaken till att fler personer nu knarkade, och att Sverige blivit ett 

"knarkträsk" var för svenskheten var förlorad. Svenskheten definierar Linton som: "kollektivism, 

social kontroll, arbetsmoral, solidaritet, laglydighet".126 Nu behövde ett nytt sätt att hantera 

knarket etableras.  

Först och främst blev inte längre effekterna av knark något dåligt, det var själva knarket i sig 

som började ogillas. Detta var en övergång i synsätt som var tvungen att ske då "vanliga 

svenskar" nu började nyttja det. Uppenbarligen hade det inte varit fel på en enskild individ, det 

var snarare knarket som hade förmågan att manipulera alla. För den nya skräckbilden verkar 

Bejerot ändå velat peka ut en grupp som kunde beskyllas och bestraffas för knarkandet i media. 

Under 1960-talet blev alternativrörelsen och vänsterrörelsen utpekade, antagligen på grund av 

att drogliberalismen verkade ha ett fäste där. Vänstern sammanlänkades därmed med ord som 

tokig, kriminell och knarkare.  

Den för nationellt identitetskapande vanliga uppdelningen av människor i ett "vi" 

och ett "de" fungerar ofta politiskt på två sätt. Dels så att de moraliska värden 

                                                             
122 Magnus Linton, Knark: En svensk historia, 2015, s.63. 
123 Bengt Svensson, Narkotikapolitik och narkotikadebatt, 2012, s.18. 
124 Magnus Linton, Knark: En svensk historia, 2015, s.215. 
125 Sven-Åke Lindgren, Den hotfulla njutningen, 1993, s.149-150. 
126 Magnus Linton, Knark: En svensk historia, 2015, s.71. 
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vi:ets symbol anses bära fram och lojaliteten gentemot densamma antar en 

absolut karaktär, dels så att symbolen i sig får legitimerande effekter.127  

De paralleller Nils Bejerot drar mellan narkomani och kriminalitet ter sig spännande nog 

stamma från den amerikanska drogdebatten. Lindgren förklarar att kontroll- och 

sanktionsstrategin brukade använda sig av kontrollpolitiska exempel från USA, England och 

Japan.128 Erling Bjøl förklarar hur drogproblemet såg ut och presenterades i USA under 1960-

talet. Han påstår att det under denna tid skedde en ökning av intaget av euforiska droger. 

Eftersom drogerna smugit sig in i den amerikanska medelklassen kunde det inte längre utmålat 

som associerat med ett "yttre hot" och precis som i Sverige beskylldes jazzmusikerna för att 

korrumpera ungdomen med haschet. I USA sades det att ungdomen gillade knarket eftersom de 

"upplevde en ny samhörighet genom att bryta mot ett av den västliga kulturens uråldriga 

tabun.".129 Trots att Bejerot helt avsvor sig yttre influenser eftersom de kunde korrumpera 

svenskheten använder han sig likväl av amerikanska drogpolitiska argument.  

Den Andre 

Att utifrån ens drogbruk diagnosticeras som psykiskt inkapabel till att vistas i samhället kan 

definieras som den officiella diskursens absoluta krav på lydnad. Enligt Kaj Håkansson är det ett 

uppenbart demokratiskt problem att ha som lösning att låsa in sina meningsmotståndare. Icke-

konformitet till den dominerande diskursens idéer borde enligt Håkansson inte vara ett 

tillräckligt kriterium för att använda sig av psykiatriska ingripanden.130 Han menade att 

sjukdoms- eller missbruksdiagnosen inom psykiatrin användes som ett vapen för att tysta 

meningsmotståndare.131 Trots att Johannesson hotades med dylika repressalier fortsatte han att 

väcka motstånd mot de som hade monopol på sanningen. Motståndet väckte han genom "fräcka 

kommentarer" till Torsten Andrée, att döpa sitt Galleri till Cannabis och bland annat att hålla 

smoke-ins där.  

För att ytterligare demonstrera sitt motstånd till de regerande skapade Johannesson bland annat 

en Flyer for smoke-in (1969) till Galleri Cannabis. Affischen visar Torsten Andrée som röker 

sittandes vid ett köksbord med en tidning uppslagen där det står "Underground!!! Ps!!! Andrée 

will take a trip". Precis som i Haschflickan132 använder sig Johannesson av cirkulära former i 

bilden. Det finns en rund röd tårta i betraktarens direkta blickfång och i en cirkel kring det gröna 

cannabisbladet står det Underground. Enligt Dexter Bang Sinister hade användningen av cirklar 

kunnat förklaras genom psykedeliska teorier då tid ofta uppfattas som cirkulär när en befinner 

sig i ett trippande stadium. Detta sätt att se på tid skiljer sig markant från kapitalismens "time is 

                                                             
127 Magnus Linton, Knark: En svensk historia, 2015, s.69. 
128 Sven-Åke Lindgren, Den hotfulla njutningen, 1993, s.174. 
129 Erling Bjøl, Vår tids kulturhistoria. D. 3, Sköna nya värld efter 1945, 1980, s.309-310. 
130 Anna Ohlsson, Myt och manipulation, 2008, s.182 & 184. 
131 Kaj Håkansson, Psykisk sjukdom: Illusioner och realiteter: En teoretisk studie, 1968, s.181. 
132 Exempelvis var trikoloren medvetet rund istället för rektangulär. 
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3. Sture Johannesson (1969). Flyer 
for Smoke-in.  

money". Cirkeln brukades inom shamantraditioner för att symbolisera en icke-linjär tid, en tid 

som är cirkulär och cosmological, vilket även skulle stämma om en tänker på Johannessons 

åsikter som besläktade med hippiekulturens ideal.133  

Smoke-in inbjudan försöker dessutom dekonstruera vad makt 

är. Det går att läsa: "He's a real nowhere man, sittin' in his 

nowhere land, makin' all his nowhere plans, for nobody..." i vit 

text. Johannesson har lånat citatet från The Beatles och deras 

låt Nowhere man (1965) men i kombination med en 

potentiellt cannabisrökande Torsten Andrée får låttexten ett 

annat budskap. Jag tolkar det som att Johannesson med citatet 

syftar på tomheten i Andrées makt. Andrée må ha möjligheten 

att utfärda beslut men hans beslut lyder under en diskurs som 

inte har definierat sina moraliska regler utifrån 

medmänsklighet utan från ett behov av att kontrollera 

befolkningen. Detta betyder att trots att Andrée kunde avgöra 

politiska beslut som kom att efterföljas innebar besluten "ingenting" och ingen behöver därmed 

heller följa dem egentligen.  

Subjektspositioner är en konsekvens av en viss diskurs utestängningsmekanismer och 

möjligheter och därmed inte valbara. En subjektsposition är enligt Foucault inte ett 

preexisterande förhållande mellan två olika positioner. Istället säger han att positioner 

upprätthålls genom relationer mellan bland annat institutioner, sociala processer och 

normsystem. Det går alltså inte att se på den subversiva konstnärsrollen som självvald 

subjektsposition. Det krävs ofrånkomligen av Johannesson att positionera sig mot en viss utsaga, 

normsystem och institution och därmed skapas en subjektsposition som befinner sig på gränsen. 

Även den alternativa diskursen - som i det här fallet är en mer drogliberal diskurs - agerar i 

relation till den dominerande diskursen.134  

 

Även om Johannessons konstnärsroll är påtvingad tillåter den även en viss typ av uttalanden. I 

den subjektsposition han blir tilldelad, som opposition, kan han använda konsten för att sprida 

sina åsikter. Utan konsten hade ingen lyssnat på "dåren", med konst har han möjlighet att sprida 

sina budskap utanför alternativ- eller undergroundrörelsen och även nå gemene man. Även om 

Johannesson påstår att han använder sig av affischer för att det är "folkets" konst och för att 

undvika konstens institutionalisering är också faktum att hans konst inte hade tillåtits inom 

officiella institutioner. Han agerar utifrån en begränsad position. 

                                                             
133 Dexter Bang Sinister, Black & White Psychedelia, 2012, s.6. 
134 Michel Foucault, Vetandets arkeologi, 2011, s.65-66. 
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Just subjektspositionen som konstnären är i har trots sina begränsningar gällande en smalare 

grupp åhörare vissa möjligheter att kritisera eller hävda saker utan att behöva "belägga" 

åsikterna. 135 Kapital spelar en stor roll för hur begränsad subjektspositionen ter sig för 

individen eftersom det skapar olika förutsättningar. Som statligt anställd hade en varit i en mer 

sårbar position än som självständig konstnär och person som driver eget galleri. Om 

Johannesson inte klarat av att vara självständig i relation till konstetablissemanget under 1960-

talet hade han befunnit sig i en ännu snävare subjektsposition och hans åsikter antagligen 

förblivit ohörda. En subjektsposition handlar i grunden inte om vem som säger något utan 

snarare varifrån eller från vilken position som det sägs.  

 

Det blir tydligt hur Johannesson accepterar och delvis ser på sig själv utifrån den roll som den 

officiella diskursen tilldelar honom som antagonist, trots de nackdelar som det ofrånkomligen 

innebär att inte accepteras inom officiella sammanhang som något annat än konstnär. De som 

följer diskursens regler, och därmed inte utestängs, är de som kan framföra legitim regimkritik. 

Kaj Håkansson talar exempelvis utifrån den subjektspositionen han blir tilldelad som forskare 

och tenderar därför att bli hörd i högre grad än en konstnär. Det var de personer som förhöll sig 

passivt eller som godtog den dominerande diskursens sanningsutsagor som inte omedelbart 

hotades med repressalier som diagnosticering och tvångsomhändertagande.  

 

Johannesson var även försatt i ytterligare en subjektsposition som knarkare, vilken överlappade 

med hans självständiga konstnärsposition, eftersom den officiella diskursen dikterar lagar som 

reglerade hans handlingsutrymme. Som Kaj Håkansson säger under 1960-talet är icke-

konformitet till moraliska och juridiska lagar något som dömer en till ett utanförskap och detta 

beror på att den officiella diskursen vill utöva social kontroll. Bejerot påstod att missbrukaren 

skulle göra allt för att fortsätta sitt drogbruk. Han påstod även att allt bruk av droger va ett 

missbruk och att vara missbrukare är att vara slav under en drog och detta är dåligt då droger 

associerades med något främmande och farligt. Genom dylika "vetenskapliga" uttalanden, 

utifrån en viss position med sanningsanspråk, ogiltigförklarar Bejerot knarkarens röst i en 

officiell debatt. Även om detta uppenbarligen kan rubbas lite när personer är försatt i två 

subjektspositioner samtidigt, som att Johannesson både är knarkare och konstnär.  

 

När personer som uppskattade psykedeliska droger såg sig som innovatörer, kreativa och 

omfamnande av möjligheten till frihet genom insikten såg den dominerande diskursen på dem 

som kriminella, icke-seriösa, och "vansinniga". Det är sanningsregimen som alltid kommer få 

                                                             
135 Det går dock att hävda att Johannesson belägger sina åsikter officiellt genom att delta i legaliseringsrörelsen. 
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slutkommentaren så länge just den diskursen upprätthålls, och inte överstörtas genom 

exempelvis en revolution.  

Sammanfattning och slutsats 
 

Målet har varit att förstå Sture Johannessons konst och ställningstaganden genom att sätta 

honom i relation till olika, främst idémässiga, kontexter som existerade i Sverige under 1960-

talet. Trots att Sture Johannesson levde i en era som karaktäriseras av auktoritetsuppror och nya 

konstnärliga tekniker stod hans konst ut. Undersökningen har identifierat orsaker till varför 

hans konst både reflekterar 1960-talets ideal men även hur den frångår de, under tiden, rådande 

åsikterna kring en mängd ämnen. Johannesson är ett barn av sin tid som genom nya metoder 

och budskap vill förändra samhället till vad han anser vara ett bättre och friare sådant.  

 

Under 1960-talet tog vad som kan benämnas som en drogdebatt rum i Sverige, en debatt förd 

med politiska beslut och konstnärliga uttryck som medel. För att förstå båda sidorna i debatten 

är Johannessons monografi, psykedeliska manifest och intervjuer inkluderade. På andra sidan 

spektrumet har delar av två av Bejerots originaltexter och intervjuer med honom studerats. Jag 

har därefter spårat de idéer som återfanns i Johannessons affischer från 1968 och 1969 för att 

förstå de idémässiga kontexter som omgärdar honom. De teoretiker som fått en prominent roll i 

relation till Johannesson har varit Guy Debord, Che Guevara, Timothy Leary och Kaj Håkansson. 

Det blir uppenbart att en stor del av konstens innehåll är inspirerat av tidens 

undergroundkultur, att hans konstnärliga uttryck speglar nya konstideal och att hans konst 

berörde faktorer långt utanför konstnärsvärlden då verkens syfte var att kommentera och 

föreslå förändringar till verkligheten han levde i. 

 

1960-talet präglas av en viss organisering på gräsrotsnivå. Vänsterns idéer, som ofta präglades 

av en blandning av influenser av Marx och Freud, började få fäste. Alla de grupper, teorier eller 

sammanhang som präglar Johannessons antidiskursiva kamp har anknytning till en idé om frihet 

som härstammar ur Marx filosofi men som även blandas med en dos av individualism. I 

Haschflickan låter Johannesson små Che Guevara huvuden flyta runt och på grund av att han 

även refererar till Friheten på barrikaderna låter han betraktaren förstå att hans tema är 

revolution. För Guevara var just faktorn gällande medmänsklighet den viktigaste för att bryta sig 

ur alienationen och genomföra en revolution. En åsikt som rimmar väl med Johannessons idé om 

en psykedelisk revolution präglad av frihet, jämlikhet och broderskap. Johannesson gör flertalet 

referenser till populärkulturella gestalter, i både sin konst och i det psykedeliska manifestet, 

som tydligt visade att de stod emot etablissemanget och ansåg att människan hade rätten att 

bruka vilka droger hen ville - som Bob Dylan, Allen Ginsberg och William Burroughs. I 

legaliseringsdebatten uttryckte Johannesson åsikter om psykedeliska drogers potential genom 
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den kreativitet de väcker och dess frigörande av ens tankar från rådande strukturer. Genom att 

titta på de klientrörelser som skapades på 1960-talet, av personer inom vård- och 

reformstrategin, ser en att det ligger i tiden att ge människor i samhällets utkant, eller 

människor som inte kunde leva enligt samhällets idéer, en röst i den offentliga debatten. Fler 

personer, ur bredare samhällsskikt, kunde komma till tals för att bryta den alienation som de 

upplevde skedde i samhället.  

Uppfattningen som formats är att båda diskurser - den officiella och alternativa, den som ser på 

droger som en farsot och den som är drogliberal - aldrig talar med varandra utan om varandra. 

Det finns ingen dialog eftersom båda sidornas synsätt utesluter förståelse för den andra parten. 

Legaliseringsstrategerna vägrade se drogbruk som problematiskt och insisterade att skilda bruk 

från missbruk medan kontroll- och sanktionsteorin förordade tvångsomhändertagande för alla 

någon av den åsikten. Samtidigt som drogbrukarna såg på sig själva som kreativa och 

inspirerade såg den dominerande diskursen på dem som förslappade och förslavade under 

narkotikan. Det fanns det ingen punkt på vilken sidorna kunde enas. Ett annat faktum som gör 

att den drogliberala inriktningen under 1960-talet antagligen inte vann mark är den kritik som 

riktades mot dem av högern den mer etablerade politiska vänstern. Popradikalerna, den 

drogliberala och frihetliga vänstern, kritiserade bland annat för sin brist på klassperspektiv, 

främst i relation till vem som var förespråkade för åsiktslinjen. De anklagades för att vara medel- 

och överklass intellektuella som vurmade för ett romantiskt tänkande. De befann sig för långt 

från verkligheten och spenderade sin tid åt att abstrakt teoretisera kring en revolutionär kamp 

men aldrig praktiskt genomföra den. Trots att förespråkarna inom legaliseringsstrategin och den 

alternativa rörelsen påstod sig förespråka ett "folk" eller medmänsklighet hade de alltså inte en 

direkt relation till dessa faktorer själva.  

Johannessons åsikter hade inte nödvändigtvis bäring inom ett teoretiskt samtal under 1960-

talet. Han stod ändå ut i sin samtid då han når ut till en allmänhet med sina budskap trots sitt 

begränsade utrymme i offentligheten. Som visat hade vänstern ett visst privilegium i tidens olika 

debatter eftersom de hade möjlighet att formulera frågorna som var på agendan. Detta innebar 

dock inte att de övergripande värderingarna kom att skapas utifrån de frågor vänstern tog upp 

eller egentligen att deras åsikter togs på vidare stort allvar, som vi har sett utifrån de smeknamn 

som vänstern tilldelades samt hur de tilltalades offentligt av personer som Andrée och Bejerot. 

Som en del av den frihetliga vänstern eller legaliseringsrörelsen var oddsen små att en sågs på 

som något annat än en "flummig" antagonist av allmänheten som lydde under den officiella 

diskursen.  

 

Under 1950-talet sågs den litterära Metamorfosgruppen som bärare av drogpositiva åsikter 

vilka de spred genom poesi och litteratur. Under 1960-talet tog Johannesson över deras roll och 
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spred det undergroundinspirerade budskapet om drogers kreativa och förlösande egenskaper. 

Johannesson hade aldrig extravaganta förklaringsmodeller till sina åsikter, han förklarade aldrig 

och han sade aldrig vad han ville att folk skulle tycka. Genom sin konst visade han istället 

människor alternativ till hur de kunde tänka. Det existerar i detta en viss parallell mellan 

Johannessons konst och den kyrkliga konsten under medeltiden. Den medeltida kyrkokonsten 

och Johannessons affischer är båda sprängfyllda med symbolik. För att budskapet som 

symbolerna bär skulle nå en allmänhet använde konsten sig inte av ord. Istället nyttjade de ett 

tydligt och kraftfullt bildspråk som även de outbildade och illitterata eller i Johannessons fall de 

som vanligen inte konsumerar litteratur, kultur eller nyheter kunde förstå och ta till sig. Genom 

att Johannesson använde sig av affischen som medium för att sprida sin glada och 

frihetspropagerande konst är inte konsten bara inspirerad av den folkliga alternativrörelsen 

utan den når även ut till och blir tilltalande för en bredare allmänhet.  

Guy Debords idéer, även de en blandning av marxism och psykoanalys, praktiserades av 

Situationistiska Internationalen i Frankrike men kan även sägas haft en motsvarighet i Sverige. 

Johannesson ter sig använda deras subversiva teorier om konsten i relation till samhället och av 

deras metoder för konstskapande. Han använder sig av det som redan konstruerats av 

skådespelssamhället men inkluderar i det ett subversivt budskap om ytterligare en revolution. I 

det beslutet frångår han Situationismen men inkluderar sitt eget subversiva språk, som 

involverar drogernas roll i kampen mot det rådande. Revolutionen han talar om är inte enbart 

ekonomisk eller politisk utan också psykedelisk, vilket delvis handlar om kampen för 

legalisering och upplysning gällande psykedeliska drogers påverkan. Han visar nästan obstinat 

sitt motstånd och budskap genom att starta Galleri Cannabis 1966, hans anordnande av och 

inbjudan till smoke-ins. Att bruka psykedeliska droger kan ses som ett motstånd mot ett visst 

samhälles lagar men även som en metod för att bryta sig ur skådespelssamhällets syn på 

människan. Ens tankar och vilja styrs inte längre av de gränser kapitalismen statuerar utan av 

ett medvetande där det är fritt att själv utforska vad en innerst inne värderar högst, utifrån ens 

egen logiska uppfattning om världen och medmänskligheten. De menade att drogen hjälpe 

människan bryta sig ur skådespelets monopol på medvetandet.  

Den officiella diskursen utövade makt genom de institutioner som vidareförmedlade den 

världsbild de formulerat. Exempelvis rådde den officiella diskursens hegemoni på de museer 

som stängde ute en viss typ av konst som innehöll budskap som inte var förenliga med maktens 

läror. Ett tydligt exempel blir hur de i maktposition inte kunde godta att Revolution means 

revolutionary consciousness! skulle få visas offentligt på Lunds Konsthall på en utställning som 

skulle beröra just den marginaliserade samtida undergroundestetiken. Det som skedde med 

Folke Edwards, att han sparkades eller frivilligt valde att avgå i ljuset av skandalen, visar att till 

och med en person som ursprungligen var i en maktposition riskerade att förlora den om en 
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sade emot den rådande sanningsutsagan. Att konsten som skulle visas på Lunds Konsthall 

brändes efter det att den rubricerats som "oförfalskad haschpropaganda" blir som den ytterst 

symboliska akten som demonstrerar hur enbart en sanningsutsaga kunde vara den rådande. 

Responsen från den officiella diskursen ter sig inte bara drastiskt utan var det. För att hindra att 

ett subversivt budskap spreds smutskastades även vänstern och knarkare. 

Utestängningsmekanismerna verkade för att behålla en statisk världsbild som etablerades av 

sanningsregimen. 

 

Psykiatrin som institution blir även relevant att diskutera i relation till institutioner som bärare 

av maktens ideologi och idéer. Den psykiatriska institutionen hade makt att reglera 

sanningsanspråken i den dominerande diskursen. Om en person försökte utmana konsensus 

eller överstörta makt kunde denna person helt enkelt avskrivas som sociopat eller dylikt. Genom 

att diagnosticera meningsmotståndare kunde de både reglera deras fysiska frihet genom 

tvångsvård och påverka deras psykiska frihet genom preparat som Hibernal. Psykiatrins makt 

och besluten de tog angående exempelvis konstnärspersonligheter är en ultimata konsekvens av 

en politik som ser på knarkare som smittkällor, samhällsfaror och följaktligen inte heller kan se 

på dem som fullvärdiga människor. 

 

En av de mest skrämmande karaktärerna i Bejerots ideologi är den välfungerande knarkaren 

som inte såg ut som en missbrukare och därmed kunde "gömma sig var som helst". Johannesson 

gjorde inte vad som förväntades av honom som laglydig samhällsmedborgare, han gick inte till 

arbetet varje dag och han genererade inte det kapitalistiska skådespelet. Å andra var han en 

välfungerande individ som uppenbarligen klarade av att leva ett drägligt liv och försörja sig på 

konsten. Om den officiella diskursen ej kunde komma åt Johannesson genom lagar kunde de 

göra det genom att förklara honom vansinnig och spärra in honom. Genom vansinnesstämpeln 

förlorade hans ståndpunkter en viss politisk bäring och faktumet var att vem skulle lyssnat på en 

dåre? På många sätt personifierar Sture Johannesson den officiella diskursens bild av knarkare 

som i formats av kontroll- och sanktionsstrategin vartill Bejerot är en av de främsta 

företrädarna. Den officiella diskursen menade att droger förstörde svenskheten och det svenska 

samhället då individen förlorade kontroll och inte kunde utföra det som förväntades av en 

svensk - som exempelvis att vara laglydig, måttlig och ha ett ekonomiskt generande arbetet. 

Johannesson var stark opponent till allt traditionellt och påtvingat ordningsfullt då han ville att 

en skulle leva autentiskt.  

 

Frågan om legalisering av droger ursprungligen en liberal sådan då grunden i argumenten är att 

individen har rätt att nyttja vilken substans hen vill. När Johannesson syftar på att leva autentiskt 

involverar det tron om att individen och inte kollektivet har ansvar för att bryta sig ur de roller 

som det kapitalistiska skådespelet producerat och tilldelat en. Det finns tecken på att 
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Johannesson även är inspirerad av liberalismen gällande hans konst som inte förespråkar en 

rent kommunistisk klassrevolution utan en revolution som inkluderar synen på droger, kön och 

etnicitet. Att han inte enbart arbetar för vänstern beläggs även då han blir utslängd ur 

Internationella Situationisterna med anklagelsen om brist för engagemang i marxistiska frågor.  

 

I Revolution means revolutionary consciousness! är det som att Johannesson listar sina 

hjärtefrågor och alternativrörelsens mål. Han nämner i affischen teman som: fred, glädje, fri 

sexualitet, revolution och möjligheten att nyttja vilken psykedelisk drog en vill. Utifrån en 

alternativ diskurs är hans affisch inte vidare provokativ, speciellt inte om en tänker på att 

intentionen bakom affischen var att representera en utställning om undergroundkultur. Att 

uppmana till revolution utifrån en marxistisk grund låg även det delvis i tiden. 1960-talet 

präglades av vänstervåg, studentuppror, en psykedelisk revolution och blomstrandet av 

hippierörelsens ideal. Trots att debattklimatet i Sverige var mer öppet gällande samtal om 

droger än det tidigare varit var det inte på något vis neutralt att förespråka legaliseringen av 

dem. Detta delvis eftersom droger medvetet konstruerades för att representera något icke-

svenskt. Enligt den officiella diskursen representerade droger andra kulturer och var 

ofrånkomligen länkat till kriminalitet och social misär. Bejerot uppmålade konstnärerna, 

knarkarna och revolutionärerna som illvilliga barn som inte "visste bättre" och därmed fråntogs 

deras aktörskap och röst i debatten. Detta samtidigt som de politiskt aktiva delarna av 

alternativrörelsen kallades för nedsättande termer som rödvins- och flumvänster som ett steg i 

ledet att underminera deras åsikter.  

 

Efter det att Johannesson undsluppit tvångsvård agerade han som att han inte hade "något att 

förlora" på den kritik han framförde. Detta gav honom möjligheten att sätta sitt budskap i fokus 

och inte behöva självcensurera. Tidigare, när han i intervjuer gav en förklaring till Revolution 

means revolutionary consciousness!, valde han att enbart dra paralleller till Friheten på 

barrikaderna och förklarade därmed aldrig affischen genom dess subversiva budskap gällande 

droger, sexualitet och revolution. I Andrée will take a trip! däremot har han en tydligare kritik 

mot normer och de styrande genom att tydligt ansätta en individ som får symbolisera all makt. 

Andrée will take a trip! uppvisar dessutom tydligare psykedeliska influenser. Detta antagligen då 

den ej skapades för att visas offentligt och eftersom avsändaren inte längre var Lunds Konsthall. 

På affischen skriver Johannesson LSD i gula bokstäver, inkluderar marijuanablad, citerar 

Burroughs och drar relativt långsökta associationer samtidigt som bilden präglas av rörighet och 

bjärta färger. 

 

Om subjektspositionen avgörs utifrån vilken position en uttrycker sina åsikter från går det att 

konstatera att Johannesson talar från en lågstatusposition, som konstnär och knarkare, inom en 

kontradiskurs. Johannesson verkade från en delvis begränsad position där han inte kunde vara 
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övertydlig med sitt motstånd eftersom det hade lett till att han fullständigt hade tystats av den 

dominerande diskursen, som vi noterat att Nils Bejerot försökte göra genom att hota med 

tvångsvård. Genom att Bejerot däremot uttalade sig om knarkare från en auktoritetsposition 

omvandlades hans uttalanden till sanning. Bejerots åsikter om droger blev snart den vetenskap 

om droger som Sverige förlitade sig till. Han var den som dikterade sanningshalten i olika 

utsagor från sin mer privilegierade position i den officiella diskursens mitt och därmed den som 

en viktig del i konstruktionen av de utestängningsmekanismer som försatte Johannesson i 

utanförskap. Johannesson visar att han är medveten om att utanför en svensk diskurs var 

cannabisrökning och viljan till frihetskamp mer accepterad, vilket antagligen är det som gör att 

han inte slutar skapa konst eller bruka droger trots motståndet han menar sig uppleva. Istället 

för att begränsas av den subjektsposition som Bejerots idéer försöker tvinga in honom i godtar 

Johannesson "rollen i marginalen". Han formulerar därifrån sin maktkritik och vänder sitt 

underläge till en fördel. Enbart som knarkare hade Johannesson ingen talan men genom att 

omvandla sina åsikter till konst, och fortsätta inspireras av internationella idéer, fick hans 

åsikter en ny möjlighet till existens. 

 

Det går att problematisera Johannessons utanförskap avsevärt eftersom faktumet är att han 

försörjt sig som konstnär långt efter det att han påstår att han blev utfryst från konstvärlden och 

svartmålad i media. Eftersom han fortsatt att tala om sig själv som utfryst, trots att han 

formulerade idéer som påminde om många samtida konstnärer, finns det antagligen något som 

Johannesson vinner på bilden av sig själv som en outsider ansatt av myndigheterna. Han påstår 

att han inte får tillgång till ett offentligt rum för att visa sin konst men likväl har hans konst blivit 

utställd på flertalet platser i Sverige och hans affischer säljer än idag. Jag tvivlar inte på att han, 

på grund av en dominerande politik som ser droger som samhällskonstruktionens största hot, 

blivit försatt i en subjektsposition som måste röra sig försiktigt i relation till makten och som 

inte har möjlighet att diktera sin egen sanning som en sanning och inte bara en radikal åsikt. 

Men inom en kontradiskurs vinner Johannesson snarare sympatier och åhörare genom att 

förklara sig förföljd och ansatt. Det passar även utmärkt om en antar att han förhåller sig till 

olika marxistiska teorier att själv kunna personifiera proletären som kritiserar makten.  

 

Studien har gjort det uppenbart att Johannesson utgår från samtida teoretiker för att formulera 

sina åsikter och att han därmed inte agerar som en ensam vigilant trots att det är den bilden av 

sig själv han ville framhäva. Detta trots att de åsikter han uttrycker vid första anblick kan te sig 

ha väckt stor indignation och förtrytelse under 1960-talet. Kanske vittnar reaktionerna om att 

han var den första i sitt slag att uttrycka sig på det här viset mot auktoritet, makt och kring 

droger. Istället för att åberopa drogers njutningskvaliteter belade han användandet av dem 

genom att påtala dess mentalt frigörande potential. Genom att påstå att droger var ett sätt att 

undgå normer gjorde han det tydligt att de normer som etablerats inte nödvändigtvis var de 
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bästa för individen eller samhället. Hans åsikter om droger väckte uppenbar förargelse och den 

dominerande diskursen gjorde allt för att upprätthålla "ordning". De kunde inte tolerera en 

annan förklaringsmodell kring droger än den som formulerades av Nils Bejerot. Sture 

Johannesson fann istället alternativa utrymmen att visa och sprida sin konst på trots att han 

nekats en plats i det offentliga samtalet.  

 

Hans konst blev unik tack vare kombinationen av marxistisk-, situationistisk-, psykedelisk-, 

popkulturell-, lettristisk-, neodadaistisk- och undergroundteori och den väckte uppmärksamhet 

på grund av Johannessons personliga förehavanden. Han engagerade sig i legaliseringsrörelsen, 

startade Galleri Cannabis som gav en plats åt "de förtryckta åsikterna", deltog i debatt med 

personligheter som Bejerot och Andrée där han öppet förlöjligade dem vilket visar hur lite 

respekt han hade för makthierarkier och fortsatte att skapa subversiv konst trots att han genom 

sin karriär fortsatt skulle komma att motarbetas. Hans mål kring psykedeliska droger, fri 

sexualitet och ett jämlikt, glädjefyllt och fredfullt samhälle kanske aldrig uppfylldes under 1960-

talet, men han lyckades åtminstone skapa ett avtryck inom svenskt kulturliv. 
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