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Listir eru margs megnugar. Þær eru sverð og skjöldur mannlegrar menningar og þar af leiðandi einn 

af mikilvægustu þáttum mannlegs samfélags. Málverk, ljóð, kvikmyndir og önnur form lista geta 

fengið fólk til að hlægja, gráta, endurmeta stöðu sína í lífinu og þar fram eftir götunum. Með öðrum 

orðum; list hefur áhrif á líðan fólks og efnaskiptin í heilanum.  En það er líka hægt að hafa bein 

áhrif á framleiðslu og losun þessara efna. Stjórna sjálfur andlegri og líkamlegri líðan, með því að 

nota lyf.  Þannig geta vímuefni og listir að vissu leiti verið tvær mismunandi leiðir að sama marki.  

Tilgangur alls í lífinu, eftir að frumþörfunum er fullnægt, eru aukin þægindi og vellíðan manns 

sjálfs og annars fólks. Öll markmið og allar hugsjónir leiða á endanum að því sama; bætt lífsgæði, 

aukin vellíðan. Þannig eru vímuefni og listir tengd rétt eins og allt annað sem mannskepnan tekur 

sér fyrir hendur. En listir og vímuefni eru jafnvel enn tengdari en svo. Alltaf hafa listamenn litið 

umfram hins áþreifanlega heims í leit að innblæsti og svörum. Undirmeðvitundin og draumar hafa 

alltaf verið vinsæl viðfangsefni jafnt sem ótæmanlegur brunnur hugmynda og áhrifa. Viss lyf gefa 

manni aukin aðgang að þessum brunni, þau leyfa listamanninum að leita dýpra inn á við og losna 

undan fjötrum þess sem þeim hefur verið kennt. 

"I felt, the chemical (LSD) did not reveal an unknown  world. What it  

did was to shut out the quotidian world as an  interference and leave 

you alone with your dreams and fantasies and  memories. In this way 

it made it easier to gain access to the  subconscious life. which is also 

accessable to the artist by way of art."1

Eins og franski rithöfundurinn Anais Nin bendir hér réttilega á getur amstur hversdagslegs lífs 

hindrað aðgengi listamanns að því sem býr innra með honum. Henni þykir Lýsergíð 

(lýsergsýrudíetýlamíð, framvegis kallað LSD) vera leiðin undan því oki.

Ýmsar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á áhrifum lyfja, sérstaklega ofskynjunarefna, á 

sköpunargáfu. En þar sem efnin sem voru rannsökuð eru í dag ólögleg í flestum löndum heimsins 

var slíkum rannsóknum hætt og nú eru þær gerðar með það í huga að útlista einungis skaðsemi 

efnanna án tillits til annarra áhrifa. En hafa þeir listamenn og rithöfundar sem notað hafa vímuefni  

gagnast af því?

Geta vímuefni aukið sköpunargáfu?

1 Jon Blair Film Company: The Art of Tripping. British Channel Four, 1993                                                                  3



That those eat now who never ate before;

And those who always ate now eat the more.2

Að mínu mati hefur Guð hefur alltaf verið stærsti áhrifavaldurinn 

í listum. Túlkun listamannsins á nútíma sínum er hálfguðlegt 

fyrirbæri í þeim skilningi að hann hækkar hversdagsleikann yfir á 

nýtt og ódauðlegt svið. En um aldamótin 1800 hafði kirkjan misst 

tangarhald sitt á listamönnum. Listamenn þyrstu enn í andlegar 

upplifanir, áhrif að handan, tilvist einhvers fyrir utan það 

veraldlega. Trúin uppfyllti ekki lengur þá þörf svo að margir 

hverjir leituðu til vímuefna, eins og til dæmis; opíums. 3

Thomas de Quincey (fæddur 15. águst 1785, látinn 8. desember 

1859) var enskur rithöfundur, gáfumenni og yfirlýstur opium 

neytandi, frægastur fyrir bók sína Confessions of a English 

Opium-Eater.4

Samkvæmt eigin frásögn prófaði De Quincey opium í fyrsta sinn 

árið 1804 til að deifa sársaukann af vefjagigt, hann notaði það sér til yndisauka en ekki oftar en einu 

sinni í viku fram til ársins 1812. Það var ekki fyrr en árið 1813 að hann hóf daglega neyslu á 

efninu.5 Neysluskammtarnir voru ýmis smáir eða mjög stórir og urðu neikvæð áhrif stærri 

skammtana umfjöllunarefni The Pains of Opium kaflans í Confessions of an English Opium-Eater. 

En þar lýsir De Quincey því hvernig metnaður og draumar opíum neytandans minnka ekki, heldur 

vitsmunalegir burðir hans til þess að framkvæma það sem hann dreymir um. En fremur verður 

neyslan til þess að hann þjáist af þvílíku orkuleysi að hann kemst ómögulega fram úr rúminu, 

þjakaður af þessum ó svo afslappandi sjúkdómi.

...he curses the spells which chain him down from motion; he would 

lay down his life if he might but get up and walk; but he is powerless 

as an infant, and cannot even attempt to rise.6

2 Thomas De Quincey: “Confessions of an English Opium-Eater.” London Magazine. September 1821. 
3 The Art of Tripping
4 The Art of Tripping
5 Alethea Hayter: Opium and the Romantic Imagination. Harpercollins, 1988, bls. 229-31.
6 Confessions of an English Opium-Eater                                                                                                                         4

mynd 1: Confessions of an English 
Opium Eater



Sljóvgandi áhrif ofneyslu ópíums höfðu augljóslega slæm áhrif á framleiðslugetu De Quincey, en 

hann þjáðist fyrir af gífurlegri frestunaráráttu.7 En þess er þó vert að geta að á þeim tímabilum sem 

opiums var neytt í litlum eða engum skömmtum skrifaði hann lítið sem ekkert. Ætla má að þó að 

efnið hafa rænt hann miklu af krafti hans til skrifta og annara hluta þá gaf það honum 

umfjöllunarefni í staðinn, jafnvel andgift. En De Quincey kvartar líka yfir minnkuðu athyglissviði í  

Confessions of an English Opium-Eater og minnkandi getu sinnar til lesturs. En það þótti mér 

áhugaverð tilviljun því mér sjálfum gekk einstaklega illa að lesa þær kvartanir, mögulega vegna 

áralangrar kannabisneyslu minnar.

Ef að bókin er áreiðanleg heimild um áhrif opíums þá er það vímuefni sem veldur gífurlegum 

hæðum og vellíðan sem ekkert getur jafnast við. En það veldur þá líka þvílíku hyldýpi þunglyndis 

að jafnvel stórskáld eins og De Quincey segir það ógeranlegt að reyna að lýsa því með orðum. Það 

gæti verið tengingin á milli listamannsins og vímunnar, þessar öfgar. Því list er svo oft um það að 

ýkja vissa hluti og draga úr öðrum þangað til að listaverkið uppi stendur. En þar sem heimildin sem 

hér er vísað í er nú listaverk út af fyrir sig þá geta þessar öfgar vissulega verið runnar undan rifjum 

De Quincey sjálfs frekar en úr glasinu sem innihélt alkahólblandað ópíumið sem hann draup á.

Opium remains unique in that the euphoria it produces is superior to 

that of health. I owe it my perfect hours. (...) It is a pity that instead of 

perfecting purity of techniques, medicine does not try to render opium 

harmless.  (...)  Without  opium  plans,  marriages,  journeys  would 

appear to me just as foolish as if someone falling out of a window 

with a hope to make friends with occupants of the room before which  

he passes. (...) Everything one achieves in life, even love occurs in a  

express train racing towards death, to smoke opium is to get out of the 

train while it´s  still  moving.   To concern someone with something 

other than life or death.8

7 The Art of Tripping
8 The Art of Tripping                                                                                                                                                         5



"I'm a dope addict. A classic, old-fashion, opium-smoking-type dope addict."9

Hunter S. Thompson (fæddur 18. júlí 1937, látinn 20. febrúar 2005) var bandarískur rithöfundur og 

blaðamaður þekktastur fyrir bókina Fear and Loathing in Las Vegas og fyrir að vera upphafsmaður 

hins svokalla Gonzo blaðamannastíls. Hann var í rauninni áfengissjúklingur og eiturlyfjafíkill en þó 

andhetja heillrar kynslóðar og alltaf mikils metinn og virtur rithöfundur. Hann var til margra ára 

blaðamaður hjá tímaritinu Rolling Stone og skrifaði hálf-sjálfsævisögulegar greinar um atburði 

líðandi stundar. Oftar en ekki voru sögurnar að miklu leyti af vímuefnaneyslu hans, en sagðar frá 

sjónarhóli Raoul Duke, hliðarsjálfs Thompsons.10

Thompson nýtti sér áhrif eiturlyfja mikið við skrif sín. 

Ofskynjunarlyfin sem hann reglulega innbyrti gerði honum 

kleift að mynda sér einstaklega frumlegan og áhugaverðan 

ritstíl, amfetamínin héldu honum einbeittum við skrif dögum 

saman en það sem eiturlyfin gáfu honum helst var efniviður. 

Sögur af eiturlyfjum og áfengi og öllum þeim ólifnað sem þeim 

fylgdi. Í gegnum árin kom það ófáum sinnum fyrir að einhver 

vinur Thompsons reyndi að fá hann til að minnka neysluna, 

svaraði hann þá að þetta væri hans líf, hans ákvörðun og svona 

ynni hann fyrir sínu lifibrauði. Á vissum tímapunkti fór hann úr 

meðferð og kallaði það "career decision". Þegar félagi hans 

stakk upp á því að Thompson gæfi hliðarsjálf sitt; Raoul Duke, 

upp á bátinn og minnkaði áfengis- og eiturlyfjaneyslu. Svaraði Thompson því með að stara í augun 

á vini sínum, taka LSD upp úr vasanum, stinga því upp í sig og tyggja.11

"Where's  the  ether?"  said  my  attorney.  "This  Mescaline  isn't 

working." I gave him the key to the trunk while I lit up the hash pipe. 

He came back with the ether-bottle, un-capped it, then poured some 

into  a  Kleenex  and  mashed  it  under  his  nose.  The  smell  was 

overwhelming, even with the top down. Soon we were staggering up 

the stairs towards the entrance, laughing stupidly and dragging each  

other along, like drunks.12

9 Corey Seymor & Jann Wenner: Gonzo, Back Bay Books, 2008, bls. 242.
10 Æviágrip. http://www.bookrags.com/biography/hunter-stockton-thompson/ 10. janúar 2009
11 Gonzo, bls. 179
12 Raoul Duke: "Fear and Loathing in Las Vegas: A Savage Journey to the Heart og the American Dream."  Rolling 

Stone. No. 95, 1971                                                                                                                                                         6

mynd 2: Neyslu- og samstarfsfélagi  
Thompsons, Ralph Steadman túlkaði 
og skráði ævintýri þeirra tveggja í  
teikningum. Hér er ein slík af  
Thompson.

http://www.bookrags.com/biography/hunter-stockton-thompson/


En eitulyf eru tvíeggja sverð. Rétt eins og Ken Kesey sagði í viðtalsþættinum The Tomorrow Show 

þá er fæst ekkert ókeypis með vímuefnaneyslu, allt mer eitthvað svo að maður í rauninni skiptir 

einu fyrir annað.13 Í tilviki Thompsons þá minnkuðu afköst hans til mun í kjölfar aukinnar neyslu og 

öll samskipti við samstarfsfélaga, vinnuveitendur og útgefendur voru erfið og þjökuð af getuleysi 

og meðvirkni. Við eitt af þeim fjölmörgu skiptum sem verkefni fór í súginn sagðist Thompson ekki 

finna eiturlyfin og gæti þar af leiðandi ekki skrifað. Ritstjóri Thompsons segir hann hafa verið 

eiturlyfjafíkil og áfengissjúkling og það hafi hægt og rólega eytt hæfileikum og á endanum lífi  

hans.14

'Every artist should have this experience!'

Frá árinu 1950 fram á miðjan sjöunda áratuginn voru meira en þúsund læknisfræðilegar rannsóknir 

framkvæmdar á 40.000 manns, tugir bóka skrifaðar og haldnar sex alþjóðlegar rannsóknir á áhrifum 

ofskynjunarlyfja15. Þar á meðal voru eftirtaldnar rannsóknir:

1951: Svissnenski áhugamálarinn Lásló Mátéfi tók LSD og teiknaði eins raunsæjar myndir og hann 

mögulega gat af þeim aðstandanda rannsóknarinnar sem var viðstaddur. Hann teiknaði nýja mynd á 

klukkutíma fresti, alls 14 myndir; áður en víman hófst, á meðan hún jókst og á henni stóð og svo 

loks eftir að áhrifin voru liðin hjá. Þremur og hálfum klukkutíma eftir að efnið var innbyrt sagðist 

Mátéfi sjá viðfangsefnið skýrt en gat ómögulega teiknað það eins og hann sá það. "My hands must 

follow those wavy lines" 16

1955: Berlin og hans samstarfsfélagar rannsaka 

áhrif meskalíns og LSD á fjóra landsþekkta 

grafíska hönnuði. Þeir komast að því að stöðuleiki 

og fingrafimi minnkar en geta þó allir fjórir lokið 

við málverk. Hópur listgagnrýnenda þykir verkin 

vera fagurfræðileg framför frá fyrri verkum 

hönnuðanna. Litagleiðin er meiri og línur þykkari, 

en tæknin þó af einhverju leiti heft. 

13 Dan Funk: The Tomorrow Show. Shout Factory Theatre, 1973
14 Gonzo, bls. 242
15  Dr. Oscar Janiger's Pioneering LSD Research: A Forty Year Follow-up. http://www.maps.org/news-

letters/v09n1/09107jan.html 10. janúar 2009
16 Jos ten Berge: “Jekyll and Hyde Revisited: Paradoxes in the Appreciation of Drug Experiences and Their Affects on 

Creativity”. Journal of Psychoactive Drugs. Vol. 34, 2002.                                                                                           7

mynd 3: Níu teikningar eftir Lásló Mátéfi, teiknaðar 
undir áhrifum LSD.

http://www.maps.org/news-letters/v09n1/09107jan.html
http://www.maps.org/news-letters/v09n1/09107jan.html


1963: Barron gefur fjölda af listrænum einstaklingum psilocybin (virka efnið í mörgum 

ofskynjunarsveppum) og skráði niður túlkanir þeirra á áhrifunum. Hann kemst að því að 

skilgreiningar og takmarkanir virðast minnka, nokkuð sem ýkir upplifunina og veldur öfgrakenndri 

lífsreynslu.

1966: Fadiman og félagar rannsaka meskalín. Eftirfarandi áhrifa gætir; aukinn möguleiki á að 

skilgreina vandamál í stærra samhengi, aukið hugmyndaflug, aukið sjónrænt ímyndunarafl, meiri 

einbeiting, aukið aðgengi að undirmeðvitundinni og hæfileikinn til að samhæfa ólíka hluti og sjá 

fyrir sér lokaútkomuna. Um það bil helmingur þeirra sem rannakaðir eru greina frá því að þau áorka 

miklu meiru á meðal rannsókninni stendur en þau voru vön. 20% geta ómögulega einbeitt sér að 

verkefninu vegna ofskynjanna og 30% eru blanda af hópunum tveimur.

1967: McGlothlin, Cohen og McGlothlin taka fyrir 27 háskólanemendur, og gefa hverjum og einum 

LSD. Nemendurnir fara í gegnum allskyns próf bæði áður en efnisins er neytt og svo aftur viku 

seinna. 62% þeirra finnst þau njóta tónlistar meira en áður, þau kaupa meira af plötum og fara oftar 

á listasöfn og tónleika.

1967: Zegans, Pollard and Brown rannsaka áhrif LSD á niðurstöður úr könnun á sköpunargáfu (e. 

creativity test scores) hjá 30 sjálfboðaliðum sem allir eru í háskólanámi. Ekki telja þeir mælanleg 

aukning á sköpunargáfu eiga sér stað. 17

Þess má geta að þessar rannsóknir þykja verulega ófullkomnar í dag, en vegna laga sem banna bæði 

þessi lyf og rannsóknir á þeim hafa nútímalegri rannsóknir ekki verið framkvæmdar. En af þessum 

rannsóknum má áætla að ofskynjunarlyf hafi jákvæð áhrif á sköpunargáfu. Listamenn geta nýtt 

þennan nýja skilning sem efnin veita þeim til að koma nýjum hlutum fyrir í verkum sínum, losna 

undan viðjum vanans og jafnvel verða einfaldlega betri. Þeir sem eru ekki með bakgrunn í listum 

eða sérstaka listræna hæfileika munu kannski ekki breytast í listamenn um leið og þeir smakka LSD 

en þeir gæti nú samt lært að meta listir meira en áður. Ef að það eru til efni sem gera listamönnum 

kleift að skapa betri, frammúrstefnulegri og innihaldsmeiri list en áður og sömuleiðis gefið öðrum 

dýpri skilning á listum og bókmenntum, þá hlýtur það efni að vera af hámenningarlegum toga, en er 

ekki ómenning eins og sumir hafa reynt að halda fram.

17  Dr. Oscar Janiger: “LSD and Creativity.” Journal of Psychoactive Drugs, Vol 21, Jan-Mar 1989                               8



"It's up to you. Whatever you get out of it, you get out of it."18

En ítarlegustu rannsóknir sem nokkurn tímann hafa verið framkvæmdar á áhrifum ofskynjunarlyfja 

á sköpunargáfu hljóta að vera þær sem voru framkvæmdar af Dr. Oscar Janiger (fæddur 8. febrúar 

1918, látinn 14. ágúst 2001). 848 

manns af öllum stigum 

samfélagsins tóku þátt í 

rannsóknum Janigers og voru 

innbyrtir meira en 2.000 skammtar 

af LSD. Fyrir tilviljun var 

myndlistamaður á meðal þeirra 

fyrstu sem gengust undir 

rannsóknina. Sá sagði undir 

áhrifum LSD að hann þyrfti að 

mála eitthvað. Janiger færði 

honum þá Kachina dúkku 

(fyrirbæri rótgróið í sögu 

innfæddra Ameríkana) til að mála. 

Eftir að listamaðurinn hafði málað myndir af dúkkunni, lofsöng hann lífsreynsluna, sagði hana 

jafnast á við fjögur ár í listnámi og hvatti Janiger til að fá fleiri listamenn til að reyna þetta, sem 

hann gerði. Við lok rannsóknarinnar höfðu tæplega 70 mismunandi listamenn innbyrt LSD og 

málað Kachina dúkkuna.19

About  two  or  three  hours  later,  or  more--some  people  would  be 

painting  until  the  evening.  They  just  wouldn't  stop--when  they 

finished,  they  would  [give  their]  impression;  a  sheaf  of  their  

statements about what they felt, what they thought of it... I would say 

ninety-nine  percent,  if  not  all  of  them were  positive!  Ninety-nine 

percent expressed the notion that this was an extraordinary, valuable 

tool for learning about art and the way one learns about painting or 

drawing. Almost all personally agreed they would take it again.20

18  Dr. Oscar Janiger's Pioneering LSD Research: A Forty Year Follow-up    
19 LSD and Creativity
20  Dr. Oscar Janiger's Pioneering LSD Research: A Forty Year Follow-up                                                                       9 

mynd 4: Ein af fjölmörgum myndum sem gerðar voru af Kachina dúkkunni.  
Sú vinstra megin er gerð áður en áhrif LSD gera vart við sig, en sú hægri  
á hápunkti vímunnar. 



Eftir að fjölmargir myndlistamenn höfðu, undir áhrifum LSD, málað þessa sömu dúkku gat Janiger 

getið sér um fagurfræðileg áhrif efnisins á þau verk búin til undir áhrifum þess.

They used all the available space, the image would swell up to fill the 

space. In certain instances they would leave the canvas or the picture 

on the wall or whatever they were doing and they would go into the 

wall and extend their arena. That was one, the second was that they 

used more color than they ordinary would, very great vibrant, a lot of 

color and a lot of movement. The graphic or visual artist was able to 

make an intrincic statement about what he saw. And that was very 

important because what you got was a global appreciation of the shift 

in his perception.21

Við nánari skoðun kom það í ljós að sú list sem sköpuð var undir áhrifum LSD varð töluvert meira 

expressjonísk en sú sem listamaðurinn skapaði án lyfsins. Oft urðu verkin algjörlega óhlutbundin 

eða abstrakt. Þannig að breytingin sem efnið olli var mest hjá realistum og minnst hjá þeim sem 

fyrir stunduðu óhlutbundna eða expressjoníska list.

Samkvæmt Dr. Oscar Janiger geta fagurfræðileg áhrif LSD geta verið flokkuð á eftirfarandi hátt:

1. Myndefnið, allt eða að hluta til, stækkar, teygist og helst naumlega innan rammans.

2. Myndefnið, allt eða að hluta til, minnkar. Verður jafnvel hluti af munstri.

3. Afmyndun myndefnisins til dæmis að hringformi.

4. Samruni afmarkana; til að mynda rennur bakgrunnur og forgrunnur saman, hlutir renna saman 

við umhverfi sitt og allt fer í einn graut.

5. Myndefnið eða umhverfi þess á hreyfingu, með meiri tjáningu og víbring en annars.

6. Öfgakenndir litir og birtuskil.

7. Oureinföldun; smá- og aukaatriði hverfa.

8. Táknmyndun.

9. Hlutir túlkaðir sem abstrakt myndir.

10. Ringulreið; hlutir færðir til og/eða brotnir niður.

11. Afbökun.22

21 The Art of Tripping
22 LSD and Creativity                                                                                                                                                       10



Þessi flokkun var svo seinna notuð til að greina áhrif efnisins á myndlist 

teiknimyndasöguhöfundsins Robert Crumb. 

“Stream of consciousness comic strips”

Robert Dennis Crumb (fæddur 30. ágúst 1943) 

er bandariskur teiknari og listamaður 

þekktastur fyrir teiknimyndasögur sínar sem 

þykja einstaklega kaldhæðnar, óvægnar og 

beinskeyttar í garð bandarískar millistéttar og 

poppmenningar. Á meðal þekktustu hugverka 

hans eru Keep On Truckin' teiknimyndasagan 

og persónur á borð við Devil Girl, Fritz the Cat 

og Mr. Natural. R. Crumb, eins og hann ef 

oftast kallaður, hefur einnig talað opinberlega 

um LSD neyslu sína og eru áhrif efnisins 

áberandi í verkum hans. Meðal þeirra sagna 

sem eru sem mest gegnsýrðar af LSD vísunum 

er sígilda teiknimyndasagan Meatball sem kom 

út árið 1967, en í henni verður venjulegt fólk 

fyrir kjötbollum sem breytir meðvitund þeirra 

og skynjun.23 Þegar R. Crumb tekur LSD í 

fyrsta sinn árið 1965 er efnið ennþá löglegt og 

þess er vert að geta að R. Crumb teiknaði ekki undir áhrifum LSD heldur notaði áhrifin sem 

innblástur í verk sem hann skapaði eftir að víman hafði liðið hjá.24

"The first  trip was a  completely mystical  experience ...  It  was the  

Road to Damascus25 for me. It completely knocked me off my horse 

and altered the way I drew. I stopped drawing from life."26

23 Heimasíða Robert Crumb, www.crumbproducts.com 10. janúar 2009
24 Matthew T. Jones: “Creativy of Crumb” Journal of Psychoactive Drugs september 2007
25 Vegurinn til Damascus er vísun í biblíuna en þýðir í daglegu tali eitthvað sem breytir skoðunum eða hugsunarferli.
26 Brad Dunn: When They Were 22. Andrews McMeel Publishing, 2006, bls. 31                                                            11
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Ítarlegur vitnisburður R.Crumbs af eigin LSD neyslu ásamt gríðarlegu safni teikninga og 

myndsagna gerir hann að fullkomnu rannsóknarefni fyrir áhrif efnisins á sköpunargáfu. Sjálfur 

sagði hann að LSD frelsaði hann á einhvern hátt og leyfði honum að setja list niður á blað án þess 

að hafa áhyggjur af því hvað hún endilega þýddi. Árið 1966 varð R. Crumb fyrir lífsreynslu sem 

hafði gríðarleg áhrif á hann sjálfan og öll verk hans sem eftir fylgdu. Í kvöldfarið hófst það sem er 

oftast kallað Fuzzy Acid tímabilið og lýsir hann því í heimildamyndinni Crumb frá árinu 1994.

I had this big change in 1965 and 66 and it was visionary ...

very powerful kind of like knock you on your ass kind of visionary

experience ... I took this very weird drug, supposedly

it was LSD but I had a really weird effect where it made my

brain all fuzzy and the effect lasted for a couple of months and

I started getting these images they were kind of like cartoon

characters ... that I'd never drawn before ... I let go of trying

to ... have any ... fixed idea about what I was doing and I

started to be able to draw these ... stream of consciousness

comic strips ... All the characters that I used for the next several

years I thought up during this ... all came to me during

this period.27

Í september árið 2007 birti Journal of Psychoactive Drugs ítarlega rannsókn á verkum R. Crumbs 

þar sem flokkskipting Janigers var notuð til að greina áhrif LSD á verkin. 308 blaðsíður af 

myndasögum R.Crumbs voru greindar og flokkaðar eftir ártali. Verk frá 1958 voru notuð sem dæmi 

um myndasögur án áhrifa LSD þar sem að hann hafði á þeim tíma ekki enn notað efnið. Til 

samanburðar voru myndasögur frá árinu 1965, en þá prófaði hann LSD í fyrsta sinn. Einnig voru 

verk frá árunum 1967 til 1968 taldnar með til að greina áhrif Fuzzy Acid tímabilsins sem átti sér 

stað vorið 1966, en verk þeirra ára eru oftast talinn, bæði af R. Crumb sjálfum og öðrum, hans bestu 

verk. Myndasögurnar skapaðar árin 1977-8 eru svo notaðar sem dæmi um verk gerð eftir að R. 

Crumb hættir neyslu LSD og annara lyfja.28

Eins og við mátti búast voru verk áranna 1958 og 1965 þau sem minnst höfðu af lista Janigers. 

Ofureinföldun og örlítið af abstrakt mátti þó greina á verkum frá 1958. En það gæti stafað af því að 

þá er R. Crumb aðeins 14 ára gamall og ekki ennþá almennilega búinn að mynda sér stíl eða tækni.

27 Terry Zwigoff: Crumb. Superior Pictures, 1994
28 Creativity of Crumb                                                                                                                                                      12



Verk frá árinu 1967 voru þau sem innihéldu flest atriði af listanum og var munurinn  frá 1965-7 sá 

mesti sem fannst við rannsóknina. Ringulreið var þar mest áberandi en á meðan engin dæmi um 

slíkt fundust í verkum frá 1965 fundust 127 í myndasögunum sem gerðar voru tveimur árum seinna. 

Það sem kom þó mest á óvart við rannsóknina var að verk áranna 1977 og '78 innihéldu næst mest 

af lista Janigers af þeim árum sem talin voru. En afbökun, afmyndun og samruni afmarkana var þar 

mjög áberandi þó svo að ofureinföldun minnkar samhliða bættri tækni. Af þessu má áætla að þó svo 

að R. Crumb hafi á þessum tíma ekki neytt ofskynjunarlyfja í tvö ár þá eru áhrif þeirra ennþá sterk. 

Honum tókst að halda í jákvæðu áhrif efnisins á sköpunargáfuna,  en á sama tíma bætt sig í tækni og 

einbeitingu.

I quit taking drugs completely. Stopped taking LSD and smoking

marijuana and I finally felt my head clear and I started to

get more serious about drawing again and more interested in

technical aspects of drawing and I began to really enjoy being

able to concentrate in this way that I'd forgotten how to do

from being stoned all the time.29

“...one flew east, one flew west,

One flew over the cuckoo’s nest.”

Ken Kesey (fæddur 17. september 1935, látinn 10. nóvember 2001) var rithöfundur og ötull 

talsmaður og neytandi LSD. Hann er þekktastur fyrir bækurnar One Flew Over the Cuckoo's Nest 

og Sometimes a Great Notion. Kesey var ásamt Dr. Timothy Leary ein af helstu röddum 

hippakynslóðarinnar svokölluðu.30 Hann var einnig oft talinn tengingin á milli bít kynslóðar 6. 

áratugarins og hippakynslóðar þess 7. 

"I was too young to be a beatnik, and too old to be a hippie," 31

Þegar Kesey var í námi við Stanford háskólann árið 1959 bauð hann sig fram til rannsóknar 

(MKULTRA) á ofskynjunarlyfjum (LSD, psilocybin, mescaline, cocaine, AMT og DMT)   á vegum 

bandarísku leyniþjónustunnar (CIA). Ofskynjunarlyfin sem hann þar innbyrði breyttu þankagangi 

hans til muna.

29 Creativity of Crumb
30 Ken Kesey Bibliography, litkicks.com/Biblio/KeseyBiblio.html 12. janúar 2009
31 Dómur um One Flew Over the Cuckoos Nest, goodreads.com/review/show/27987127 12. janúar 2009                   13



Þegar hann vann sem aðstoðarmaður geðlæknis á 

Veteran's Memorial Hospital í Menlo Park, Kaliforníu 

þótti honum sjúklingarnir alls ekki vera óheilbrigðir á 

geði, þvert á móti, heldur væru hugmyndir þeirra of 

framsæknar fyrir þjóðfélagið. Það að hafa verið 

tilraunadýr ríkisins í MKULTRA rannsókninni og það að 

vinna sem aðstoðamaður geðlæknis reyndist mikilvægur 

innblástur við skrif bókarinnar One Flew Over the Cuckoo's Nest.32

"I would not have been able to write that well without LSD. There's 

something about seeing reality with a new light shined on it, that goes 

right from you eyes to your fingertips. ... I'll take acid every time. It's  

a  shortcut  to  enlightenment  that  we were  given at  the  end of  this  

century for those of us who would like to go on to better realities and 

understand it with respect and say "okay, the door has been opened, 

this is the key that opened it."33

Árið 1964 fékk Kesey hluta af fyrirframgreiðslu fyrir skáldsöguna Sometimes a Great Notion og 

notaði hann peningana til þess að kaupa gamla rútu. Sú rúta var skreytt frá toppi til táar, kölluð 

Further og 14 .júní 1964 lögðu Ken Kesey og félagar hans í fjöllistahópnum The Merry Pranksters í 

langferð þvert yfir Bandaríkin þar sem þeir héldur sínar eigin LSD rannsóknir. Fyrsta LSD rannsókn 

(e. Acid Test) þeirra félaga fór fram þann 27. nóvember 1965. Jerry Garcia úr hljómsveitinni The 

Warlocks, sem síðar varð Grateful Dead, var sá sem fyrstur kom með hugmyndina að 

margmiðlunarviðburði. Allen Ginsberg þuldi hindúa og búddista möntrur, Neal Cassidy talaði í 

hljóðnema og The Warlocks spiluðu tónlist undir. Reyndar fólust rannsóknirnar aðallega í því að 

gefa fólki Kool-Aid drykk með LSD blönduðu við og oftar en ekki var hljómsveitin í of annarlegu 

ástandi til að spila eitthvað sem þá taldist til tónlistar. En þó hafa þessar viðburðir verið kallaðir  

fyrsta tengingin á milli tónlistar og vímuefna.34

32 Ken Kesey Bibliography
33 Ken Kesey: “History Channel Interview.” History Channel
34 Barry Miles: Hippie. Sterling, 2005.                                                                                                                             14
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"You have to be out of your mind to use your head"35

Það að aðskilja heila og huga er hugtak sem sem endurtekur sig í listum og heimspeki. Til að mynd 

byggði franska leikskáldið Antonin Artoud „Leikhús grimmdarinnar“ á einmitt því. Það að losa sig 

undan oki vitundar til þess að verða fyrir óbeisluðum áhrifum, finna raunverulegar langanir og 

verða þannig fyrir sannri lífsreynslu.36 Af tilvitnuninni hér fyrir ofan að dæma, þá hefur Dr. Timothy 

Leary þótt LSD vera leiðin til þess.

Dr. Leary var samtímamaður Ken Kesey, mikill baráttumaður 

lögleiðingar LSD, rithöfundur og höfundur helsta slagorðs LSD 

neytenda; Turn on, tune in, drop out. Hann stjórnaði einnig 

allskyns rannsóknum á áhrifum ofskynjunarefna. Þar á meðal 

var rannsókn á Psilocybin sem framkvæmd var er Leary kenndi 

við Harvard háskólann. Við þær rannsóknir dró hann virka 

efnið úr ofskynjunarsveppum samkvæmt uppskrift Albert 

Hoffmann, mannsins sem fann upp LSD.37 Samkvæmt 

sjálfsævisögu Learys, Flashback, gaf hann í annarri rannsókn 

300 prófessorum, heimspekingum og háskólanemum LSD og 

þótti 75% þeirra sem tóku þátt lífsreynslan ein af þeirra bestu. 

Skoðanir Dr. Learys á hvernig LSD skyldi neytt voru gjörsamlega andstæðar hugmyndum Ken 

Kesey og The Merry Pranksters. Kesey og félagar  litu á LSD neyslu sína sem hálfgert sport, þeir 

lögðu á sig að mynda aðstæður þar sem allt gæti gerst. Þeir skipulögðu hrekki og öfgafullar 

uppákomur til þess að athuga hvernig þeir myndu bregðast við slíku undir áhrifum. En Dr. Leary 

fannst að LSD ætti að vera tekið við friðsamlegar aðstæður og það ætti að orsaka persónulega, 

andlega, hugleyðslu upplifun og þótti honum víman sem efnið orsakaði jaðra við hið trúarlega.

En samband Leary við það efni sem var honum svo hjartnæmt var ekki alltaf jákvætt. Stóran hluta 

ævi sinnar stóð hann í sífelldri baráttu við löggæslumenn og yfirvöld. Þáverandi Bandaríkjaforseti 

Richard Nixon gekk svo langt að kalla Leary hættulegasta mann Ameríku.38 Eftir að hafa sloppið 

við ákæru fyrir kannabisvörslu þar sem hún þótti ekki standast bandarísku stjórnarskrána tilkynnti 

Leary framboð sitt til ríkisstjóra Kaliforníu.

35 Hippie, bls. 36
36 Heimasíða tileinkuð Artoud, antoninartaud.org/ 15. janúar 2009
37 Robert Greenfield: Timothy Leary A Biography. Houghton Mifflin Harcourt, 2007 bls. 154-160
38 Dánartilkynning Learys, nytimes.com/  15. janúar 2009                                                                                              15
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Andstæðingur hans var enginn annar en leikarinn Ronald Reagan sem svo seinna varð forseti. 

Slagorð Learys í baráttunni var "Come together, join the party" sem varð svo grunnurinn að Bítla-

laginu; Come Together.39

“...a one way ticket yeah”

Bítlarnir voru ekki alls ókunnugir vímuefnaneyslu. 

Eftir að Bob Dylan kynnti þá fyrir kannabis árið 1964 

notuðu þeir það frekar reglulega. Við tökur á myndinni 

Help sem kom út árið 1965 reyktu Bítlarnir oft 

kannabis á leiðinni á tökustað og segir Paul McCartney 

það hafa orsakað það að þeir væru sem lítil flissandi 

börn.40 Þó svo að lög eins og Got to Get You Into My 

Life séu um kannabis segir McCartney að þó að 

eiturlyf hafi vissulega verið áhrifavaldur eru þó oft 

ofmetinn þáttur í tónlist Bítlanna.41

I was alone, I took a ride,

I didn't know what I would find there

Another road, where maybe I,

could see another kind of

high there

Ooh, then I suddenly see you,

Ooh, did I tell you I need you

Every single day of my life

39 Timothy Leary A Biography, bls. 358
40 Hippie, bls. 80
41 Viðtal við McCartney. msnbc.msn.com/id/5121163 10. janúar 2009                                                                           16
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Í apríl 1965 fóru George Harrison og John Lennon ásamt eiginkonum sínum í matarboð hjá 

tannlækni Harrisons, tannlæknirinn laumaði LSD út í kaffi sem hann bauð þeim svo upp á. Á þeim 

tíma hafði engin Bítill prófað efnið, þeir vissu reyndar lítið sem ekkert um það, enda var afar lítið  

framboð af LSD í Englandi. Eftir að tannlæknirinn sagði þeim sannleikann og víman fór að gera 

vart við sig, fylltist Lennon vænisýki. Hann flúði tannlækninn sem hann var sannfærður um að væri 

að reyna að plata sig í kynsvall og endaði kvöldið við stjórntæki kafbátsins sem honum fannst hús 

Harrisons hafa breyst í. Þetta kvöld er oft talið innblástur lagsins Help.42

Now I find I've changed my mind, opened up the doors

Help me if you can, I'm feeling down 

Fleiri lög með Bítlunum, til dæmis Day Tripper og Lucy In The Sky With Diamonds, eru einnig um 

LSD neyslu og þykja áhrifin á listsköpun Bítlanna nokkuð augljós, bæði í söngtextum og 

sjónrænum þáttum eins og plötuumslögum og kvikmyndum. Bítlarnir voru einhver stærsti 

áhrifavaldur í æskumenningu þess tíma, svo mikil voru áhrif þeirra að  leturgerðin á umslagi Rubber 

Soul hrinti af stað afar sérstökum stíl sem tengdist mjög LSD neyslu. Með tímanum varð letur á 

plakötum orðið svo afbakað að mörgum þótti þau ólæsileg nema undir áhrifum.43 En þrátt fyrir þessi 

gífurlegu áhrif sem Bítlarnir höfðu taldi McCartney ekki að aðdáendur þeirra myndu neyta 

eiturlyfja bara vegna þess að þeir gerðu það.44

We don´t want to tell anyone to have it because it's up to the person 

himself. Although it was like a key that opened the door and showed a 

lot of things on the other side.45 

Mér þykir það greinilegt að Bítlarnir hafi sótt innblástur úr heimi ólöglegra vímuefna. Kannski væru 

einhver sköpunarverk þeirra öðruvísi í dag ef að tannlæknirinn hefði ekki laumað LSD í kaffið, 

jafnvel síðri. En aldrei væri hægt að halda því fram að vímuefnin séu ábyrg fyrir list þeirra eða 

velgengni.

42 Hippie, bls. 84                                                                                                                                                               
43 Hippie, bls. 100
44 Hippie, bls. 237
45 Hippie, bls. 87                                                                                                                                                               17



Nýlega fundust kannabisefni í 2700 ára gamalli gröf.46 Til eru kenningar um að mikilvægir atburðir 

í heimssögunni, þá allra helst þeirri sem tengist trúarbrögðum, séu að öllum líkendum beinar 

afleiðingar neyslu ofskynjunar- og vímuefna. Lengi hafa menn notfært sér vímuefni til þess að 

gægjast út fyrir þennan heim og hleypa þeim sýnum í skáld- og myndverk. Með það í huga segi ég; 

þó að viss vímuefni séu ólögleg á vissum stöðum þá er það beinlínis glæpsamlegt að hundsa mátt 

þeirra og áhrif á heimssöguna. 

Vímuefni og listir eru samtengd hugtök. Bæði eru þau dyr yfir í annan heim. Þau geta gefið 

neytandanum ferska sýn á hlutina. Hugmyndir og skoðanir, myndaðar af umhverfinu móta manni 

lífsskoðun, samkvæmt mínum heimildum geta viss vímuefna losað af manni þá byrði og gefið 

manni skýrari mynd. Raunverulegar langanir koma í ljós og gríman fellur. In vino veritas (ísl. 

sannleikurinn í víni). Munurinn á vímunni og listinni er þá allra helst sá að listaverkið eru 

utankomandi áhrif, en sú list sem víman útvegar kemur að innan, kemur frá manni sjálfum.

En mikilvægt að leiða hugann að því að víman gefur ekkert nema sýnina sem það er á listamannsins 

ábyrgð að túlka. Þeir sem vilja áhrif að handan, geta reynt að verða fyrir slíkum hughrifum og viss 

vímuefni geta hjálpað til við það. En þau eru alls ekki nauðsynleg. Til dæmis þá gekk það þvert á 

stefnu súrríalista að nota vímuefni, þeim fannst þau hafa truflandi áhrif og minnka aðgengi þeirra að 

undirmeðvitundinni.

A hippie is supposed to be someone who becomes aware - you're hip 

if you know what's going on. But if you're really hip, you don't get 

involved with LSD and things like that. You see the potential that it 

has and the good that can come from it, but you also see that you 

don't really need it.47

Sjálfur tel ég að skaðsemi ólöglegra lyfja sé stórlega ofmetin og kostir þeirra vanmetnir. Menn eins 

og Thoms De Quincey, Hunter S. Thompson, Robert Crumb og Ken Kesey hafa greinilega hagnast 

af neyslu ólöglegra lyfja. En ekki að kostnaðarlausu, því að mýtan um skaðsemi vímuefna er ekki 

alröng. En jafnvel þegar  rannsóknir hafa sýnt að efni eru hvorki skaðleg líkama né sál, heldur 

beinlínis hjálpleg þá getur það samt komið fyrir að þau séu bönnuð. Nú er kannabis plantan sú 

planta á jörðinni sem er nytsamlegust, engin önnur hefur jafn jákvæð áhrif á mannslíkamann48. En 

hún er nú samt, í flestum löndum heimsins, ólögleg.

46 Frétt af fundinum. thestar.com/sciencetech/article/544684 12. janúar 2009 
47 George Harrison - Hippie
48 Brett Harvey: The Union: The Business Behind Getting High. 2007                                                                           18



LSD er annað lyf sem var mikið rannsakað þegar það fyrst kom fram á sjónarsviðið, útkoman 

reyndist vera í flestum tilfellum vera jákvæð en þó var efnið dæmt ólöglegt árið 1966 og öllum 

rannsóknum hætt.

Ástæðan fyrir þessum fáránlegheitum finnst í íslenska orðatiltækinu; reiðin og vín lætur hjartað 

segja til sín. Fólk er fullt af minnimáttarkennd, hræðslu, óöryggi og öðru neikvæðum kenndum sem 

kemur í veg fyrir að hjartað segi til sín. En það er einmitt það sem gerir það að góðum þegnum og 

að enn betri neytendum. Ef fólk færi að hugsa öðruvísi, hvort sem það væri vegna lyfja eða ekki, 

gæti það breyst og í kapitalísku samfélagi eru framfarir óvinur þeirra sem ráða.

En það er stundum erfitt að greina á milli orsaka og afleiðinga. Er skapandi persónuleiki orsök eða 

afleiðing vímuefnaneyslu? Sjálfur trúi ég því að flestir þeir listamenn og vímuefnaneytendur sem 

eiga velgengni að fagna hefðu notið hennar jafn vel vímuefnalausir. En hvort sem það eru listamenn 

7. áratugarins sem að notuðu LSD til þess að opna fyrir áður ónotaða hæfileika eða bandarísku 

götulistamennirnir sem neyta englaryks fyrir aukna dirfsku og kjark49, þá eru lyf til ýmsa hluta 

nytsamleg. En alls ekki nauðsynleg.

49 Kevin Heldman: “Ja.” Rolling Stone, febrúar 1995                                                                                                      19
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