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Abstract 

 
”Dancing is a very important ritual”. 
Psychedelic festivals as flow machines and rites of passage for the 21st century.  
by Christina Majcher 
 
 
Rave culture likes to imagine itself as the direct continuation of prehistoric tribal rituals from 
thousands of years ago. And when attending psychedelic music festivals, ritualistic elements and 
tribal and religious imagery is everywhere: from temple-like dancefloors and totem poles to 
techno-shamanistic stagings of the DJ’s. 
 
This suggest that the festivals have strong ritualistic intentions. But can the festivals be 
considered actual contemporary rituals and rites of passage? This is what I explore in this thesis. 
 
I have analysed the Boom Festival in Portugal, the Fusion Festival in Germany and the Ozora 
Festival in Hungary, based on years of participant observations and interviews with managers, 
promoters, musicians and other festival enthusiasts. 
 
One particular point of interest for me are the energies on the dancefloor. Ecstatic dancing on 
psychedelic music festivals have been analysed by many academics, but I have tried a new 
approach, combining game theories of the joy of ilinx (by sociologist Caillois) with the flow 
theories of psychologist Csikszentmihalyi, reaching some new explanations of the joys and 
thrills of the hyperstimulating light-and-sound environments of the psytrance mainfloors.– 
insights that I will definitely explore further in future projects. 
 
You could, for instance, look at the psytrance mainfloor as an immersive 3D experience and an 
aesthetic training ground for your senses, gearing them up for the overwhelm of the psychedelic 
(or near-death) experience. A safe but challenging rite of passage for the 21st century.  
 
Future developments in light and sound technology combined with interactivity and feedback 
systems will make the flow states on future dance floors even more absorbing (and mind-
expanding).  
 
My conclusion is that the psychedelic festivals are in fact rites of passage and transformational 
rituals, providing both intense levels of experimental freedom and support for their participants 
at the same time - and focusing on transformations on a global scale by setting an example for 
ecological and sustainable living.  
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Indledning 

Følelsen af at have fundet livets hemmelighed 
“This music is pure magic, it’s so tribal, so deep. I know I’ve been over this a billion times but 
nothing is better than being at a jungle rave. […] raving in London makes SO MUCH SENSE, it 
feels SO RIGHT, as if we were experiencing life the way it should be experienced… as if we had 
found the secret, the meaning of everything. 
 
Just think of way way back, at the beginning of civilization, when tribes of people lived in the 
jungle… and the most important thing, the magic that ruled everything were those nights of 
rituals, those nights when they would gather up and paint their bodies and eat their holy, magic 
plants and dance around to the beat of the drums of the medicine man in a wonderful and 
necessary state of shared ecstasy and trance and hallucination and visions in clouds of smoke 
and fire and deep understanding of life and connection with each other’s minds and nature and 
the universe. SAME THING!” 
 
Sådan skrev jeg i min dagbog i 1995 om mine egne første oplevelser som raver, hvor jeg 
opdagede jungletechno-scenen i London og lod mig opsluge, 19 år gammel, med uhæmmet 
begejstring. Gennem det næste årti dyrkede jeg ravekulturen med religiøs entusiasme, og 
passionen for musikken, jeg opdagede, blev både en del af mine studier og min efterfølgende 
karriere.  
 
I de akademiske analyser af rave-kulturen, som jeg læste, mens jeg gik på universitetet, genfandt 
jeg dog ingen tekster, der spejlede min egen oplevelse af rave-scenens meningsfylde og dansens 
ekstatiske potentiale.  
 
Jeg læste Simon Reynolds beskrivelse af ravekulturen som ’the cult of acceleration without 
destination’ (Reynolds 1998, 405), som et spild af energi og ressourcer ud i tomrummet, som en 
flugtrute, en blindgyde og en sikkerhedsventil, og som en manisk løben på stedet med et massivt 
forbrug af energi, der gik til spilde. Jeg så ravekulturen beskrevet som indholdstom ’hedonisme i 
hårde tider’ (Redhead 1993, 4), som “a release from day to day realities” og som "a surrender to 
a complete void of meaning rather than some form of resistance" (Rietveld 1993, 65). Og jeg 
læste Melechis beskrivelse af rave-scenen som ”a spectacle of disappearance” (Melechi 1993, 
35) og ”a place where nobody is, but everybody belongs” (Melechi 1993, 37). 
 
Hovedtrækket i analyserne var, at hele ravekulturen først og fremmest var midlertidig eskapisme 
(hvis eneste oprør og strategi var at gøre sig usynlig for massemedierne og hovedkulturens 
overvågende blik) - og – ikke mindst - som en kultur, der allerede var i forfald og på vej ned 
efter et påstået peak i 1988 og 89 (acidhouse-gennembruddets Second Summer of Love). 
 
Selvom jeg oftest tænkte, at skribenterne nok bare var for gamle (eller værre endnu: for 
mainstream) til at fatte noget, kunne jeg sagtens nikke genkendende til Sarah Thorntons 
beskrivelser af ’klubkulturerne’ som selvbevidste smagshierarkier, der brugte mere energi på at 
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dyrke autenticiteten og forsøge at undslippe mainstream-medierne end på at forandre verden 
(Thornton 1995). Og til Reynolds beskrivelser af jungle som den forgrening i post-rave-
landskabet, der med sin mørke og kampklare lyd havde bevæget sig længst væk fra ravekulturens 
oprindelige peace, love and unity-budskab.  
 
Men jeg fandt ingen akademiske tekster, der indfangede de meningsfulde og betydningsmættede 
spirituelle oplevelser, som jeg selv, mine venner og hundredtusindvis af andre med-ravere 
tydeligvis havde på dansegulvene.  
 

Uforstyrret af denne mangel på akademisk interesse for dybderne i mine oplevelser voksede min 
egen dedikation til rave-kulturen entusiastisk videre og blev efterhånden til mit arbejde: Jeg 
begyndte at skrive professionelt om elektronisk musik (fra år 2000) og har siden skrevet 
hundredvis af artikler, anbefalinger, anmeldelser og interviews om festerne, festivalerne og de 
elektroniske musikere gennem to årtier og frem til nu. Nøjagtigt samtidig (også fra år 2000 og 
frem) begyndte jeg at skrive om computerspil, og efterhånden opdagede jeg nogle interessante 
lighedspunkter mellem de to brancher, som også kommer til at spille en væsentlig rolle på de 
følgende sider. 
 
Psytrancefestivalen er en stabil plante 
Selvom mit professionelle fokus har været på hele paletten af elektroniske musikstilarter, har 
mine personlige præferencer især været rettet mod disse to genrer: Jungle og psykedelisk trance. 
Den ekstatiske dans har altid været hovedattraktionen ved ravekulturen for mig, så det er en 
indlysende forkærlighed: Det er de hurtigste genrer (målt på beats per minute (bpm), hvis vi lige 
fraregner gabba) og helt uden sammenligning de genrer, hvor der er mest fokus på udholdenhed 
og danseekstase.   
 
Gennem årtierne bemærkede jeg, at særligt psytrance-festivalen syntes at eksistere i sin helt egen 
uforanderlige boble, hvor den ganske vist voksede i størrelse og popularitet og indoptog nye 
visuelle og auditive teknologier, men ellers virkede bemærkelsesværdigt stabil. Som om den var 
en færdigt udformet plante, der havde fundet sin form i 90erne, og nu bare voksede, uforstyrret 
af omverdenen, og uden at blive udvandet af nytilstrømmende fans. Den psykedeliske festival 
havde tydeligvis sit helt eget stærke globale stilfællesskab og sine egne uforstyrrede områder.  
 
Et eksempel er den økologiske (krise)bevidsthed, der nu i så stærk grad har grebet 
mainstreamkulturen, men som har eksisteret på f.eks. Boomfestivalen i årtier. 
 
Hvorfor denne stabilitet? Er de psykedeliske festivaler de direkte arvtagere fra den første 
Summer of Love og 60er-hippiernes drømme om en bedre og mere harmonisk verden, som så 
har haft tre årtier (and counting) til at gro stærke rødder? Det syntes jeg ihvertfald at mene, da 
jeg sendte en lidt for entusiastisk sms, grebet af stemningen, afsted fra Fusionfestivalen 2009 til 
en god veninde: ”DET VAR DET HER, DE DRØMTE OM I 60ERNE!!!”  
 
Jeg har en stærk formodning om, at der eksisterer en menneskelig længsel efter ekstatiske 
oplevelser og opslugende, meningsfulde ritualer, som for mange (og for mig) blev opfyldt af 
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ravekulturen - og for andre kan opfyldes af bruset fra stadion til fodboldkampe.  
 
Op gennem 00erne og 10erne har den kraftigt øgede mængde af stilheds- og yoga-retreats samt 
ayahuasca- og psilocybin-ceremonier, som flere og flere deltager i, også indikeret, at folk længes 
efter og søger mod (overgangs)ritualet: Den livsforandrende oplevelse, der kan forvandle dem og 
sende dem hjem med nye indsigter. 
 
I det hele taget føles det, som om mainstreamkulturen er ved at indhente og indoptage en viden, 
som de psykedeliske festivaler har båret på og udfoldet siden 90erne. Og med den globale 
genopblomstring af psykedelisk forskning på universiteterne er det (igen) ved at blive tydeligt 
for et bredere publikum, at der er udviklingsmuligheder at hente i den psykedeliske oplevelse.  
 
På de følgende sider vil jeg udfolde, hvad der foregår på tre markante psykedeliske festivaler, 
som har tiltrukket (og måske transformeret) hundredtusindvis af mennesker siden 90erne (og 
selv har gennemgået deres egne transformationer undervejs). Og undersøge, hvordan de 
genererer (og transformerer) den form for energiudladning, som jeg udtrykker øverst i kapitlet. 
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Problemformulering, metodeovervejelser og begrebsafklaringer  
 
Drager, dans og egodød 
De psykedeliske festivaler er præget af en iøjnefaldende mængde religiøse og mytologiske 
figurer og ikoner, som pryder festivallandskaberne - fra drager og dansende shivaer til 
totempæle, torii-porte og tempellignende dansegulve, hvor dj'en iscenesættes som en techno-
shaman og trip-guide, mens festivaldeltagerne kan deltage i både solopgangs- og 
svedhytteceremonier. 
 
Alt dette tyder på stærke rituelle intentioner. Men kan festivalerne betragtes som faktiske 
nutidige overgangsritualer? Og hvad er de i så fald overgangsritualer til? Det undersøger jeg på 
de kommende sider. 
 
Ravekulturen dyrker en forestilling om nutidens ekstatiske rave-dans som direkte forbundet med 
præhistoriske stammeritualer (som man kan se på side 6 gjorde jeg det selv i min dagbog i 
90erne), så det er oplagt at benytte antropologen Victor Turners teorier om ritualer, som han 
udviklede under sine feltstudier hos stammefolk i Zambia, til at undersøge det ovenstående 
spørgsmål i dybden. 
 
Udover alle de rituallignende elementer, der gennemsyrer festivalernes opbygning og 
selvforståelse, er jeg særligt interesseret i selve danseritualet, som spiller den absolutte 
hovedrolle i den psykedeliske festivalkultur. Som det fremgår i indledningen har jeg taget 
ravekulturens danseritual intenst alvorligt, siden jeg blev opslugt af det i 90erne, og på de 
følgende sider dykker jeg ned i, hvorfor den opslugte dans er så attraktiv en tilstand. Her benytter 
jeg især psykologen Mihaly Csikszentmihalyis teorier om flow (Csikszentmihalyi 1990). 
 
Et stærkt relateret element, som jeg synes er voldsomt underbelyst i den akademiske litteratur om 
emnet, er, hvor sjove og sanselige festivalerne er. Her mener jeg, at elementer fra 
(computer)spilverdenen kan sætte et nyt lys på danseoplevelsen og den psykedeliske rave-kultur 
som helhed, og jeg bruger sociologen Roger Caillois’ teorier om de fire spiltyper (og fryden ved 
dem) til at nå dybere ind i forståelsen af de tilstande, der efterstræbes. 
 
2020s covid19-restriktioner og festivalernes aflysning haft stor betydning for specialet. Jeg har 
måttet ændre opgavens oprindeligt planlagte udformning, hvor jeg som en del af mit fokus på 
danseritualet og flowtilstandene på dansegulvet ville have været tilstede på festivalerne og 
interviewet et større antal deltagere om deres oplevelser på dansegulvet. I stedet har jeg anvendt 
materiale fra mine tidligere gennemførte interviews med musikere, rave-entusiaster og 
festivaldeltagere samt mine egne (nedskrevne) oplevelser (såsom mine egne dagbogsnotater fra 
1990erne). 
 
På trods af aflysningerne har coronarestriktionerne verden over gjort spørgsmålet om 
dansegulvenes tiltrækningskraft topaktuelt – og sat spotlys på nogle helt centrale elementer på 
festivalerne. Det vil fremgå af mine analyser, hvor både egodød og dødsangst kommer til at 
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spille en væsentlig rolle.  
 
 
Hvad er en psykedelisk festival? 
De tre festivaler, jeg fokuserer på i mine analyser, er Boom-festivalen i Portugal, Ozora-
festivalen i Ungarn og Fusion-festivalen i Tyskland. Både Boom og Ozora har psykedelisk 
trance som musikalsk hovedfokus og beskriver sig selv som psykedeliske (og transformative) 
festivaler. Det gør Fusion ikke; men som det vil fremgå af min analyse, har Fusion-festivalen 
psykedeliske rødder og indeholder talrige psykedeliske elementer, som blot har et udtryk, der er 
anderledes end psytrancefestivalernes. Denne forskel indgår som et væsentligt element i min 
analyse. Se også afsnittet ”Begrebsafklaring: Hvad ’psykedelisk’ betyder”. 
  
 
En klangbund af dødsangst 
Som en optakt til analyserne af festivalerne ser jeg i kapitel 5 nærmere på den stigende mængde 
af rituallignende tilbud og begivenheder, som er blevet en almindelig forekomst i det urbane liv 
anno 2020: Retreats og workshops, som sender folk tilbage ud i naturen og lover personlig 
transformation via ’traditionelle’ teknikker, synes at blive stadigt mere populære, hvilket tyder 
på en stærk nutidig længsel efter initieringsoplevelser.  
 
Her finder jeg psykoanalytikeren Luigi Zojas teorier om det moderne menneskes søgen efter 
ritualer (Zoja 1989) brugbare som klangbund, ikke blot til at forklare nogle markante aktuelle 
tendenser, men også til at rammesætte nutidens højaktuelle paradoks: Længslen efter 
initieringsritualet, hvor ’død’ og genopstandelse er essentiel (Zoja 1989, 57) over for samfundets 
kolossale fortrængning af døden (Zoja 1989, 24). 
 
 
Fokus i de enkelte analyser 
I analysen af hver enkelt festival fokuserer jeg på et nyt element i en progressivt overlappende 
form: 
 
I min analyse af Boom i kapitel 7 ser jeg især på festivalens faktiske fysiske opbygning som 
ritual (samt dens selvforståelse som samme), belyst med Victor Turners teorier. Kan festivalen 
faktisk beskrives som et reelt overgangsritual? – og hvad forvandles deltagerne i så fald til? 
 
I min analyse af Fusion i kapitel 9 ser jeg nærmere på festivalens forhold til omverdenen: 
Hvordan kan festivalen være et fysisk frirum i internettets tidsalder? Hvilke strategier bruger de 
forskellige festivaler i forhold til internettet? Er det overhovedet muligt at holde noget hemmeligt 
mere – og er det vigtigt?  
 
Og i kapitel 10 om Ozora samler jeg de foregående elementer i en analyse af festivalen som 
personlig udviklingsrejse og højteknologisk flowmaskine. Her fokuserer jeg i høj grad på, hvad 
der sker på dansegulvet og går dybere ind i Csikszentmihalyis flowteorier samt Caillois’ 
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spilteorier, som jeg også har brugt i analysen i kapitel 9, men nu med særligt fokus på vores drift 
mod ilinx: eufori, fart og svimmelhed (Caillois 2001, 23-24). 
 
  
Materiale og metodeovervejelser  
I analysen af festivalerne trækker jeg i udstrakt omfang på egne (deltager)observationer og eget 
materiale indhentet fra og i forbindelse med min egen deltagelse på festivalerne i 2012 (Boom), i 
2015 (Ozora) samt i 2007-2019 (Fusion). Mit eget materiale (fotos og notater plus interviews 
med festivalarrangører, festivaldeltagere og musikere samt egne publicerede artikler i 
Weekendavisen og Berlingske) suppleres med analyser af festivalernes egne medier: 
hjemmesider, nyhedsbreve, facebooksider, youtubekanaler, debatfora samt trykte aviser udgivet 
på festivalen (vedlagt som bilag) samt festivalernes egne hjemmesider (plus enkelte eksterne, 
såsom forummet på goabase.net). 
 
 
Dobbeltrollen som analytiker og entusiast  
At jeg analyserer en (sub)kultur, jeg selv har været en meget entusiastisk del af i 27 år, ser jeg 
som en fordel for dybden af analyserne. Jeg skal ikke starte forfra som en observatør af et 
fremmed fænomen, men kan trække på erfaringer og observationer opsamlet gennem mere end 
to årtier.  
 
Det er dog væsentligt for analyserne, at jeg formår at registrere, når jeg (undervejs) har 
holdninger og præferencer, som er tydeligt formet ’inde fra’ subkulturen og præget af mine egne 
tilhørsforhold i subkulturens forgrenede landskaber. Min evne til at registrere, hvornår dette sker, 
mener jeg dog at have trænet grundigt gennem de mange år, hvor jeg har skrevet om 
ravekulturen i medier med et bredt massepublikum, hvilket har krævet, at jeg løbende har skullet 
beskrive (og se på) kulturen udefra. Min rolle som ’den, der beskriver kulturen for andre’ (og 
dermed er lidt på afstand) har ofte været lige så vigtig for mig som at være ’fuldt opslugt’, så jeg 
har vænnet mig til at have de to positioner kørende samtidig, som et dobbeltblik.  
 
Denne dobbeltrolle som ’objektiv analytiker’ af og ’entusiast/insider’ i subkulturen er dukket op 
adskillige gange i løbet af arbejdet med specialet. Når jeg har skrevet ”Vrøvl!” i margenen på en 
tekst (f.eks. på en teoretikers analyse af musikken) kan jeg sagtens have ret i, at vedkommende 
måske har afsløret uskarpe tanker om emnet baseret på mangelfuld viden – men jeg kan også 
samtidig se, at reaktionen er typisk for den bestemte gren af subkulturen, jeg har identificeret 
mig med. Så længe jeg er i stand til at fange og analysere min egen subkulturelle reaktion, ser jeg 
dobbeltrollen som et aktiv. 
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Begrebsafklaring: Hvad ’psykedelisk’ betyder 
Når jeg bruger ordet ’psykedelisk’ på de kommende sider, refererer det ikke nødvendigvis til en 
tilstand, man har opnået efter at indtage psykedeliske stoffer eller planter, men til ordets bredere 
betydning: 
 
Ordet ’psykedelisk’ betyder ’sjælsmanifesterende’ eller ’bevidsthedsåbenbarende’ (af græsk 
psyche 'sjæl' + delos 'klar, synlig') og blev opfundet af psykiateren Humphry Osmond i 1956 i en 
brevveksling med forfatteren Aldous Huxley (Pollan 2018, 163). 
 
Den psyke-manifesterende tilstand kan opnås på mange forskellige måder. Udover indtagelsen af 
kemiske stoffer eller psykedeliske planter kan ændrede bevidsthedstilstande for eksempel opnås 
gennem (disciplineret) meditation, langvarig trance-dans, langvarigt ophold i totalt mørke, 
stilheds-retreats, nærdødsoplevelser, åndedrætsterapi, faste, isbade, floatation-tanke og 
lysmaskiner.  
 
Det kraftfulde psykedeliske stof DMT (dimethyltryptamine) findes naturligt i vores krop, og 
menes (f.eks. ifølge Dr. Rick Strassman, der udførte kliniske forsøg med DMT fra 1990-95) at 
blive frigivet fra pinealkirtlen i forbindelse med nærdødsoplevelser og lignende grænsetilstande. 
Strassman gav 60 frivillige indsprøjtninger med DMT på University of New Mexico, og næsten 
alle forsøgsdeltagerne kaldte oplevelsen en af de mest skelsættende i deres liv (med mange 
beretninger om spirituelle oplevelser og møder med alien-lignende væsener i geometriske 
paralleluniverser). 
 
Strassmans bog fra 2001 (DMT – the Spirit Molecule) medførte en popularisering af ideen om, at 
DMT også frigives, når vi drømmer om natten, men det er stadig en hypotese og ikke bekræftet i 
kliniske forsøg, omend lighederne mellem den psykedeliske tilstand og drømmesøvn er talrige – 
såsom en mere direkte adgang til det underbevidste, bearbejdelse af fortrængte tanker og 
forandringer i ens selvopfattelse og kropslige grænser) (Malinowski 2019).  
 
Teorien om, at store mængder DMT frigives i dødsøjeblikket, kan være forklaringen på mange af 
de visioner af lys, som folk, der har gennemlevet nærdødsoplevelser, beretter om. Hvis 
dødsøjeblikket ses som den ultimative psykedeliske oplevelse, kan det nemt forklare, hvorfor 
mange af de ovennævnte teknikker på forskellig vis prøver at ’mime’ en nærdødsoplevelse, 
f.eks. ved at udmatte kroppen til kanten af kollaps. 
 
Mange af de ’naturlige’ teknikker nævnt ovenfor, er blevet brugt af menneskeheden i årtusinder. 
Fælles for dem er, at de alle anvender en eller anden form for chok, sanseforvirring eller kropslig 
udmattelse til at hensætte hjernen i en forandret (egoløs eller bevidsthedsudvidet) tilstand. De 
ældste og mest kropslige af disse teknikker (såsom meditation, faste og ekstatisk dans) kræver en 
disciplineret, langvarig og tålmodig indsats. 
 
I det moderne samfund har vi opfundet maskiner og teknikker, der kan hjælpe fremkaldelsen af 
den psykedeliske tilstand på vej, enten ved at efterligne den eller fremkalde den. Til de moderne 
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psykedeliske hjælpemidler hører selvfølgelig LSD-25, fremstillet i den schweiziske kemiker 
Albert Hofmanns laboratorium i 1938. 
 
De moderne maskiner, som kan fremkalde eller efterligne den psykedeliske tilstand, kaldes 
cyberdelics. Eksempler på mulige cyberdelics er floatation-tanke (vægtløshed i mørke), virtual 
reality-headsets (øjeblikkelig transport fra en virkelighed til en anden (syntetisk) virkelighed) og 
lysmaskiner (som fremkalder den psykedeliske tilstand via blinkende lys).  
 
Af alle de cyberdelics, jeg selv har testet, er den hypnagogiske lysmaskine ’Lucia no. 03’ den 
mest imponerende - bygget af østrigske Dr. Engelbert Winkler (psykiater) og Dr. Dirk Proeckl 
(klinisk neurolog). Lysmaskinen sender hvidt, blinkende lys på forskelige frekvenser og i 
forskellige tempi gennem ens lukkede øjenlåg, hvilket fremkalder et farvebad af psykedeliske 
mønstre i hjernen (og, for nogen, drømmelignende tilstande og ego-tab).  
 
Det er væsentligt at bemærke, at de to læger i sin tid opfandt lampen for at gøre det nemmere at 
hensætte deres patienter i en troværdig rekonstruktion af en nærdødsoplevelse (fordi de var 
optaget af den forskning, der viser, at folk, der har været gennem en nærdødsoplevelse, oplever 
varige positive forandringer i deres liv efterfølgende) (Majcher 2019). Den psykedeliske 
mønstereffekt i hjernen, som lysmaskinen fremkalder, kom også for de to læger som en uventet 
overraskelse.  
 
Det er vigtigt at understrege, at den psykedeliske vibe anno 2020 bestemt ikke kun består af 
’hurtige’ genveje til den psykedeliske oplevelse såsom lysmaskiner og LSD-dråber. I tråd med 
den stigende økologiske bevidsthed i hele den vestlige verden er der i 10erne opstået en kraftig 
opblomstring i populariteten af entheogener (og ritualerne omkring dem), såsom brugen af 
ayahuasca (den psykedeliske plantemedicin fra Amazonas), peyote (kaktus) og psilocybin-
svampe. 
 
Samtidig er der sket en opblomstring af og en søgen mod brug af ’gammeldags’ teknikker til 
fremkaldelse af ændrede bevidsthedstilstande, hvor det eneste, man bruger, er sin egen krop. 
Eksempler på stadigt mere populære teknikker er 10-dages vipassana-retreats (stilhed og 
meditation), ekstatisk (ædru) dans, isbade (Wim Hof-skolen) og åndedrætsterapi.  
 
Forskellen på de kemisk fremkaldte og ’naturligt fremarbejdede’ ændrede bevidsthedstilstande er 
bestemt en undersøgelse værd, ikke mindst hierarkiet mellem dem, som f.eks. vil kunne 
undersøges i ’Ecstatic Dance’-miljøet, hvor man ofte ser en klart udtrykt afvisning af 
rusmiddelbrug. Det falder dog uden for omfanget af denne opgave, og på de kommende sider 
skelner jeg ikke mellem den ’ædru’, den ’naturligt opnåede’ og den ’kemisk opnåede’ 
psykedeliske tilstand. 
 
I samtlige af de psykedeliske festivaler, jeg nævner på de kommende sider, eksisterer de 
forskellige psykedeliske tilstande desuden helt naturligt og ganske uproblematisk side om side: 
Der er f.eks. åndedrætsterapi, morgenyoga og rusmiddelfri dans til alle de nævnte festivaler i rigt 
mål, side om side med de tordnende dansegulve, hvor den ekstatiske stemning genereret af 
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tusindvis af dedikerede dansere kører 24 timer i døgnet godt hjulpet på vej af MDMA, 
ecstasypiller, LSD og andre ’moderne’ kemiske hjælpemidler. 
 
At de psykedeliske festivaler er et frirum, hvor mange deltagere nyder at kunne indtage MDMA, 
ecstasy og LSD i fred for det omgivende samfunds fordømmelse, er der ingen tvivl om, og nogle 
af festivalerne, især Boom, advokerer også for om ikke lovligggørelse så bevidstliggørelse af 
brugen af psykedeliske stoffer. 
 
Men når jeg bruger ordet ’psykedelisk’, mener jeg altså hele spektret af mulige psykedeliske 
oplevelser, fra den ædru nydelse af farverne i et kulørt fraktalkunstværk og det 
multidimensionelle lydbillede i et psytrance-track til den ekstatiske egodød på dansegulvet i 
favnen på MDMA. 
 
 
Begrebsafklaring: Den tredje psykedeliske bølge 

Som en samlebetegnelse for den genopståede interesse for psykedelisk forskning på universiteter 
verden over samt den sideløbende tiltagende interesse i (dele af) offentligheden for psykedelika 
generelt (såsom den øgede interesse for deltagelse i ayahuasca-ceremonier og udbredelsen af 
mikrodosering som præstationsfremmende middel på arbejdspladsen) finder jeg udtrykket ’den 
tredje psykedeliske bølge’ brugbar.  
 
Udtrykket er (sandsynligvis) opfundet af Paul Austin, grundlæggeren af thethirdwave.org (en 
organisation grundlagt i 2015, der arbejder for udbredelsen af faktuel viden om psykedeliske 
stoffer). De tre psykedeliske bølger defineres således:  
 
 
Den første psykedeliske bølge 
Den første psykedeliske bølge er brugen af psykedeliske planter blandt naturfolk og stammer 
verden over gennem tusindvis af år for at få åndelig vejledning og forbinde sig med naturen og 
det guddommelige gennem ritualer – fra afrikanske iboga-ceremonier til peyote-ritualer i 
Mexico. 
 
 
Den anden psykedeliske bølge 
Den anden psykedeliske bølge begyndte med Hofmanns syntetisering af LSD i 1938. Fem år 
senere tog Hofmann selv en dosis LSD ved et uheld. Opdagelsen af stoffets interessante 
virkninger medførte forøget interesse for den traditionelle brug af psykedeliske planter i den 
vestlige verden. I 1957 kom etnomykologen Gordon Wassons artikel om sin rejse til Oaxaca og 
sin deltagelse i et mazatec-ritual med psilocybinsvampe, ”Seeking the Magic Mushroom”, på 
forsiden af Life Magazine. Artiklen inspirerede mange beatniks og hippier (inklusiv Harvard-
professor Timothy Leary) til at rejse til Mexico i 60erne på jagt efter deres egne visionære 
oplevelser, og i den fremvoksende modkultur blev brugen af psykedeliske substanser udbredt 
(Pollan 2018, 113). Leary blev tidens mest kendte fortaler for, at alle burde tage LSD, hvilket 
gjorde ham til en kontroversiel figur. 
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En udbredt rekreationel brug af LSD i hippiebevægelsen skabte efterhånden en vis skepsis 
omkring stoffet, og den amerikanske regering forbandt inden længe brugen af psykedeliske 
substanser med antikrigs-bevægelsen og generel uorden og gjorde besiddelse af LSD ulovligt i 
1968. Den forskning, der var i gang, blev efterhånden lukket ned.  
 
 
Den tredje psykedeliske bølge 
Starten på den tredje psykedeliske bølge kan placeres i 2006 med udgivelsen af resultaterne af 
det banebrydende Hopkins-forskningsprojekt - det første placebokontrollerede kliniske forsøg i 
40 år - der påviste, at psilocybin kan fremkalde ’mystical-type experiences’ hos forsøgspersoner 
med varige positive personlighedsforandringer til følge (Pollan 2018, 29). 
 
Samtlige forsøgsdeltagere beskrev oplevelsen som en af de mest spirituelt betydningsfulde 
oplevelser i deres liv. Fjorten måneder senere rapporterede forsøgsdeltagerne stadig om forøget 
tilfredshed med livet og positive forandringer i deres opførsel (Pollan 2018, 11). 
 
Siden er forskningsmiljøets interesse for psykedeliske stoffer vokset eksplosivt, særligt inden for 
medicinsk forskning, og et opgør med, at de psykedeliske stoffer placeres i samme kategori som 
afhængighedsskabende stoffer uden lægefaglig anvendelse, er i gang. 
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De psykedeliske festivalers oprindelse 
 
Magi fra fortiden: Fra mayakulturen til de eleusiske mysterier  
Som det vil fremgå på de kommende sider er forestillingen om de psykedeliske festivalers 
direkte forbindelse til præhistoriske danseritualer lige så levende på dansegulvene og i 
festivalernes selvforståelse som de var i min egen raver-dagbog fra 90erne. 
 
Men også i forskningsmiljøet har den psykedeliske renæssance medført en ivrig opblomstring i 
interessen for (mulige) psykedeliske ritualer i højtudviklede, fortidige kulturer, fra mayaerne og 
aztekernes brug af peyote og psilocybinsvampe til spekulationer om psykedeliske ceremonier i 
de eleusiske mysterier i antikkens Grækenland (Clark 2019).  
 
Det er indlysende, at teorier om, at man ikke kunne blive politisk leder i mayakulturen, før man 
havde taget store doser af psilocybin (Pinchbeck 2006, 245) eller om, at der er stærke, 
psykedeliske undertoner i Biblens fortælling om Adam, Eva og æblet fra Kundskabens Træ 
(McKenna 1999), tilfører en god dosis historisk tyngde og ekstra magi til hvad der foregår på 
nutidens psykedeliske festivaler: I dette lys er festivalerne ikke ’blot’ bevidsthedsudvidende 
festivitas for nutidens avantgarde af psykonauter, men videreudviklere af en forpligtende 
kulturarv. 
 
 
Kykeon og den hemmelige ceremoni 
De eleusinske mysterie-spil var en årlig, ti dage lang initierings-festival i det antikke Grækenland 
med op til 3000 tilrejsende deltagere. Klimakset på de ti dages ritualer var en hemmelig 
ceremoni i det eleusiske tempel, hvor deltagerne, inden den afsluttende dans, drak den bitre drik 
kykeon, som muligvis var et ayahuascalignende sammenkog (Clark 2019, 33-34). Andre 
spekulative teorier om kykeons beskaffenhed peger på forskellige slags psykedeliske svampe.  
 
Det var forbudt at tale om ritualerne, men oplevelserne var ifølge de tilgængelige kilder både 
ekstatiske, skræmmende og livsforandrende – og befriede de initierede for deres frygt for døden. 
Hvordan befrielsen for frygten for døden også er central i nutidens psykedeliske oplevelse vil jeg 
vise i kapitel 5 (om nutidens længsel efter ritualer) og 10 (om Ozora), mens ideen om evnen til at 
holde på hemmeligheder bliver væsentlig i kapitel 9 (om Fusion). 
 
 
Strandfesterne under fuldmånen i Goa  
En yngre og direkte forgænger for nutidens psykedeliske festivaler er fuldmånefesterne på 
strandene i Goa, som udviklede sig fra 1960ernes hippiebevægelse. Visse hippier, som følte sig 
presset af medieeksponering og undertrykkende lovgivning i slutningen af den anden 
psykedeliske bølge, rejste til Indien og fortsatte deres sociale, spirituelle og musikalske 
eksperimenter dér. Et eksempel er musikeren Goa Gil, der fik nok af Haight-Ashbury i 1969:  
 
"[…]by the end of the summer of 1969, while the Woodstock nation was on suburban TV sets, the 
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bubble had burst, the magic had faded, and something special had been lost. It was during this 
time that many of us decided to take our trip on the road” (Ozorian Prophet 2015, dag 1 side 1 
(se bilag). 
 
Goa Gil rejste fra San Francisco, blev sadhu-yogi i Goa og siden dj og en af grundlæggerne af 
goatrance på de isolerede strande i den vestindiske delstat, som blev et samlingspunkt for hippier 
og eventyrlystne rygsæksrejsende, der ville realisere sig selv og forbinde sig med Moder Natur, 
langt fra det borgerlige forbrugssamfund i vesten. (Gil er stadig aktiv og indledte Ozora-
festivalen i 2015 med et 24 timers dj-sæt (se mere side 49)).  
 
I 70erne blev der spillet syrerock og reggae til fuldmånefesterne på Anjuna og Vagator Beach, 
men i 80erne blev rocken skiftet ud med new wave, electro og tidlig techno, og i senfirserne 
opstod den særlige goatrance-lyd: Lange, hypnotisk opbyggede numre med intense klimakser, 
fyldt med samples fra naturen, lyden af indiske instrumenter og masser af eksperimenterende 
effekter og desorienterende rum- og efterklange, som mimer den psykedeliske oplevelse – samt 
et hurtigt tempo på 130-150 bpm, der flytter danseenergien fra hofterne (som i house og disco) til 
hele kroppen, hvilket giver en mindre sexuel og mere spirituel energi på dansegulvet. Som dj’en 
Ray Castle citeres for, drejer goatrancens lydalkemi sig om at ’rejse kundalini-energien op 
gennem kroppens chakrasystem’ (Davis 2004, 262).  
 
Fra 1992-94 rejser goatrancen med de vestlige dj’s tilbage til Europa. Herefter blandes goalyden 
med technolyden fra Europa og bliver mørkere og mere minimal, og skifter efterhånden navn til 
det mere rummelige psytrance (psykedelisk trance). Psytrance har siden forgrenet sig i 
undergenrer, hvor de væsentligste er full-on, progressive (langsommere og mere minimal lyd), 
og darkpsy/forest (hurtigere). 
 
De psykedeliske festivaler har altså direkte rødder i en udendørs festkultur, hvor deltagerne er 
tilrejsende og vant til at eksperimentere med både fysiske og psykiske grænsetilstande – og 
musikalsk har festerne også tradition for at være udformet som en rejse: Om natten er musikken 
(ofte) hurtigere, mørkere og mere kaotisk og har, ifølge stærke repræsentanter for darkpsy-
genren såsom Goa Gil, ’ødelæggelsen af egoet’ (Davis 2004, 261) som funktion; en potentielt 
uhyggelig oplevelse, som man må bokse sig vej igennem alene. Som Gil er berømt for at sige: 
“It's not just a disco under a coconut tree. It's an initiation” (Davis 2004, 265). Ved solopgang 
bliver musikken langsommere og mere euforisk igen: Morgen-trance skyller ind over 
dansegulvet som en kosmisk lettelse efter nattens udmattende prøvelser, mens man atter 
forbindes med det menneskelige fællesskab og smilende ansigter i morgengryet.  
 
 
Ravekulturen, Free Festivals og The Second Summer of Love 
I slutfirserne opstod rave-kulturen - at danse natten igennem til elektronisk musik - i England; 
med acidhouse-gennembruddet (The Second Summer of Love) i 1988 og ecstasy som den nye, 
fællesskabsintensiverende nydelsesteknologi.  
 
Hippiernes First Summer of Love havde også efterladt aftryk i England, nemlig de britiske ’Free 
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Festivals’, der opstod i 70erne som et modsvar til kommercialiseringen af populære festivaler: 
frie liv under åben himmel med en forkærlighed for spiritualitet, LSD og bytteøkonomi. I ti år 
blev der f.eks. afholdt frie festivaler ved Stonehenge. Den første Stonehenge Free Festival (1974) 
varede ni uger; den sidste (afholdt i 1984) tiltrak op mod 50.000 deltagere (Collin 1997, 185). 
 
Mange af ravekulturens talrige udendørs (og ofte ulovlige) raves, som fulgte i årene efter 1988, 
bygger videre på denne free festival-kultur, ikke mindst lydsystem-kollektivet Spiral Tribe, som 
rejste rundt i Storbritannien i 1990-92 og holdt gratis flerdages-techno-raves under åben himmel 
for større og større menneskemængder ud fra en idé om, at festerne var shamanistiske ritualer, 
som kunne genforbinde den urbane ungdom med jordkloden og naturen via nye musik-
teknologier kombineret med psykedeliske stoffer og mange timers dans (Collin 1997). 
 
Da The Criminal Justice Act blev vedtaget i 1994 (og gav myndighederne ret til at opløse 
forsamlinger på 20 mennesker eller mere, hvis musikken, de lyttede til, var karakteriseret af 
repetitive beats), var Spiral Tribe rykket til friere rammer i Berlin. 
 
Min personlige indgangsportal til ravekulturen blev junglefesterne i London (fra 1993 og frem). 
På daværende tidspunkt var den britiske ravekultur i høj grad rykket indendørs i pakhuse og 
klubber, og vi fandt informationer om de gode, kommende raves via tre kanaler: Ulovlige 
piratradiostationer, specialpladebutikker og flyers, som vi fik stukket i hænderne, når vi kom ud 
fra raves om morgenen. Dét hemmelighedsbevarende informationsflow har ændret sig radikalt 
med internettet og ikke mindst Facebook, hvilket bliver væsentligt i Fusionkapitlet. 
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Nutidens længsel efter overgangsritualer  
 
Luigi Zoja og de selvopfundne initieringsritualer  
Overgangsritualer og initieringsceremonier spillede en fremtrædende rolle i alle traditionelle 
samfund før industrialiseringen og moderniseringen tog over, og manglen på initiering er en af de 
væsentligste forskelle mellem vores moderne verden og den forhistoriske tid, skriver den italienske 
psykoanalytiker Luigi Zoja i sin bog Drugs, Addiction and & Inititation – The Modern Search for 
Ritual. 
 
Den enkeltes indre udvikling er overladt til den enkelte selv – og vores samfunds institutioner (med 
kirker som en undtagelse) beskæftiger sig kun med praktiske forhold i forhold til borgerens liv. Men 
trangen til initiering og behovet for at tilhøre en udvalgt gruppe (med en særlig, dybere viden) er 
ikke forsvundet, mener Zoja, og når initieringsoplevelserne ikke længere er givet på forhånd, 
opfinder vi dem selv. 
 
Denne tese om en moderne længsel efter overgangsritualer bekræftes øjeblikkeligt ved blot et 
hurtigt kig på tilbuddene i det almindelige moderne (by)liv anno 2020:  
 
Der er en markant mængde tilbud af initieringslignende karakter henvendt til den almindelige 
borger, og man behøver ikke at være særligt interesseret i fx naturmedicin, spirituelt orienterede 
yogaformer eller den nyeste forskning inden for psykedelisk terapi for at have adgang til et massivt 
tilbud af retreats, workshops og oplevelser, som lover personlig transformation (vækst, healing 
osv.), ofte via ’traditionelle’ teknikker, hvis autoritet og effektivitet hentes fra deres (forestillede 
eller reelle) forbindelse til det naturlige og til en (gerne flere tusind år gammel) fortid -  altså fra 
netop den fortid i de førmoderne, traditionelle samfund, hvor initeringsritualer var almindelige. 
 
 
Påstand (og et miniforsøg): Mængden af rituallignende ’tilbud’ er i markant vækst 
Kan jeg bevise min påstand om, at mængden af rituallignende ’tilbud’ er i vækst? Hvor mange 
lokale og aktuelle eksempler kan jeg finde på ganske kort tid kun ved brug af internettet, og på 
sider, som alle har adgang til? Fx offentlige begivenheder på Facebook?  
 
Jeg har valgt at underbygge min påstand ved netop nu (23. okt. 2020) med en fast tidsramme på 10 
minutter (inklusiv den tid, det tager mig at notere mine fund) og kun ved hjælp af Facebook (det 
globalt set mest anvendte sociale medie, så derfor så mainstream, som det kan blive) at finde 
offentlige begivenheder, der foregår i Danmark udelukkende i den aktuelle og kommende weekend, 
og som lover transformation til deltagerne gennem rituelle eller rituallignende formater.  
 
Min antagelse er, at der er så mange, at antallet kun vil blive begrænset af, hvad jeg kan nå at skrive 
ned, så for at indsnævre mængden, må jeg ikke medtage events, der foregår i yogastudier (yoga i sig 
selv er et eksempel på en ’gammel teknik’ med kraftigt stigende popularitet blandt moderne 
bymennesker (en over 3000 år gammel tradition med rødder i en hinduistisk verdensforståelse).  
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Når det er yogastudier, jeg fravælger at tage med, er det fordi jeg selv dyrker yoga og derfor vil 
have nemt ved at finde begivenheder på Facebook relateret til yogastudier. 
 
Mit resultat på ti minutters søgning inklusiv nedskrivning blev en liste på 11 begivenheder (se bilag 
1), fra ’livstransformerende retreats’ og ’magiske cirkler’ til lydhealings- og kakaoceremonier.  
 
Der er ingen tvivl om, at min ti-minutters test kan være stærkt farvet af, at Facebooks algoritmer 
favoriserer ’den slags’ begivenheder i søgninger fra min ip-adresse, alene fordi jeg har ’den 
slags’ interesser – og at jeg derfor har nemt ved at finde dem.  Det er f.eks. næppe gået 
ubemærket hen over min søgehistorik, at jeg har skrevet speciale med et vist fokus på ritualer 
siden 1. september.  
 
Jeg vil dog erklære mig enig med Zoja (at længslen mod initiering er stærk også hos det moderne 
menneske): Jeg har gennem de sidste seks-syv år overalt omkring mig fornemmet en markant 
stigende interesse i transformerende, selvforbedrende og ’selvoptimerende’ praksisser (med 
gamle/traditionelle/eventuelt religiøse rødder) af en type, som har været dyrket længe i (miljøer 
tilknyttet) de psykedeliske festivaler, men som nu (også) findes som ’varer på hylden’ for den 
almindelige forbruger. Og det synes jeg, mit ti-minutters forsøg bekræfter.  
 
I det følgende vil jeg se nærmere på Zojas beskrivelse af initieringsritualet som en spirituel død 
og genfødsel - samt argumentere for, hvordan dette heftige ønske om transformation kommer til 
udtryk i det psykedeliske miljø. 
 
 
Initiering som (spirituel) død og genopstandelse 
Zoja deler en initiering op i tre faser:  
 
- En (meningsløs) situation, som skal transcenderes. I stammesamfundet er det f.eks. den unge, 
der skal overgive sig til initieringsprocessen for at få en voksen identitet. I den moderne udgave 
beskriver Zoja det moderne individ som passiv og fortabt (i forbrugssamfundet), men med en 
drøm om at omforme sig selv til et kreativt voksent menneske, ikke længere bundet til 
forbrug(erisme). 
- Initierings-døden. Her giver man afkald på verden, afviser sin tidligere identitet, og trækker 
libidoen væk fra dens vanlige retning (i det moderne samfund er det at afstå fra forbrug) 
- Initieringsgenfødslen - som gøres nemmere ved at den deles med andre gennem ritualer. Fx 
gennem den kontrollerede brug af stoffer. 
 
At se den midterste form for et initieringsritual som en form for dødsproces er logisk: Ens gamle 
identitet dør, og den nye genfødes. Gamle vaner, mønstre eller identiteter krænges af som et 
slangeskind, og man kravler ud i sin nye form, genopstået. 
 
Men for Zoja er initiering også forbundet med død på en anden måde: Selve manglen på (på 
forhånd givne) initieringsritualer i vores moderne kultur kobler Zoja direkte sammen med den 
vestlige verdens gennemgribende fortrængning af døden. Zoja kalder døden for det mest massivt 
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og vidtgående fortrængte område i vor tid (Zoja 1989, 24) og sammenligner vores nuværende 
grad af fortrængning af døden med sex-tabuets styrke i det forgange århundrede (Zoja 1989, 58).  
 
Zojas beskrivelse af vores offentlige institutioners ideal om at undgå nærmest enhver form for 
død får unægteligt en til at tænke på de aktuelle corona-restriktioner. 
 
“The ideal of our public institutions is to prevent almost all kinds of death; if someone refuses to 
eat, he should be force-fed. The elderly person afflicted with the ailments of age is hospitalized, 
since death, even natural death, has been gradually removed from the realm of normal 
physiology and now assumed to be a sort of pathological occurrence” (Zoja 1989, 16).  
 
Zoja påpeger, at mange initieringsriter i stammesamfund minder om dødsriter – og at selve den 
fysiske død her også fortolkes som en initiering; som en del af en proces, der fører til genfødsel 
(Zoja 1989, 57). 
 
Den moderne længsel efter initiering er altså også en længsel efter at opleve død og genfødsel 
(for uønskede, ubrugelige eller forældede dele af sin personlighed) - men i et samfund, hvor 
døden er tabuiseret, er hovedkulturen ikke i stand til at levere overgangsritualer, som er 
voldsomme nok til at fungere som genfødsel af ens nye (og forbedrede) personlighed. 
 
Jeg mener, at man kan se den stigende interesse for f.eks. ayahuasca-ceremonier i vestlige 
storbyer som et forsøg på at fylde dette hul: En ceremoni (hentet fra Sydamerika), som er 
voldsom nok til at fremkalde store transformationer i personligheden og forandre stagnerede 
livssituationer (såsom fx alkoholmisbrug, depression, arbejdsnarkomani eller en manglende evne 
til at finde meningen med sin egen tilværelse). 
 
Villigheden til at lade (noget af) sig selv dø er væsentlig i den proces, og man skal ikke have 
tilbragt megen tid i kredse, hvor ayahuasca-ceremonier er almindelige, for at vide, at selve 
effekten af ayahuasca ofte beskrives som lidelsesfulde, nærdødslignende oplevelser, hvor hele 
ens tidligere tilværelse rulles igennem til revision, og hvor mange timers fysisk ubehag og 
tilsyneladende uendelige rejser gennem helvedeslignende tilstande (inklusiv den obligatoriske 
purge, hvor man kaster (det man skal give slip på) op), efterfølges af en lettet opvågnen til et nyt 
liv, en genopstandelse med nye indsigter; genfødslen af ens sande selv, befriet for tillagte dårlige 
vaner, undertrykte traumer og andre uønskede eller forældede dele af ens personlighed. 
 
 
Behovet for heroiske oplevelser 
Denne heltemodige villighed til at udsætte sig selv for en ”dødbringende” oplevelse (hvor man ofte 
møder urovækkende mytiske væsener som slanger og drager) minder ganske meget om det behov 
for ’heroic experience’, som Zoja beskriver som fuldstændigt nødvendig for vores psykologiske 
udvikling:  
 
”The efforts a person makes to become himself, to be conscious of and responsible for his own 
development and his own choices – or his ego’s efforts in emerging from preconscious darkness – 
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have all been expressed in various mythologies by the isolated hero struggling with enemies and 
dragons”. (Zoja 1989, 16) 
 
Men ifølge Zoja er der så mange sikkerhedsnet i vores samfund (og ingen ægte risiko eller kamp på 
liv og død), at denne erfaringsmulighed er blevet forskubbet til det ubevidste. Derfor længes vi (og 
vores psyke) mod rum, hvor der er mere plads til arketypiske oplevelser – hvor det ikke bare er de 
rationelle værdier, som regerer (det gør de enerådigt i vores affortryllede moderne samfund, mener 
Zoja), men hvor de dybere dele af vores psyke kan finde genklang i omgivelserne. Denne længsel 
ser jeg nærmere på i min analyse af Ozora-festivalen. 
 
Som jeg ser det, er længslen efter den heroiske oplevelse ikke ’bare’ blevet forskubbet til vores 
ubevidste, men også (måske netop derfor) til vores underholdningsindustri. Dette skriver Zoja intet 
om. Det kunne være en påstand (og en undersøgelse værd), at (eller om) forandringerne i vores 
medieforbrug afspejler vores længsel efter mere direkte arketypiske transformations-oplevelser:  
 
Det er ikke længere nok (kun) at se Ethan Hunt (i skikkelse af Tom Cruise) løse umulige opgaver i 
Mission: Impossible på det store filmlærred – vi vil selv gennemleve de udmattende prøvelser (som 
f.eks. ved at indtage skikkelse af Nathan Drake i computerspillet Uncharted 4, hvor vi selv indtager 
hovedrollen og udsættes for den ene udmattende prøvelse efter den anden, hvilket snildt kan tage 20 
timer eller mere). Og tilsvarende, i bevægelsen fra rock- til ravekultur: Det er ikke længere nok at 
dyrke idolernes transformationer på scenen som tilskuer i to timer; vi vil selv gennemleve sytten 
timers svedig, ekstatisk tranformation på dansegulvet. Dette vender jeg tilbage til i kapitel 10 (om 
Ozora). 
 
 
Et samfund i krise og behovet for fornyelse 
Længslen efter arketypiske oplevelser kan opfyldes (i hvert fald midlertidigt) ved brug af stoffer, 
mener Zoja: De aktiverer de ubevidste dele af vore bevidsthed og fungerer som budbringere fra 
en ’anden verden’ – en indre verden, som vi ikke har adgang til i det daglige liv. Og når et 
samfund føler, det er i krise, øges dets forbrug af (bevidsthedsændrende) stoffer. (Zoja 1989, 33). 
En Jungiansk forklaring på dette antager, at krisen aktiverer et grundlæggende behov for 
fornyelse i samfundet som helhed. (Zoja 1989, 35)  
 
Denne antagelse er udbredt i retorikken i det psykedeliske miljø (f.eks. på de psykedeliske 
festivaler, som vi skal se i mit følgende kapitel om Boom), hvor man anser nogle af samfundets 
nuværende problemer som så kolossale og gennemgribende, at der er behov for et kvantespring i 
etableringen af løsningsmodeller; et kvantespring, som kun kan forekomme med en psykedelisk 
helt-ud-af-boksen-tankegang. Og hvor det ikke er ualmindeligt at formode (som man fx ser det 
hos Daniel Pinchbeck), at Amazonas-junglen selv har sendt sin planteintelligens (”Mother 
Ayahuasca”, der ofte omtales som en entitet med bevidsthed) afsted mod storbyerne i vesten for 
at udbrede nødvendigheden af grøn bæredygtighed, inden det er for sent (Pinchbeck 2019). Den 
overhængende økologiske og miljømæssige krise (som har været anset som et faktum i 
psykedeliske kredse siden 90’erne) har simpelthen aktiveret planetens eget psykedeliske 
beredskab.  
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At krisen nu synes voldsomt intensiveret er et interessant aspekt ved den psykedeliske 
renæssance. 
 
 
Eksotiske, healende eliksirer  
For et samfund i krise, som har behov for fornyelse, er det naturligt at vende sig mod ’native 
cultures’, skriver Zoja. I 60’erne var USA i krise (angående sit globale militære lederskab samt 
selvkritik i forbindelse med Vietnamkrigen), og de mest krisebevidste samfundsborgere vendte 
sig mod landets oprindelige fortid: 
 
”The spread of hallucinogens was closely linked to a rediscovery of Native American culture – a 
culture founded on initiation” (Zoja 1989, 40).  
 
Denne idealisering af landes oprindelige befolkning (eller stammefolk fra fortiden) er så udbredt 
i kulturen omkring de psykedeliske festivaler og i den nutidige psykedeliske kultur som sådan, at 
det følgende citerede afsnit kunne være skrevet i forgårs, som en beskrivelse af den aktuelle 
stemning omkring ayahuasca – ’naturmedicinen’ fra Amazonasjunglen, som i høj grad beskrives 
som ’en healende eliksir’, der distribueres rituelt. Faktisk er afsnittet dog et forord til Sigmund 
Freuds essay-samlinger om kokain:  
 
“All periods of history and all cultures show the consumption of toxic substances for the purpose 
of altering perception and emotion. Alcohol in the Christian West and hashish in the Muslim 
East are examples. But when the substances are not native, when they come from far places and 
exotic peoples […] they would seem to be charged with a special significance. [They are] 
represented as the ‘healing elixir’ or ‘herb of immortality’, brought back from a remote land, 
bearing an alien name, processed in a special way, distributed ritualistically, and potent even in 
minute quantities. Its negative effects can be toxic especially when ingested by those not ripe for 
it. Its positive effects include healing, rejuvenation, and liberation.” (side VI, James Hillman, 
forord i Sigmund Freud: The Cocaine Papers). (Zoja 1989, 30) 
 
Det eksotiske stof associeres spontant af vores arketypiske fantasier med initieringsritualer og 
dannelsen af esoteriske fællesskaber, skriver Zoja. I modsætning til f.eks. alkohol, som er 
dagligdags, velkendt og nemt at få fat i, repræsenterer det eksotiske stof en gammel og større 
visdom – og muligheden for dybe, psykiske indsigter, som kun afsløres for de udvalgte få. 
 
Jeg synes, det er indlysende, at en stærk psykedelisk drik som ayahuasca naturligt forbindes med 
dybere og mere spirituelle indsigter end f.eks. rødvin, alene pga. intensiteten af oplevelsen. Et 
mere afslørende eksempel er idealiseringen af rapé – en grovkornet amazonas-snus, som består 
af tobak, urter og aske, og som ofte anvendes i forbindelse med ayahuasca-ceremonier. Se f.eks. 
denne beskrivelse af rapé på det rapé-sælgende website chakraopenings.com, hvor ordet ‘sacred’ 
bruges fire gange i blot tre sætninger: 
 
“Rapé is a legal sacred shamanic medicine that has been used by healers of the Amazon basin for 
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thousands of years. It is pronounced ‘ha-peh’ in English, but is also referred to as ‘hape’, ‘hapi’, 
or ‘rapay’ by Westerners. These are very rare, sacred, powerful, and profoundly healing and 
cleansing miracle medicines, and are made in a very sacred and labor intensive process. Rapé is 
a complex blend of pulverized Amazonian medicinal plants, trees, leaves, seeds, and other sacred 
ingredients.” 
 
Det er værd at bemærke, at det psykedeliske miljø anno 2020 bestemt ikke behøver at hente sine 
’healende eliksirer’ fra fjerne lande. Man kan også rejse til egne rødder efter magien: Lokalt 
voksende psilocybin-svampe kan nemt indgydes med en særligt autentisk aura fra vores nordiske 
(vikinge)fortid. Samme fortid er naturligvis i fuld gang med at blive genopdaget i mainstreamen 
som et reservoir for alskens brugbar visdom. 
 
 
Stofmisbrug som pseudo-ritual 
Zojas bog er udgivet i 1989, altså et godt stykke tid før den tredje psykedeliske bølges 
genevaluering af stoffernes kategorisering. Igennem store dele af bogen bunker Zoja altså alle 
substanserne sammen i betegnelsen ’drugs’, selvom det dog fremgår af bogen, at psykedeliske 
stoffer ikke er afhængighedsskabende, og at ”the sacred character of the substance which 
accompanies the various phaces of initiation is most prevalent in hallucinogens.” (Zoja 1989, 
104). 
 
Zoja skelner også mellem stofbrug og stofmisbrug i bogen: Stofbrug (hvor situationen beskrives 
i positive termer) er ofte omgærdet af en form for ritual, der beskytter mod f.eks. overforbrug 
eller ubehagelige tilstande (se side 31 om Booms håndtering).  
 
Stofmisbrug er, ligesom stofbrug, et udtryk for vores arkaiske behov for ritualer og arketypiske 
oplevelser, men i en degenereret, utålmodig og urolig form, som mimer grådigheden og 
hastværket i vores forbrugssamfund og altså savner ritualets påtvungne mådehold (Zoja 1989, 
64). 
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Overgangsritualer, liminalitet og communitas 
 
Ravekulturens og psytrancefestivalernes selvforståelse er fyldt med forestillinger om den lige linje, 
der går fra den præhistoriske fortids stammeritualer til nutidens ekstatiske rave-dans, så i analyser af 
ravekulturen er det aldeles oplagt at inddrage den britiske antropolog Victor Turner (1920-1983), 
som udførte langvarige feltstudier hos Ndembu-folket i Zambia og derfra udviklede sine teorier om 
ritualer i både stammesamfund og moderne sammenhænge. 
 
Som det vil blive tydeligt i min senere analyse af (især) Boom-festivalen, er Turners begreber også 
indoptaget i festivalernes selvforståelse og udformning, og han nævnes også i mange af den 
australske kulturforsker Graham St. Johns analyser af den globale psytrancekultur, f.eks. i ”Liminal 
Culture and Global Movement” (St. John 2010, 220). 
 
 
Victor Turner og overgangsritualets tre faser  
I sin bog From Ritual to Theatre. The Human Seriousness of Play opridser Turner den franske 
antropolog Arnold van Genneps teori om overgangsritualer (van Gennep skrev bogen Les Rites de 
Passage i 1908)):  
  
Van Gennep inddeler overgangsritualer (som kan gælde både for en person, en gruppe af personer 
og et helt samfund, fx i forbindelse med årstidernes skiften) i tre faser: separation 
(udskillelsesfasen), transition (den liminale fase) og inkorporation.  
 
I separationsfasen af ritualet afgrænses den hellige tid og rum fra den verdslige, almindelige 
verdens tid og rum. Her kan overgangsritualet involvere en fysisk flytning fra et sted til et andet, 
måske endda en lang, krævende pilgrimsrejse. (Turner 1982, 25). 
 
I transitionsfasen, som van Gennep kalder ’limen’ (latin for tærskel) gennemgår alle deltagere i 
ritualet en fase af tvetydighed, en slags socialt limbo og mellemrumsfase uden for hverdagens 
kategorier, hvor alt er muligt. I den liminale tilstand befinder man sig i overgangen mellem sin 
tidligere og sin kommende tilstand, og deltagerne er oftest fysisk adskilt fra resten af samfundet. De 
er væsener-i-transit, uden for normale sociale regler og sanktioner, og uberørt af hverdagens 
bekymringer. Tilstanden er ustabil og blød (og følgeligt sårbar) – og derfor må denne del af 
overgangsritualet foregå under omhyggeligt kontrollerede, rituelle former.  
 
I inkorporationsfasen vender deltagerne i ritualet tilbage til samfundet med deres nye identitet; 
måske med en forandret status (hvis overgangsritualet var en del af deres egen livscyklus, f.eks. fra 
dreng til mand eller fra ugift til gift): ”[…]this usually represents an enhanced status, a stage further 
along life’s culturally prefabricated road…” (Turner 1982, 24-25).  
 
Hvis overgangsritualet var mere sæsonbestemt, er der ikke nogen forandring i status for den enkelte, 
men de deltagende er gennem ritualet blevet forberedt på mere kollektive forandringer. 
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Ritualets midterfase: Liminaliteten og dens antistruktur 
I liminaliteten er alle de faste strukturer, som findes i begge ender af ritualet, ophævet. Regler er sat 
ud af kraft, der er vendt op og ned på tingene, alt kan ske. Der leges med velkendte elementer, som 
kombineres på nye måder og derved gøres ualmindelige og mærkelige. For Turner er det essensen 
af liminalitet: den frie og legende kombination af kulturelle elementer i enhver tænkelig ny 
sammensætning og nye underlige mønstre (Turner 1982, 28). Gennem denne fases antistruktur og 
frie eksperimenter får man muligheden for at undersøge hverdagens sociale strukturer og vurdere og 
kritisere deres mangler. (Turner 1982, 27).  
 
Turner mener, at vi dyrker denne uorden eller antistruktur i spil og leg (og festivaler, karneval, 
maskebal og andre liminale situationer) både fordi vi har noget at lære af at befinde os i denne 
uorden, og fordi vi har en overdosis af orden i vores normale liv og gerne vil lukke damp ud. 
 
 
Det liminale og det liminoide 
Tilstande som dem, der karakteriserer ritualers liminale fase, eksisterer også i vores urbane, 
postindustrielle samfund og uden for egentlige ritualer; f.eks. i sportsbegivenheder, 
teaterforestillinger, karneval og andre festligheder. Sådanne rituallignende forekomster kalder 
Turner liminoide fænomener. 
 
Turner bruger en del plads igennem flere af sine bøger på at skelne mellem det liminale og 
liminoide. Denne skelnen er ikke fuldstændigt konsistent og derfor temmeligt forvirrende. Men 
Turners forsøg på at adskille de to sammenflydende begreber kan belyse nogle af 
Boomfestivalens rituelle ambitioner, så lad mig opridse: 
 
Liminaliteten, som dominerer i tribale og tidlige jordbrugsdyrkende samfund, er midlertidig og 
vender en allerede eksisterende orden om for en stund - men ændrer ikke ordenen efterfølgende. 
Tværtimod bekræftes eller genskabes samfundets normer og selvforståelse gennem ritualet. 
Liminoide fænomener udtrykker i modsætning hertil ofte kritik over for den dominerende sociale 
orden, udvikles adskilt fra samfundets økonomiske og politiske processer i øvrigt og er 
mangeartede og eksperimenterende.  
 
Liminale fænomener er som regel kollektive og drejer sig om kalendermæssige eller biologiske 
rytmer, forandringer eller kriser - og forekommer derfor i ’naturlige pauser’ (for naturen eller 
den enkelte). (Turner 1982, 54). I modsætning hertil reflekterer de liminoide genrer i det 
moderne, urbane liv ikke naturens cykluser, men skabes kontinuerligt.  
 
Det liminoide er frivilligt (og tilhører fritiden). Turner bruger et moderne karneval som 
eksempel: I det moderne samfund kan man deltage i karnevallet eller lade være, og man kan selv 
vælge graden af sin involvering: Man kan nøjes med at være tilskuer – eller gå all in, klæde sig 
ud og deltage i optog. I et ritual i et stammesamfund er det derimod obligatorisk at deltage – og 
hvis ritualet kræver det, skal man opføre sig vildt og grænseoverskridende, uanset om ens 
personlighed holder af den slags eller ej. 
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Alle mulige moderne fænomener såsom rockkoncerter, festivaler, sportsbegivenheder, 
teaterforestillinger, optog og karneval kalder Turner altså liminoide.  
 
Ifølge Turner eksisterer det liminale primært i kirker, sekter og bevægelser i det moderne 
samfund: I indvielsesritualer i hemmelige sammenslutninger, klubber, frimurerordener og andre 
hemmelige eller lukkede grupper. (Turner 1982, 55) Det liminale udløser loyalitet og hænger 
sammen med ens medlemskab eller ønskede medlemskab i en gruppe. Man arbejder for det 
liminale, og leger med det liminoide (Turner 1982, 55).  
 
Turner kalder barer og klubber liminoide rum, men når klubber er svære at komme ind på, 
skaber de liminale overgangsritualer. Det er værd at bemærke, at Turner lige efter denne lidt 
vakkelvorne opdeling skriver: ”I am frankly in the exploratory phase just now. I hope to make 
more precise these crude, almost medieval maps… Both ‘liminal’ and ‘liminoid’ means studying 
symbols in action, in praxis, not entirely at a safe remove from the full human condition.” 
(Turner 1982, 55). 
 
  
Communitas: Den eftertragtede tllstand af inspireret fællesskab 
I den liminale fase opstår det, som Turner kalder communitas: en inspireret tilstand af fællesskab 
og samhørighed, præget af spontanitet og umiddelbarhed, hvor deltagerne nyder den fælles 
begejstring over deres delte oplevelse, og hvor de møder hinanden på en fri, generøs og 
inkluderende måde, som er mere eksistentielt tilfredsstillende end det, som er tilladt til hverdag.  
 
Når Turner beskriver følelsen af communitas, lyder det unægteligt fuldstændigt som den følelse, 
der kan opstå mellem de dansende til et virkelig godt technorave: 
 
“Subjectively there is in it a feeling of endless power. …this moment when compatible people 
obtain a flash of lucid mutual understanding on the existential level, […]when the mood …of 
spontaneous communitas is upon us, we place a high value on personal honesty, openness, and 
lack of pretentiousness […]. Individuals who interact with one another in the mode of 
spontaneous communitas become totally absorbed into a single, synchronized fluid event.” 
(Turner 1982, 48). 
  
Communitas kan sjældent opretholdes ret længe af gangen. Til gengæld er communitas ifølge 
Turner lige så vigtigt et socialt krav for mennesket som den sociale struktur - (Turner 1969, 97) - 
og han beskriver det som usundt for et samfund, hvis længslen efter communitas ikke opfyldes. 
 
Communitas har meget til fælles med tilstanden af flow, som jeg beskriver mere indgående i det 
følgende kapitel. Ifølge Turner kan flow-tilstanden skabe communitas, og communitas kan 
omvendt skabe flow (Turner 1982, 48). 
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Boom – transformationsfestivalen 
 
Moderskibet med globale ambitioner og plads til eksperimenter  
Boom startede som en goatrance-festival (direkte inspireret af fuldmånefesterne på strandene i Goa) 
i en skov syd for Lissabon i 1997. Efter en overvældende succes i 1998 blev det besluttet kun at 
holde festivalen hvert andet år for at give god tid til forberedelse og fordybelse. I 2002 flyttede 
festivalen til sin nuværende placering inde i landet ved søen i Idanha-a-Nova i et beskyttet 
naturområde i Castelo Branco. 
 
I 2012 (da jeg deltog) var Boom vokset til en prisbelønnet øko-festival med omkring 28.000 
betalende gæster fra 102 lande.  Festivalens internationale rækkevidde er vigtig for arrangørerne og 
festivalens selvforståelse, hvilket kan aflæses på forsiden af festivalens egen avis, Dharma Dragon. 
Her trykkes hvert år det (støt stigende) antal lande, festivalens tilrejsende deltagere kommer fra. I 
2018 var tallet steget til 147. 
 
Boom Boom omtales som ’moderskibet’ inden for psy-kulturen og er toneangivende indenfor 
genren. Festivalen afholdes altid i forbindelse med fuldmånen og varer otte dage, efterfulgt af den 
officielle ’after-boom’-festival på fire dage med navnet Utopia: ’en blød landing i en luksuriøs 
skov’. 
 
Karakteristisk for festivalen er den rigelige plads prioriteret mellem musikscener, kunstværker og 
andre bygningskonstruktioner, så deltagerne kan koble helt af. Også fra internettet: Da jeg var der i 
2012, var det ganske svært (men ikke umuligt) at få opladet sin mobiltelefon.  
 
Et andet væsentligt karakteristikum er Booms beskrivelse af sig selv som et sikkert sted, hvor man 
kan gøre som man vil, og hvor man ikke skal være bekymret for at fare vild i mørket (”This is all 
part of the festival adventure. All is and will be well” (Boom Survival Guide, 10)). Festivalen byder 
radikale eksperimenter med egne grænser velkommen og åbner dermed op for reelt liminale 
tilstande. Tøj er f.eks. valgfrit: ”Boom is not a place where you will be judged – you are free to be 
who you are or whatever you want to be” (Boom Survival Guide, 10).  
 
Booms ambitioner, som udtrykkes på boomfestival.org, er at være en ‘truly life-changing event’ og 
en ’playground for a potential future’ som skal inspirere til både individuel og kollektiv 
transformation ved at rykke alle (inklusiv sig selv) ud af de daglige rutiner og væk fra den 
bekvemme komfortzone. 
 
Ambitionerne om at være mere end en musikfestival udtrykkes klart af festivalens manager Artur 
Mendes: 
 
”Vores samfund befinder sig midt i et miljømæssigt og økonomisk kollaps i øjeblikket, og derfor 
har begivenheder af denne størrelse et stort ansvar for at ændre folks bevidsthed. […]Og folk er 
meget modtagelige, når de er på festival. De er åbne, nysgerrige og klar til forandring”. 
(Majcher, 2012) 
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Leave no trace, bæredygtighed og permakultur  
Der er markant fokus på, at der ikke er noget affald eller andre spor tilbage, når festivalen slutter – 
og leave no trace-ansvaret lægges i høj grad på den enkelte festivaldeltager. Ved indgangen til 
festivalen får alle udleveret et plasticrør til opsamling af egne cigaretskod, og skulle der alligevel 
ryge en stump på jorden, er der hver aften kl. 19 ’grøn messe’, hvor alle, der har lyst, rydder op i 
syv minutter, og bærer deres indsamlede skraldestumper til det nærmeste recycling-point. I løbet af 
festivalen ser jeg masser af spontan oprydning og ingen skrald (overhovedet). Festivalens ambition 
er at efterlade området renere og bedre, end da man kom. 
 
Flere helsider i Dharma Dragon-avisen er dedikeret til statistiske opgørelser over, hvordan Boom 
klarer sin egen omstilling til bæredygtighed og permakultur (Dharma Dragon 2012, 7). 
 
En fjerdedel af festivalen er i 2012 selvforsynende (bl.a. via solenergi) og målet er, at den skal være 
helt selvforsynende. I 2010 begyndte Boom at dyrke egne grøntsager i Land Art Gardens, og 
Booms bæredygtige profil udfoldes som et godt eksempel til efterfølgelse via undervisning og 
talrige workshops på festivalen og til en global vision om permakultur (bæredygtig 
jordbrugsdyrkning) og minimering af menneskets miljømæssige aftryk på jorden. 
 
 
Boom som overgangsritual 
Hele Boomfestivalen – både dens fysiske opbygning, dens selvpræsentation (på nettet) og dens 
tidsforløb – er opbygget som ritualer og fyldt med tribale (og religiøse) metaforer, hvilket 
tydeliggør arrangørernes bestræbelser på at gøre festivalen til en begivenhed med transformativt 
potentiale fremfor ’bare’ en fest.  
 
Overalt på festivalens område fremkalder de fysiske strukturer, bygninger og kunstværker hellige, 
rituelle og religiøse associationer, fra navnene på dansegulvene (The Dance Temple og Alchemy 
Circle) til indgangspartierne udformet som torii-porte - traditionelle japanske porte, der findes ved 
indgange til Shinto-helligdomme, hvor de markerer overgangen fra det verdslige til det hellige. 
(Torii-portene fungerer nu som indgange til selve festivalen samt til The Dance Temple og er 
nybyggede i 2020. I 2012 var indgangspartiet til Boom formet som en pyramide). 
 
En officiel åbningsceremoni finder sted i The Healing Area – en ceremoni, der skal sprede ’the 
alchemical power of transmutation across the world’. Ledende roller i åbningsceremonien varetages 
bl.a. af efterkommere maya-indianere, såsom guatemalanske Tata Antonio, som præsenteres som “a 
vessel of the message from Mayan Elders” (Dharma Dragon 2012, 2).  
 
Den samlede oplevelse af Boom-festivalen passer også ind i overgangsritualets tredelte struktur:  
 
Deltagere (som måske har forberedt sig længe, måske ligefrem i årevis) rejser væk fra deres 
dagligdags liv (separation), gennemgår en besværlig og krævende rejse til et fjernt og barskt 



30 

landskab i en solsveden ørken (det kan nemt blive 40 grader varmt på festivalen) og deltager i en 
ugelang festlighed fyldt med sære, omvæltende oplevelser og communitas (liminalitet), hvorefter de 
vender hjem med et forandret perspektiv på tilværelsen, en ny forståelse af sig selv i relation til 
verden (aggregation) og en ny identitet (som en Boomer fra Boomland, som økologisk mere 
bevidst, hvis Boom er lykkedes med sin ’opdragelse’, osv.) 
  
Med hensyn til rejsen dertil er det værd at bemærke, at det er blevet et fænomen (som understøttes 
og hyldes af festivalen, fx via paneldebatter og Boom by Bike-initiativet) at cykle til Boom fra alle 
hjørner af Europa. Det har naturligvis miljømæssige fordele at transportere sig frem uden brug af 
benzin og er derfor fuldstændigt i Booms ånd, men denne rejseform forlænger også 
separationsfasen betragteligt (mange uger) og forstærker dermed oplevelsen af festivalen som rituel. 
 
 
Boom og det liminale 
Det er i det hele taget nemt at læse Boom gennem Turners teorier om overgangsritualet og 
liminaliteten, for arrangørerne har indarbejdet liminaliteten i selve opbygningen af festivalen: 
Udover de mange muligheder for at opnå liminale tilstande (f.eks. på dansegulvene) kaldes 
konference- og workshop-delen af festivalen Liminal Village; et stort og indbydende område, 
som byder på hundredvis af foredrag, masterclasses, diskussionspaneler, workshops og 
dokumentarfilm i løbet af festivalens otte dage. 
 
Selve programmet i Liminal Village afspejler også viden om Turners teorier (og et ønske om at 
lægge en videnskabelig/antropologisk overbygning på festivalens øvrige bestræbelser): Dag 5 er 
dedikeret til temaet ‘Rites of Passage’: ”A day dedicated to the initiatory aspect of the global 
shift that is affecting all of us both at a personal and at planetary level”. (Dharma Dragon 2012, 
5). 
 
De fleste foredrag, workshops og debatter i 2012 handler om den globale transformation, der er i 
gang, og den nye æra, der er ved at blive født.  
  
Festivalens mange workshops i alt fra mandala-keramik og tilberedning af healende urter til 
temazcal-ritualer og undervisning i Maoriernes haka-dans minder om Turners beskrivelse af, 
hvordan ‘novicerne’ (hovedpersonerne i et stammerituals liminale fase) oplæres i riter, myter, 
danse, hemmelige sprog og ‘ikke-verbale symbolske genrer’ af stammens ‘elders’, altså 
festivaldeltagere, som er mere erfarne inden for et særligt felt end novicerne selv (på side 17 i 
Dharma Dragon beskrives en af temazcal-svedhytte-shamanerne f.eks. som ”the guardian of 
ancient lineages of sacred feminine medicine”).  
 
Som Turner skriver: 
 
”In liminality, […]former rights and obligations are suspended, the social order may seem to 
have been turned upside down, but by way of compensation cosmological systems (as objects of 
serious study) may become of central importance for the novices, who are confronted by the 
elders, in rite, myth, song, instruction in a secret language, and various non-verbal symbolic 
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genres, such as dancing, painting, clay-molding, wood-carving, masking, etc., with symbolic 
patterns and structures which amount to teachings about the structure of the cosmos and their 
culture as a part and product of it[…].” (Turner 1982, 27). 
 
Udover den konsekvente ophøjelse og romantisering af ‘autentiske kulturer’ er der også en 
gennemgående søgen tilbage mod ‘ancient’ og oprindelige praksisser og metoder (ganske som 
beskrevet i kapitel 5), der skal genforbinde festivaldeltagerne med en glemt viden og en healende 
visdom, som vil gøre deres (kommende) tilværelse mere afbalanceret, mere forbundet til andre 
og mere ægte. 
 
Boom synes således nærmest på alle planer at modsige Simon Reynolds 1998-beskrivelse af 
ravekulturens søgen efter ’altered states’ som fuldstændigt blottet for tresserhippiernes 
’millenariske spiritualitet’ (Reynolds 1998b, 91). 
 
”Rave culture has never really been about altering reality, merely exempting yourself from it for 
a while” (Reynolds 1998b, 90) påstår Reynolds og fortsætter med at kalde ordet ‘rave culture’ 
for et oxymoron – fordi begrebet ’culture’ (som defineres som det, der nærer, healer, beriger ens 
indre liv, fortæller, hvor man kommer fra, og hvor man er på vej hen osv.) mangler.  
 
Men det er netop alt det, som Boom gør sig store bestræbelser for at indarbejde i festivalen, både 
på technodansegulvet (stammefællesskabet), til undervisningen (lær dine rødder at kende) og i 
svedhytten (transformerende healing) - ofte med greb tilbage til en (ubetvivleligt romantiseret) 
fortid, hvor vi var i tættere kontakt med naturen, planeten og hinanden (stammen).  
 
Også festivalmanager Artur Mendes’ beskrivelse (side 28) af festivalgængerne som 
’modtagelige’, ’åbne’, ’nysgerrige’ og ’klar til forandring’ påkalder van Genneps og Turners 
beskrivelse af den bløde, formbare tilstand, som stammeritualets hovedpersoner (novicerne eller 
væsenerne-i-transit) er i i liminaliteten. 
 
Man kan argumentere for, at festivalens store udbud af rituelle praksisser (healing, vidensdeling, 
flowteknikker, morgenmeditationer osv.) er festivalarrangørernes (’the elders’) måde at tage ansvar 
for festivaldeltagernes (novicernes) vej gennem liminaliteten - den ustabile og bløde (og derfor 
sårbare) tilstand, som ritualets antistruktur uafværgeligt afføder. 
 
Med til disse konstruktioner hører også Kosmicare – den store tipi, hvor folk kan gå hen, hvis de har 
indtaget noget, der giver dem ’en svær oplevelse’. Boom har dedikeret sig til ”research into altered 
states of consciousness” (Dharma Dragon 2012, 5), og stoffer til personligt brug er afkriminaliseret 
i Portugal, hvilket giver Boom mulighed for at samarbejde med myndighederne for at mindske de 
risici, der kan være forbundet med indtagelsen. 
 
At sørge for at give festivaldeltagerne  et trygt rum, hvor de kan blive hjulpet og støttet, hvis de 
oplever noget negativt undervejs, understreger Booms intentioner om at fungere som et fællesskab, 
hvor man tager sig af hele stammens velbefindende. 
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Dance Temple – den futuristiske portal til stammefællesskabet og The Sixth Sun 
På Booms gigantiske hovedscene, Dance Temple, der både beskrives som festivalens pulserende 
hjerte og power source, dens helligste rum og en futuristisk portal til stammefællesskabet (Majcher 
2012), ser man tydeligt psytrancekulturens særlige blanding af fortid og futurisme: De tribale 
symbolikker fra (forestillingerne om) hellige, præhistoriske danseritualer blandes med nutidens 
vildeste højteknologiske lys- og lydteknologi, inklusiv rum- og alienfantasier. 
 
Templet er bygget i bambus med et 25 meter højt tårn i midten og to gigantiske, fjerklædte 
slangedrager svævende i luften over de tusindtallige ravers på dansegulvet. Slangedragerne, som 
skal forbinde det åndelige rige med den fysiske verden, mens tårnet i midten sender energien 
genereret på dansegulvet op i himlen og ’ud i hyperspace’ (Dharma Dragon 2012, side 10), 
repræsenterer mayaernes slangegud Quetzalcoatl, der ifølge profetierne vender tilbage ved 
slutningen af vores igangværende 5125 år lange æra (The Fifth Sun) og markerer begyndelsen på 
den nye epoke (The Sixth Sun) – som Daniel Pinchbeck beskriver det i sin bog 2012 - The Return of 
Quetzalcoatl.  
 
Den Femte Sol var en Sun of Light-fase, hvor rationalitet, materialisme og maskuline værdier har 
regeret. Og Den Sjette Sol er en Sun of Darkness-fase, hvor menneskehedens fokus drejer sig mod 
det intuitivt-feminine, intensiverede psykiske energier og drømmeverdenen. Ifølge maya-kalenderen 
sker (begyndelsen af) dette skift netop i 2012. Selve hovedscenen på festivalen er altså udformet 
med dekorationer, der påkalder (ideer om) et planetarisk overgangsritual. 
 
På interessant vis afspejles Dance Temples blanding af fortidsritual og fremtidsteknologi i nogle af 
de spekulative teorier, som Pinchbeck refererer i sin 2012-bog; såsom forfatteren John Major 
Jenkins’ ideer om, at mayaerne kendte til metoder til transdimensionelle rejser, som vi nu, med 
nutidsfysikkens viden om kvantefysik og superstrengteori, måske kan genlære (Pinchbeck 2006, 
245). Den slags teorier om tabte civilisationer (og deres eventuelle teknologier) resonerer stærkt 
med psytrance-miljøet og afspejles både i festivalernes dekorationer samt i musikkens rige brug af 
stemme-samples fra scifi-klassikere og dokumentarfilm om tilværelsens og bevidsthedens 
mysterier. 
 
I løbet af 2020, hvor corona-epidemien har sat globalt aftryk, har Pinchbeck flere gange i sine 
nyhedsbreve og blog-posts genbesøgt teorierne fra sin 2012-bog. Som Pinchbeck ser det, 
gennemgår hele planeten (og hver enkelt af os) en initiering netop nu. Og man må formode, at 
for mange mennesker har teorier om, at menneskeheden netop nu er på vej ind i en ny og mere 
irrationelt drevet Sun of Darkness-æra, fået en væsentligt større klangbund på grund af 2020s 
begivenheder.  
 
 
Delkonklusion: Et overgangsritual - til hvad?  
Hvis Boom skal have karakter af et overgangsritual, skal deltagerne have skiftet tilstand/social 
status, når festivalen slutter (til nogle formater, som verden udenfor festivalen kan genkende). 
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Har Boomdeltagerne så det? Man kan argumentere for følgende: 
  
1) at enhver, der har deltaget i Boom, får øget status indenfor psykulturen selv pga. Booms status 
som ’moderskibet’ indenfor psytrancefestivaler gennem akkumuleret subkulturel kapital 
2) at skiftet i status sker på et bevidsthedsmæssigt niveau (hvis man går med på Booms retorik) 
3) at deltagere på festivalen finder deres nye plads i verden blandt mennesker, der ligeledes har 
valgt denne stamme og dette fællesskab. 
 
Den stadigt voksende tilstrømning til samtlige af festivalerne i dette speciale tyder på, at den 
tilstand, der skabes på festivalerne, er identitetsskabende fremfor midlertidig og overfladisk. Det 
var det for mig personligt: Efter min første Fusionfestival deltog jeg dedikeret i tolv 
Fusionfestivaler i træk. Og jeg har oplevet, at denne form for dedikation til de enkelte festivaler 
er udbredt. Forkærligheden for at bære gamle festivalarmbånd om armen som trofæer tyder også 
på en trang til at markere et fast tilhørsforhold til ’stammen’. 
 
På goabase.net’s diskussionsforum udtrykker en Boom-deltager (efter festivalen 2012) at 
hans/hendes liv er blevet ’fuldstændigt forandret’, og at hans/hendes oplevelser på dansegulvet var 
som en initiering og en hjemkomst: 
 
“Die Boom war meine erste Goa Party, und hat mein Leben völlig verändert. Ich hatte von 
Tanzflächenenergiearbeit gehört und von der 5.Dimension, und am letzten Tag auf dem main floor 
wurde mir klar, dass ich in der 5.Dimension bin. Es war vielleicht das Tollste, was ich je erlebt 
habe, es war eine Initiation und ein Nach-Hause-Kommen.”  
 
Men hvad er festivalanmelderen på goabase.net mon blevet til på den anden side af festivalen?  
 
Som det fremgår, har vedkommende tydeligvis haft en mystisk/spirituel oplevelse på dansegulvet 
og har dermed opnået et skift i status på et bevidsthedsmæssigt niveau (teorier om 5D-virkeligheden 
er udbredt i new age-miljøer og er en forestilling om menneskehedens ascensionsproces: Jorden er i 
gang med at rykke op i en højere vibration/tilstand - fra 3D til 5D). 
 
En anden og mere jordbunden mulighed er, at vedkommende (også) er blevet forvandlet til én, der 
tror på, at det enkelte menneskes indsats i arbejdet for en grønnere planet nytter. Før jeg selv 
oplevede Boom i 2012, troede jeg ikke, at en festival helt uden skrald var en mulighed. Nu har jeg 
set, at det eksisterer, og det samme har titusindvis af andre Boomdeltagere - og dén virkelighed kan 
dermed blive en ny standard for mange. 
 
 
Boom som katalysator for det globale overgangsritual og paradigmeskiftet 
Uanset om Boom lykkes med at give festivaldeltagerne livsforandrende oplevelser, gøre den enkelte 
festivaldeltager mere økologisk bevidst og mere spirituelt oplyst eller ’blot’ mere dedikeret til 
Boom, er Booms mission klar: Boom ser sin (og andre lignende festivaler og forsamlingers) rolle 
som en katalysator for forandring på den globale (og måske endda kosmiske) skala: Et 
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igangværende overgangsritual for hele planeten på vej mod et nyt paradigme baseret på 
bæredygtighed, medfølelse og holistisk visdom.  
 
’Allerede’ i 2012 var Booms krisebevidsthed helt oppe i det røde felt: Aldrig havde verden befundet 
sig i en større humanitær, økonomisk og økologisk krise på grund af vækstparadigmet med profit og 
magt som målsætning. (se ’Boom Festival 2012’ på goabase.net). 
 
Boom ser den psykedeliske kultur som svaret på den krise, og festivaler som Boom som helt 
nødvendige medskabere af forandringen og bevidsthedsskiftet.  
 
Et helt centralt punkt i Booms praktiske udførsel af denne opgave er, via festivalens miljøvenlige og 
bæredygtige profil, at vise verden, hvordan man kan leve anderledes. 
 
For at udfolde denne mission har Boom en meget udadvendt attitude, hvor festivalen aktivt og 
entusiastisk forsøger at sprede sine budskaber (og erfaringer høstet på festivalen) med omverdenen 
– via podcasts, promo-videoer, radioudsendelser, behind-the-scenes-indslag, paneldebatter optaget 
på festivalen, som derefter kan ses på youtube osv.  
 
I aflysningsåret 2020 og under pandemi-nedlukningen er Booms digitale kommunikation 
vedligeholdt og på visse punkter kraftigt intensiveret. Det giver indlysende god mening for en 
festival, hvis selvforståelse i så høj grad bygger på, at globale tranformationsfestivaler som Boom 
har en vigtig, hjælpende rolle at spille i jordklodens igangværende udvikling og krise (se f.eks. 
Booms ’Toolkit for Covid19’-serie på hjemmesiden og youtube (Boom Festival Broadcast)).  
 
Denne meget udadvendte kommunikationsstrategi adskiller sig markant fra Fusionfestivalens. En 
interessant forskel, hvis årsager jeg ser nærmere på og forklarer i kapitel 9. 
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Leg, spil og flow 
 
 
Roger Caillois: Lighederne mellem ritualer og spil 
Der er mange lighedspunkter mellem Turners beskrivelser af ritualet og den franske sociolog 
Roger Caillois’ (1913-1978) teorier om spil. 
 
Lige som ritualer eksisterer spil/leg ’midlertidigt’ uden for dagligdagens almindelige rutiner i et 
særligt rum med særlige regler. Mange spil (og lege) har en baggrund i eller henviser til gamle 
ritualer, såsom brug af masker (der var hellige objekter, længe før de blev legetøj), hinkeruder 
(som var labyrinter, man skulle skubbe en sten (sin sjæl) igennem), eller brætspillet Senet, der 
gav de gamle egyptere et glimt ind i efterlivet og afslørede de udfordringer, der lå forude. 
(Donovan 2017, 12-13).  
 
Og som Turner påpegede (Turner 1982, 31), og som vi vil se i det følgende, indeholder ritualer 
også elementer af spil/leg.  
 
For både ritualer og spil gælder det, at de er styret af regler, som skal følges af deltagerne, og 
som suspenderer almindelig opførsel og adfærd, så længe de er i gang. For Caillois er det 
desuden et væsentligt træk ved spil/leg, at deltagelsen er frivillig (hvilket placerer dem i den 
liminoide og ikke liminale sfære.  
 
 
Ravers og gamers 
Endnu en grund til at trække spilteori ind som en prisme at se festivalerne igennem er de mange 
ligheder, som jeg har bemærket mellem gaming-kulturen og ravekulturen gennem mit 
kulturjournalistiske arbejde i begge brancher. 
 
Begge kulturer er eksempelvis dybt optaget af at udforske (og udvide) grænserne for vores 
nuværende teknologier. Begge kulturer er præget af legesyge og konstante eksperimenter. Begge 
kulturer er misforstået i mediebilledet og har med jævne mellemrum siden deres folkelige 
gennembrud i 80’erne været udsat for dæmonisering (computerspil får skylden for 
skoleskyderier, ravekulturen forbindes med stofmisbrug). Og begge kulturer tilbeder flow – den 
eftertragtede tilstand, hvor man er komplet opslugt, forbundet med sine omgivelser og hvor ens 
evner præcist matcher aktivitetens vedvarende (eller stigende) udfordringer. Dette væsentlige 
punkt for en dybere forståelse af ravekulturen (og festivalerne) vender jeg tilbage til i kapitel 10. 
 
 
Agôn, alea, mimicry og ilinx  
Roger Caillois deler i bogen Man, Play and Games spil/leg ind i fire kategorier (som også kan 
kombineres):  
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• agôn: konkurrence eller kappestrid såsom fodbold eller skak, der kræver disciplin og 
vedholdenhed , og som viser, hvem der har de største færdigheder inden for feltet 
• alea: tilfældighedsspil såsom lotteri, terningkast og roulette, hvor resultatet ikke kan forudsiges 
• mimicry: udklædning, simulering og skuespil (man opfinder et fantasiunivers og forestiller sig, 
at man er en anden) 
• ilinx: eufori, svimmelhed, trance og beruselse (man bringes (eller bringer sig selv) i denne 
tilstand gennem hurtige, abrupte bevægelser, snurren omkring, fart, fald, acceleration, eller 
andet, som skaber en fornemmelse af svimmelhed og uorden.)  
 
Jeg vil dvæle lidt ved ilinx, for jo mere, man dykker ned i Caillois’ definitioner af den, jo tættere 
forbundet synes den at være med festivaloplevelsen (og den psykedeliske oplevelse): 
  
Ilinx er opkaldt efter det græske ord for strømhvirvel og beskrives af Caillois som ”an attempt to 
momentarily destroy the stability of perception and inflict a kind of voluptuous panic upon an 
otherwise lucid mind”. Caillois forbinder også ilinx med linedans og højdeskræk, beruselsen ved 
‘many kinds of dance’, visse former for larm (såsom “the intoxication [of] noisily banging 
garbage cans”) og i det hele taget et ”desire for disorder and destruction, a drive which is 
normally repressed” (Caillois 2001, 23-24). 
 
Ifølge Caillois er ‘primitive samfund’ og deres sammenhængskraft præget af mimicry-ilinx, 
mens moderne, komplekse samfund baseret på rationalitet domineres af agôn-alea:  
 
’Some primitive societies, which I prefer to call “Dionysian”, be they Australian, American, or 
African, are societies ruled equally by masks and possession, i.e. by mimicry and ilinx. 
Conversely, the Incas, Assyrians, Chinese, or Romans are orderly societies with offices, careers, 
codes, and ready-reckoners, with fixed and hierarchical privileges in which agôn and alea, i.e. 
merit and heredity, seem to be the chief complementary elements of the game of living” (Caillois 
2001, 87). 
 
Det er nemt at se, hvordan mimicry og ilinx uden videre kan forbindes til ritualet (ikke mindst 
dets liminale fase) i Turners definition - samt til de festivaler, som jeg vil analysere i de 
kommende kapitler. 
 
 
Sanseudfordrende ilinx-eksperimenter – og teknologiens udvikling 
Eftersom Caillois udgav sin bog i 1958, kunne han nå at registrere, hvordan opfindelser fra den 
industrielle revolution (fra motorcykler til rutsjebaner) har gjort menneskets drift mod ilinx 
nemmere at opfylde. Men Caillois nåede selvsagt ikke at opleve, i hvor høj grad 
sanseudfordrende ilinx-spil er blevet en væsentlig del af vores digitale underholdning i det 
postindustrielle informationssamfund (fra racerspil på PlayStation-konsollen til højdeskræk-
simulationer i virtual reality) – ej heller hvordan mimicry er opstået i et væld af nye former via 
internettet og den digitaliserede underholdningsindustri – fra rollespil på computeren til 
realityshows og deepfake-videoer. 
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Faktisk anså Caillois kombinationen af ilinx og agôn som umulig (han kalder agon-ilinx-
kombinationen for et ”forbidden relationship” og beskriver regler og svimmelhed som 
”decidedly incompatible” (Caillois 2001, 72-73)), hvilket ville udelukke en masse moderne 
(ekstrem)sportsgrene, som bliver stadigt mere populære i dag, såsom kitesurfing, bungee-
jumping, skateboarding, faldskærmsudspring, basejumping, friklatring og drone-race, hvor det 
netop er evnen til at bevare selvkontrol, balance og kontrollerede bevægelser i svimlende, 
kaotiske og sanseudfordrende miljøer, som dyrkes og skærpes. 
 
Det bliver for omfattende at gå dybere ind i de mange nye former af agon, alea, mimicry og ilinx, 
som er blevet muliggjort via nye teknologier i de seks årtier siden Man, Play and Games-
udgivelsen. Men det er i hvert fald tydeligt, at Caillois’ idé om, hvilket spil-par, der dominerer i 
henholdsvis primitive og komplekse samfund, er gået i opløsning.  
 
Caillois påstår, at hver gang en avanceret kultur opstår, sker der en undertrykkelse af ilinx og 
mimicry: De skubbes til periferien af det offentlige liv og ’rykkes ned’ til ”the limited and 
regulated domain of games and fiction where they afford men the same eternal satisfactions, but 
in sublimated form, serving merely as an escape from boredom and work and entailing neither 
madness nor delirium.” (Caillois 2001, 97). 
 
Caillois kunne selvfølgelig ikke vide, hvor altomsluttende og magtfuldt domænet ’games and 
fiction’ er blevet i dag, hvor politik og præsidentvalg knapt kan skelnes fra underholdning – og 
han skriver tydeligvis også i en tid, hvor ’work’ var tættere koblet til ’boredom’ og fjernere fra 
identitetsdannelsen end i dag. 
 
Jeg vil i hvert fald konstatere, at ilinx har fået en stadigt større plads både i konkurrencesport og 
fritidsfornøjelser - og med tanke på nye sportsgrene som eksempelvis FPV-dronerace (first-
person view, hvor dronepiloten ser racerbanen fra dronens synsvinkel og dermed kan udføre 
tricks og manøvrer, som åbner for helt nye former for svimmelhedsmuligheder) vil den udvikling 
uden tvivl fortsætte. 
 
Min formodning er, at ilinx bliver stadigt mere populært, simpelthen fordi det kan lade sig gøre. 
Hvis vi kan udfordre tyngdekraften eller vores sanseapparat på nye måder (i digitale 
sammenhænge uden fare for at komme til skade), så vil vi selvfølgelig gøre det. Ilinx synes at 
være den kategori, der er tættest forbundet med udviklingen af ny teknologi, og derfor 
forekommer ilinx-eksperimenter naturligvis ofte i de to teknologi-begejstrede kulturområder: 
gaming og ravekultur.  
 
I kapitlet om Fusion-festivalen vil jeg vise, hvordan både agôn, alea, ilinx og mimicry sættes i 
spil i festivalens rum. Og i min analyse af Ozora-festivalen vil jeg vise, hvordan særligt ilinx får 
en hovedrolle – og hvorfor.  
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Flow – den optimale tilstand 
Den tilstand af flow, man kan opnå, når man er dybt optaget af en aktivitet, er grundigt beskrevet 
af den ungarske psykologiprofessor Mihaly Csikszentmihalyi, der i høj grad forbinder den 
tilstand af lykke og glæde, som vi grundlæggende alle sammen stræber efter, med evnen til at 
styre indholdet af vores egen bevidsthed.  
 
Flow-oplevelsen opstår, når man er fuldt opslugt af en (krævende) aktivitet, der fuldstændigt 
matcher ens evner. Csikszentmihalyi interviewer både dansere, bjergbestigere, musikere, 
computerprogrammører, kirurger og skakmestre i sine bøger. Deres aktiviteter er vidt forskellige, 
men følelsen af flow er den samme:  
 
Man føler sig ikke længere adskilt fra sine omgivelser men smelter sammen med aktiviteten. 
Tidsfornemmelsen går i opløsning, og det samme gør ens selvbevidsthed. Der er en fornemmelse 
af ”effortless movement” (Csikszentmihalyi 1990, 54), af at blive båret med strømmen, på en 
gang spontant og koncentreret. Opmærksomheden er fuldt rettet mod aktiviteten, og irrelevante 
stimuli forsvinder fra bevidstheden, inklusiv (dagligdagens) bekymringer. 
 
Flow opstår nemmest i afgrænsede situationer med klare mål og klar feedback, og derfor er de 
rum, som dannes af spil, leg, sport og ritualer optimale for opnåelsen af flow-tilstande.  
 
Som nævnt i kapitel 6 minder flow-tilstanden på mange måder om Turners beskrivelse af 
communitas, hvor alle deltagere bliver ”totally absorbed into a single, synchronized fluid event” 
(Turner 1982, 48). Flow-tilstanden kan skabe communitas, og communitas kan skabe flow. 
  
Både beskrivelserne af communitas og flow minder på mange punkter også om psykologen 
Abraham H. Maslows beskrivelse af the peak experience, hvis selv-aktualiserende kvaliteter 
Maslow så som et af de vigtigste mål i ethvert individs liv. Selv-aktualisering (trangen til at 
udfylde sit individuelle potentiale) er placeret i toppen af Maslows behovspyramide, og den 
opløftende og euforiske peak-oplevelse er både et instrument til at nå derhen og et tegn på, at 
man er ’ankommet’ (ifølge Maslow har selvaktualiserede mennesker oftere peak-oplevelser).  
 
”The peak-experience is felt as a self-validating, self-justifying moment […]felt to be a highly 
valuable – even uniquely valuable – experience, so great an experience sometimes that […]it 
justifies not only itself but even living itself. Peak-experiences […]give meaning to life itself” 
(Maslow 1964, 62). 
 
I beskrivelser af flow-, peak- og communitas-oplevelsen er lighedspunkterne blandt andet, at det 
er her, mennesker føler sig tættest på deres rigtige selv og samtidig løftet ud af egoets 
begrænsninger (uden selvbevidsthed og selvkritik); de smelter sammen med omgivelserne 
(bliver f.eks. ét med musikken og menneskene omkring sig), oplever øget spontanitet og styrke 
og har følelsen af at udfolde sig selv (og deres evner) fuldstændigt.  
 
For Csikszentmihalyi er det netop vigtigt at pointere, at flow-oplevelsen først opstår, når man 
strækker sine færdigheder til det yderste, således at man bliver skubbet lidt ud af sig selv eller 
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over en grænse. Man kan føle sig opslugt foran tv-skærmen, men man kan ikke opnå flow-
oplevelser gennem passiv underholdning.  
 
Csikszentmihalyi mener, at en stor del af nutidens sociale problemer skyldes manglen på flow i 
dagligdagen, og at et tegn derpå er, at vores hverdagskultur er blevet for afhængig af passiv, 
kommerciel underholdning (som kun giver en illusion af flow). Som Csikszentmihalyi ser det, 
tager mængden af passiv underholdning til i et samfunds forfaldsperioder (han nævner ”brød og 
skuespil” i det gamle Rom og tv-programmer, internetpoker, sladderblade og alkohol som 
nutidens eksempler (Csikszentmihalyi 2008, 254)). I et ideelt samfund ville alle være aktivt 
skabende i både arbejds- og fritidsliv: Synge, danse, kreere, fortælle historier, bevæge sig og 
kontinuerligt udvikle nye ideer – og sig selv. 
  
 
Det særlige bånd mellem flow og ilinx 
Flow-oplevelser er ofte men ikke nødvendigvis behagelige, mens de foregår - f.eks. når man 
skubber til sine udholdenhedsgrænser.  
 
Den særlige fryd ved at være i flow, skriver Csikszentmihalyi, ”[…]is not the sense of being in 
control, but the sense of exercising control in difficult situations. It is not possible to experience 
a feeling of control unless one is willing to give up the safety of protective routines” 
(Csikszentmihalyi 1990, 61). 
 
Selvom Csikszentmihalyi ofte nævner bjergbestigning i sine bøger som en ypperlig flow-
aktivitet, fremhæver han ikke selv forbindelsen mellem flow og ilinx-aktiviteter; men det burde 
være tydeligt, at der er et særligt stærkt bånd mellem flow og ilinx: Aktiviteter, hvor man aktivt 
opsøger sanseudfordrende, rutinebrydende og ’farlige’ miljøer, og hvor fuldt fokus er 
nødvendigt, er ideelle omstændigheder for opnåelsen af flow. 
 
Dette bliver vigtige pointer i kapitlet om Ozorafestivalen. Men først: Afsted til Fusion. 
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Fusion - festivalen som frirum 
 
Fusion startede som en goatrance-festival i 1997 (U-Site) og har siden udviklet sig til sin 
nuværende form med mange forskellige (primært elektroniske) musikstilarter fra omkring 23 
musikscener, hvoraf de tre største er Turmbühne (techno), Tanzwüste (techno/tech-house) og 
Trancefloor (psytrance). (Trancefloor er dog i løbet af de sidste par år blevet overhalet i størrelse 
af Bachstelzen-scenen samt den helt nye Sonnendeck). 
 
Organisationen bag Fusion hedder Kulturkosmos, stiftet i 1999.  
 
Techno-æstetik kontra psytrance-æstetik 
Fusion finder sted på en tidligere russisk militærflyveplads/base i Lärz, Mecklenburg-
Vorpommern i det tidligere Østtyskland. De græs-tilgroede flyhangarer og brede landingsbaner 
af asfalt giver festivalen et betydeligt mere urbant look end både Boom og Ozora, som begge 
ligger i smukke naturområder. Urbant kan man også kalde Fusions store udvalg af scener, hvilket 
naturligvis skaber en større trafik på festivalpladsen, hvor både Boom og Ozora er mere 
fokuserede med én (meget stor) hovedscene, og 3-4 mindre. Fusion har heller ikke en leave no 
trace-politik, og som en anden storby er Fusion også stadig i gang med at løse sit skraldeproblem 
– men indførte dog komposttoiletter i 2014 (med stor succes), inspireret af Boom. 
 
Den større forekomst på Fusion af dekorativt forfald, jernskulpturer, beton og graffiti stemmer 
fint overens med festivalens primære musikalske fokus: techno. Dyrkelsen af (forfalden eller 
funktionel) maskinæstetik er et karakteristisk træk for techno-delen af ravekulturen, som 
strækker sig tilbage til musikstilartens opståen i 80ernes Detroit (og Frankfurt) og afspejler sig i 
forkærligheden for at afholde fester i forladte pakhuse, tidligere fabriksbygninger, nedlagte 
kraftværker, tomme bunkere eller lignende bygninger og områder, der ikke længere bruges af 
industrien eller militæret.  
 
I tråd med sit techno-fokus har Fusion-festivalen bevaret elementer fra områdets ’industrielle’ 
fortid: Komponenter fra fly, raketter og rumskibe samt andre transportmidler såsom luftballoner, 
ubåde, grundstødte skibe samt plante- og græstilgroede biler udgør en markant del af festivalens 
dekorationer - inklusiv festivalens logo og vartegn: Den (engang) bronzefarvede raket, som står 
på toppen af en hangar, genfindes på plakater, websites og trykte programmer og fremstår som 
en metafor for festivalen som helhed: Raketten, der sender alle deltagerne afsted til et andet 
univers – én gang om året, i en uge. 
 
Transporttematikken i Fusions dekorationer understreger på legesyg vis den liminale tilstand, 
transitionsfasen, som festivaldeltagerne ideelt set bør befinde sig i undervejs, mens raketten 
flyver: Som væsener-i-transit, i overgangen mellem deres tidligere og kommende tilstand, uden 
for samfundets normale regler. I Fusions tilfælde er deres ønskværdige kommende tilstand 
væsener, der tænker selv (læs mere herom i ”Det tvangfri og ukontrollerede parallelsamfund”-
afsnittet). 
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Det psykedeliske hurlumhejhus kontra det psykedeliske natur-utopia 
Fusions visuelle udtryk er mere absurd-humoristisk end både Booms og Ozoras. Selvom raketten 
er Fusion-festivalens ikon, afbilder en stor installation ved en af de mindre musikscener 
eksempelvis raketten i nedstyrtet tilstand, halvt begravet i jorden (med snuden først). En anden 
transportinstallation (som jeg opdagede i 2019) er det togstationslignende område ”Planhof 
Bahnlos” med et (ikke-funktionelt) billetkontor og masser af ventebænke (men selvsagt uden 
perron eller togafgang). Andre eksempler er absurd placerede pasfotoautomater, en mystisk 
hotelreception med uniformeret receptionist (2017) og det mere end ti meter høje pariserhjul 
Charon fra 2012, hvor tyve stroboskop-animerede skeletter roede i cirkler over Styx natten 
igennem. 
 
Omgivelserne synes således at afspejle et mere drilsk (og skeptisk) billede af den liminale (og 
psykedeliske) tilstand som noget, man ikke kan eller skal tage helt alvorligt, og som ikke 
nødvendigvis fører nogle steder hen. 
 
Fusions mange cabareter, cirkustelte og Alice i Eventyrland-lignende installationer med 
gigantiske kuk-ure på dansegulvet og et ’We Are All Mad Here’-skilt, der viser vej mod et skjult 
’tea-party’ i skoven, afspejler også en mere humoristisk hurlumhejhus-holdning til den 
psykedeliske oplevelse, hvor verden er midlertidigt ’skør’, og der er vendt op og ned på vanlige 
kategorier, mens psytrance-festivalerne dyrker den psykedeliske oplevelses mere ophøjede og 
mytiske sider i deres æstetik (med templer, lysende træer, majestætiske drager osv.) 
 
Man kunne påstå, at Fusion/techno-æstetikken stadig danser rundt i (resterne af) det 
(post)industrielle samfund og dermed ’hænger fast’ i samfundet udenfor med dets 
transportafhængighed og mekaniske klokketid (som selvfølgelig fremvises i en ubrugelig og 
forvrænget tilstand i festivalens liminale sammenhæng (såsom biler uden hjul fyldt med planter, 
togstationer uden afgange og ure uden visere) - mens psytrance-festivalerne for længst har givet 
slip, er rykket helt ud i naturen og har opbygget et naturtilbedende utopia langt fra forbrugs- og 
produktionssamfundets skrald og forurening, hvor hele stammen danser under samme træ, i 
harmonisk timing med fuldmånen. 
 
Det er i den sammenhæng værd at bemærke, at Trancefloor på Fusion ligger omkranset af træer 
og buske, lidt afsides og med blødt sand på dansegulvet, så tilrejsende psytrancere kan danse i 
bare tæer, som de plejer – forbundet med naturen (ihvertfald til en vis grad) og goatrance-
rødderne i Indien. Det er også det eneste dansegulv på Fusion, hvor jeg ville vove at danse 
barfodet.  
 
 
Det tvangfri og ukontrollerede parallelsamfund 
Fusions erklærede intention er at skabe et (midlertidigt) parallelsamfund langt væk fra hverdagen, 
hvor man har friheden til at være præcis, som man har lyst til at være - tvangfrit og ukontrolleret.  
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En del af Fusions grundlæggere kom fra politiske bevægelser i den tyske undergrund, og der er en 
stærkt antikapitalisk, venstreorienteret og indimellem lettere punket stemning over festivalen. 
Ligesom på Boom og Ozora er bannerreklamer, annoncer og lignende ’visuel forurening’ bandlyst 
på festivalen (en væsentlig detalje, som jeg vender tilbage til i Ozorakapitlet). Festivalnavnet 
skrives ofte med det kyrilliske alfabet: Фузион, og gadenavnene i campingarealerne er opkaldt efter 
marxister, socialister og kommunister, fra Rosa Luxemburg Strasse og Ho Chi Minh Pfad til Karl 
Marx Allé.  
 
Som tilrejsende dansker er det oplagt at se på denne ’dyrkelse’ af stedets fortid med ironiske briller, 
men det er værd at overveje, om der også kan være noget andet på færde: Området var allerede 
etableret som træningsbane for fly fra 1916 og blev benyttet af Nazityskland frem til maj 1945, hvor 
russerne overtog basen. (Ny)nazister er den absolutte hovedfjende for den tyske venstrefløj (og 
nævnes i det trykte program som de eneste, der ikke er velkomne på festivalen), så at fremhæve og 
fejre flyvepladsens ’røde’ fortid kunne være en effektiv måde at fordrive dens mere ’problematiske’ 
oprindelse.  
 
Fusions grundlæggere købte de første 20 hektar af området, som festivalen afholdes på, af den tyske 
stat i 1994. Siden har de tilkøbt yderligere områder, så 40 hektar nu ejes af Fusion (resten af 
området lejes af kommunen, når festivalen afholdes). Fordi festivalarealerne er privatejet område, 
kommer politiet ikke ind på festivalpladsen, men må nøjes med at kontrollere bilkørslen til og fra 
området. At være et fristed uden overvågning og kontrol fra myndighedernes side er et yderst 
vigtigt element i Fusions eksistensgrundlag og selvforståelse. Brug af euforiserende stoffer ser 
Fusion eksempelvis som folks eget ansvar, mens samfundets politik på den front beskrives som 
undertrykkende. Fusion ser i det hele taget samfundet uden for som et sted for tiltagende 
frihedsbegrænsning og adfærdsregulering. 
 
Festivalens hidtil største krise opstod i 2019, hvor politiet forsøgte at få lov til at patruljere inde på 
selve festivalpladsen under den kommende festival. Situationen ville være endt i en aflysning, hvis 
politiet havde fået presset deres vilje igennem. Efter månedlange forhandlinger med myndighederne 
lykkedes det Kulturkosmos at få lov til at fortsætte som hidtil, hvilket de så som en vigtig sejr for 
selve den grundlæggende mulighed for at bevare frie områder i samfundet, som ikke er underlagt 
politiovervågning og tvangsforanstaltninger.  
 
Den totale frihed ’inden for hegnet’ gør det muligt for Fusion at skabe et rum, hvor folk kan give sig 
selv en oplevelse, som på alle mulige forskellige måder ligger uden for det normale. Målet hermed 
er at få dem til at tænke – og tænke over, hvordan en bedre verden kunne se ud. At målet med 
Fusion er at sætte nye tanker i gang i hovedet på festivaldeltagerne fremgår på websitet, i 
nyhedsbreve samt på tidlige flyers for festivalen, såsom flyeren fra 1999 med taglinen Dancen und 
Denken, samt i udtalelserne fra Eule, medgrundlægger af Fusion, i diskussionspanelet på Boom 
2014 (Boom Festival 2014). 
 
At give deltagerne mulighed for på denne måde at være helt afskåret fra omverdenen og dens 
gældende regler og eksistere frit i festivalens autonome univers øger festivalens liminalitet kraftigt. 
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Festivalgængerne bliver ikke pludselig afbrudt af repræsentanter fra normaliteten udenfor, såsom 
ordensmagten eller forstyrrende bannerreklamer, der annoncerer for Red Bull eller det lokale 
supermarked, men kan uforstyrret hengive sig til Fusions sansekarneval og forblive i den liminale 
tilstand, som syv dages total frihed fra vante rammer kan muliggøre. 
 
Festivalen som helhed fungerer dermed som en psykedelisk oplevelse, hvor tankerne rystes fri fra 
tilvante baner og danner nye, inspirerede mønstre. Ifølge den mængde af begejstrede indlæg, som 
oprettes på Fusions debatforum hvert år, så snart festivalen er slut, opnår mange fusionister den 
peak experience, som giver mening til resten af tilværelsen (som Hakim Bey beskriver i TAZ, med 
et ekko af Maslow):  ”[…]such moments of intensity give shape and meaning to the entirety of a 
life.” (Bey 1985, 95)  
 
 
Popularitet, TAZ og truslen fra internettet  
Fusion har oplevet voksende publikumtilstrømning hvert år via word of mouth og er konstant vokset 
i størrelse siden den første festival i 1997. Med fremkomsten af de sociale medier begyndte rygterne 
om Fusion at spredes endnu hurtigere. I 2008 var der 45.000 deltagere på Fusion. I 2009 tog 
deltagerantallet et gigantisk hop på hele 15.000 ekstra gæster. Det er næppe tilfældigt, at netop 2009 
var det år, hvor tyskerne begyndte at bruge Facebook - omtrent to år senere end danskerne (Statista 
2014).  
 
Kulturkosmos så sig derefter tvunget til at sætte et loft på antallet af solgte billetter i forsøget på at 
ramme et deltagerantal på omkring 70.000. Resultatet blev, at festivalen året efter måtte melde alt 
udsolgt i forsalg på få timer, og de eftertragtede billetter blev solgt til overpris på eBay. For en 
antikommerciel festival er billethajgevinster alvorligt uønsket. Derfor er samtlige billetter siden 
2012 blevet solgt via et intenst omdiskuteret lotteri.  
 
Lotteriet vender jeg tilbage til i afsnittet ”Hemmelig viden og subkulturel kapital”, men først lidt 
mere om festivalernes forskellige internet-strategier: 
 
Fusion har – i modsætning til Boom og Ozora – en skeptisk holdning til sin popularitet. Festivalen 
har aldrig haft sin egen officielle facebookside (adskillige uofficielle brugergenererede fansider er 
dog vokset frem) og kommunikerer næsten udelukkende med sine fans via (sparsomt udsendte) 
nyhedsbreve.  
 
Desuden har Fusion udtrykkeligt frabedt sig presseopmærksomhed gennem alle årene og giver ikke 
presseadgang til journalister (i modsætning til Boom og Ozora).  
 
Med denne usynlighedsstrategi er Fusion den af de tre (i dette speciale analyserede) festivaler, som 
lægger sig tættest op af Hakim Beys ideer om den Temporære Autonome Zone: Kulturkosmos har 
fundet og indtaget et geografisk område, som var (med Beys ord) åbent, overset og misligholdt af 
‘Staten’, og på trods af, at Fusion nu tiltrækker 70.000 mennesker til området én gang om året, 
forsøger den stadig at forblive så usynlig som muligt – ihvertfald for internettet – så TAZ’en derved 
kan vedblive med at eksistere. 
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Blandt Fusions usynlighedsstrategier er det faktum, at de aldrig offentliggør deres line-up forud for 
festivalen. Det samlede program udleveres i papirformat, når man ankommer til festivalpladsen, og 
der er ingen promovering af navnene fra festivalens side hverken før, under eller efter 
festivaldagene.  
 

Selvom Fusion også undgår Facebook, Instagram, eksterne billetsælger-sites og promovering i det 
hele taget, er det dog selvsagt umuligt at forblive helt usynlig for ”the megacorporate information 
State, the empire of Spectacle and Simulation” (Bey 1985, 95), når 70.000 festivaldeltagere har et 
internetopkoblet kamera med i lommen. 
 
Fusion har ikke stramme ”ingen fotos”-regler, som eksempelvis det berlinske technotempel 
Berghain, der på den måde formår at eksistere ’uden for kortet’, som et udefineret, usynligt område, 
selvom bygningen ligger midt i Berlin. Fusion lægger dog i høj grad op til, at usynlighedsstrategien 
er et fælles ansvar for alle fusionister; det er eksempelvis ikke velset at tage billeder af andre, mens 
de fester (eller at dele dem på internettet), og denne selvjustits opretholdes i ret stort omfang. 
 
 
Internettet som modstander og internettet som hjælper 
Boom har en helt anden strategi end Fusion – ganske i tråd med deres mere aktivistiske og 
udadvendte attitude, hvor viden genereret på festivalen (såsom koncepter til udvikling af 
bæredygtighedsprincipper) deles med omverdenen, der dermed også forsøges transformeret. Boom 
er meget aktiv på internettet (inklusiv Facebook og YouTube) og producerer videoer, 
radioudsendelser og podcasts, som forlænger Boom-universet langt ud over selve begivenheden 
hvert andet år i august – og dermed fastholder eksisterende deltagere samt gør sig attraktiv for nye. 
 
I aflysningsåret 2020 har Boom daglige opslag på Facebook og udsender flere gange om ugen dj-
sets, som streames live til tusindvis af seere fra hele verden og efterfølgende kan tilgås på flere af 
Booms kanaler. Boom har desuden lanceret en ny podcast, Liminal Podquests på 
broadcast.boomfestival.org med titler som “Nerd Immunity – Collective Wisdom and Conspiracy 
Theories” og “Capitalism and Other Viruses – Exploring Systems of Oppression”. Podcastens 
erklærede formål er at vedligeholde kontakten med ’the Boom Community’ under pandemien samt 
at opfordre til kritisk tænkning og levere eftertænksomme, ”psychoactive” perspektiver på de 
aktuelle, globale udfordringer.  
 
For Boom er internettet i høj grad ikke blot et logistisk støtte-system for TAZ’en i Idanha-a-Nova, 
men en medskaber af Boom; et globalt fællesskab, som eksisterer på nettet året rundt, selvom den 
fysiske festival kun afholdes hvert andet år. Denne web-tilstedeværelse er forøget kraftigt under 
pandemien, som, trods ærgrelse over aflysningen, har givet Boom nye muligheder for at sprede det 
psykedeliske mind-set globalt. Ikke mindst, fordi det psykedeliske mind-set egner sig så glimrende 
til (globale) krisesituationer som denne, hvor det i høj grad, som der står på 
broadcast.boomfestival.org, handler om at kunne blive ’venner med uvisheden’. Bemærk 
eksempelvis, hvordan den globale Boomstamme forsynes med hjælpemidler som video-serien 
’Boom Toolkit for Covid-19’. 
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Boom agerer altså udadvendt og ’missionerende’ i forhold til Fusion, der har valgt en langt mere 
gængs subkulturel strategi: Et forsøg på at forblive usynlig og undslippe massemedierne. På trods af 
dette har de set sig nødsaget til at besværliggøre adgangen til festivalen med et lotteri. Jeg vurderer, 
at en af årsagerne til dette (udover festivalens åbenbare attraktioner, som jeg har beskrevet ovenfor) 
er, at techno nærmest er folkemusik hos storbyungdommen i Tyskland, og at Fusion dermed 
rammer et gigantisk (potentielt) publikum (samtidig med at selve festivalpladsen kun ligger et par 
times rejse fra henholdsvis Hamborg og Berlin) - hvorimod psytrance stadig er en subkultur, omend 
global. 
 
Det kan dog bestemt ikke afvises, at Boom også må opfinde nye adgangsstrategier i fremtiden, 
eftersom de 30.000 billetter til festivalen 2020 (nu rykket til 2021) blev udsolgt på blot halvanden 
time. Noget, arrangørerne dog (endnu) ikke problematiserer, men observerer med ”heartfelt 
gratitude”. (Boom 2019)  
 
 
Hemmelig viden og subkulturel kapital  
Fusions lotteri kører i december over to uger, så folk, der lever uden konstant internet-opkobling (et 
idealiseret kernepublikum) også har en chance for at deltage. Vinder man i lotteriet, får man lov til 
at købe én billet, som ikke kan videresælges. På trods af denne ekstra indlagte forhindring voksede 
deltagerantallet alligevel til 70.000 gæster i 2013. Oveni de 70.000 havde tusindvis af skuffede 
tabere i lotteriet også valgt at troppe op alligevel for at snige sig ind på festivalen. Denne natlige 
kravlen-over-hegn medførte mere end 30 alvorlige håndskader – og fyldte skadestuer på de 
omkringliggende sygehuse.  
 
”I har frataget os den naive tro på, at Fusion kan blive ved med at være et sted uden kontrol alle 
vegne”, lød det med stor skuffelse fra Kulturkosmos på websitet efter festivalen. Skuffelsen kan 
bestemt også have noget at gøre med den brudte usynlighed, som de fyldte skadestuer nødvendigvis 
måtte medføre.  
 
Året efter, i 2014, blev billetprisen sat op fra 70 til 90 euro for at dække de nye udgifter til flere 
hegn og vagter (Majcher, 2015b). 
 
Indførslen af lotteriet har vakt megen vrede og ærgrelse blandt dedikerede fusionister (blandt andet 
udtrykt i lange, følelsesladede tråde på festivalens debatforum forum.fusion-festival.de.  
 
Jeg mener, man kan argumentere for, at ærgrelsen over lotteriet bunder i, at den årlige lotteri-runde 
omformer deltagelsen i festivalen fra et færdighedsspil, hvor dedikation er afgørende (agôn) til et 
tilfældighedsspil baseret på rent held (alea). 
  
Færdighederne i en subkultur som ravekulturen er blandt andet at vide, hvor de bedste (og gerne 
hemmelige) fester er, og at have adgang til dem - hvilket kan indebære en besværlig rejse, der 
beviser ens dedikation (såsom til Boom) samt kræve svært definerbare subkulturelle 
færdigheder, som kan tage mange år at mestre (såsom hvordan man overvinder den berygtede 
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dørpolitik på Berghain, hvor hundredvis af håbefulde gæster rutinemæssigt bliver afvist hver uge 
efter timelang ventetid i kø). 
 
Det gælder desuden om ikke at afsløre sin dyrebare subkulturelle viden til ’de forkerte’, hvilket i 
mange tilfælde kan betyde massemedierne. Som Sarah Thornton skriver om ‘undergrunden’: 
“Their main antagonist is not the law which might suppress but the media who continually 
threaten to release their knowledge to others” (Thornton 1995, 117).  
 
(Det er dog vigtigt at indskyde, som det også fremgår af Fusions krise i 2019, at en eventuelt 
undertrykkende lovmagt naturligvis kan være lige så stort et problem for Fusion (og lignende 
dele af ravekulturen) som mainstream-medierne kan være det. Rækkefølgen af begivenheder 
forløber dog ofte på den måde, at TAZ’en først får problemer med lovmagten, når den er blevet 
opdaget af medierne – fordi den derfor ikke længere er usynlig.) 
 
I Fusions tilfælde var den dyrebare knowledge om festivalen nu – via verdens nye og komplet 
ukontrollerbare massemedie, Facebook (word of mouth på steroider) - undsluppet til så mange, at 
der ikke længere var billetter nok til alle medlemmer af stammen. I et forsøg på at etablere en 
form for ’ny’ retfærdighed, som ikke tilgodeså kapitalismens vindere, dvs. dem med penge nok 
til at købe billetter til overpris, opfandt Kulturkosmos lotteriet. 
 
 
Lotteriet – fra agôn til alea (og tilbage igen)  
Mine egne følelser omkring etableringen af Fusion-lotteriet, som jeg så afspejlet hos mange 
medfusionister, var en klar oplevelse af, at den totale tilfældighed ved lotteriet var ’uretfærdig’. 
At et almindeligt billetsalg ville være at foretrække, om der så blev udsolgt på tre timer, alene på 
grund af den dedikation (og følgende frasortering af ’ikke-fans’), det ville kræve at sidde klar til 
køb ved frigivelse af billetterne. Og at man ’havde fortjent’ at være tilstede på festivalen i kraft 
af sin gennem årevis indtjente subkulturelle kapital (hvor det f.eks. giver point på kontoen at 
have været med på festivalen fra begyndelsen, at have kendt til festivalen længe før andre, at 
have deltaget ti år i træk osv.).  
 
Ved hvert årligt lotteri opstår nye tråde på Fusions debatforum, hvor folk ærgrer sig over, at de 
har tabt lotteriet, og hvor de prøver at argumentere for, at man skal dedikere sin ubrugte billet til 
netop dem. Her bruger de deres dedikation og tidligere indsats som argument: De har (f.eks.) 
deltaget i festivalen hvert år siden 2007 og fortjener derfor at deltage igen. 
 
Som Caillois skriver om det nærmest fornærmende ved alea-spil: “It seems an insolent and 
sovereign insult to merit”. (Caillois 2001, 17) 
 
Dedikerede fusionister finder dog måder at genetablere dedikeret agôn som vinderparameter: 
Man melder sig til at arbejde på festivalen for en billet (den slidsomme vej), eller man får adgang 
til en ’friend of artist’-billet ved at kende de rette mennesker (stærk subkulturel kapital på spil 
her). Og hvis alt andet fejler, kan mimicry sågar tages i brug: Man kan, mod reglerne, styre mod 
Fusion med en andens (af denne købte) billet i hånden og foregive at være vedkommende 
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gennem udlånte ID-papirer. 
 
En uventet nylig udvikling har dog sat alea yderligere i spil: Den 16. september 2020 blev det via 
festivalens nyhedsbrev offentliggjort, at Fusion 2021 som reaktion på den nuværende corona-
situation vil blive splittet op i to (deltagertalmæssigt) halverede festivaler på hver 35.000 
deltagere: den 24. til 27. juni (kaldet Team RED) og den 1. til 4. juli (kaldet Team BLACK).  
 
De to farver (og nærliggende varianter) har været brugt i Fusions logo, på hjemmesiden og i 
musikprogrammet med nogenlunde regelmæssighed siden 2009 og kan derfor uden problemer 
vurderes som et oplagt farvevalg, men det er svært ikke at få associationer til farverne på et 
roulette-hjul (endnu et alea-spil). Billetprisen er desuden sat op, så folk, der vandt billetter til den 
aflyste Fusion 2020, skal, hvis de vil beholde deres billet og bruge den i 2021, betale et 
yderligere beløb og derefter vælge farve. Hvad der i forvejen var et tilfældighedsspil (vinder jeg i 
lotteriet eller ej) har nu fået et yderligere gambling-twist: Skal jeg forøge indsatsen, og hvilken 
weekend skal jeg herefter satse på? 
 
Som en pudsighed kan man notere sig, med Fusions kommunistiske aspirationer in mente, at på 
det tidspunkt, hvor Caillos skrev Man, Play and Games, var alea-spil forbudt i Sovjetunionen 
(den daværende verdensordens repræsentant for kommunismen), og lotterier af enhver slags blev 
betragtet som amoralske (Caillois 2001, 158).  
 
 
Delkonklusion: Hvem har adgang til ritualet?  
Fusion befinder sig tydeligvis i en fase, hvor det er blevet så svært at regulere adgangen til 
ritualet, at festivalen, i hvert fald i mange dedikerede fusionisters øjne, er i farezonen for at miste 
nogle af sine kerneværdier (såsom et erfarent, modent (stam)publikum). Og hvis hvem som helst 
(det vil sige heldige nybegyndere frem for dedikerede entusiaster) kan få adgang til ritualet via et 
lotteri, mens erfarne entusiaster udelukkes, mister ritualet så ikke sin værdi?  
 
Jeg synes, man kan argumentere for, at lotteriet ikke nødvendigvis udelukker meget dedikerede 
fans (fordi de, som jeg beskrev ovenfor, kan finde andre vegne ind (via agôn)). Dermed er den 
besværlige adgang (en væsentlig ritual-markør) til det hellige område genetableret, og måske 
endda forøget.  
 
Når det er sagt, kender jeg ikke til nogen subkulturelle rum, der kan tåle at blive oversvømmet af 
intens nytilstrømning uden at miste deres oprindelige form og ’magi’, dvs. det, som gjorde dem 
til et attråværdigt og helligt rum for deres oprindelige ’stamme’. Til festivalen i 2019 fik jeg selv 
for første gang den oplevelse, at publikumsammensætningen havde ændret sig så meget, at jeg 
begyndte at overveje, om dette mon skulle være min sidste Fusion.  
 
Jeg efterprøvede naturligvis min ’fornemmelse’ af, at mange på 2019-festivalen var 
førstegangsbesøgende, ved at spørge så mange som muligt, og min formodning var ganske 
korrekt. Antallet af førstegangs-besøgende blandt mine adspurgte var endnu større, end jeg 
havde regnet med: 100%. 



48 

 
Selvom jeg derfor føler, at mine observationer var ganske præcise og berettigede, må jeg dog 
også samtidig acceptere, at jeg her har hovedrollen i en yderst almindelig subkulturel hændelse: 
Allerede i 2008 (mit andet år på Fusion, hvor jeg selv stadig var i en meget begejstret fase) talte 
jeg med festivaldeltagere, som syntes, at Fusion for længst var blevet alt for stort og var meget 
bedre i 90erne. Det er simpelthen en temmeligt gængs positur blandt subkulturelle veteraner, at 
tingene var bedre i gamle dage.  
 
 
Festivalen som legeplads 
Som det ses i det ovenstående kan hele Fusion-festivalens fysiske udtryk ses som en gigantisk 
legeplads-for-voksne-installation med rig mulighed for at afprøve alle kombinationer på Caillois’ 
leg-og-spil-spektrum: fra flerpersoners-gyngeheste, twisterspil i græsset og klatrenet i træerne til 
fire-på-stribe-spil i overstørrelse og skov-bordtennis (et klassisk agon-spil, som hurtigt kan 
omdannes til ilinx i rundt-om-bordet-varianten); suppleret af festivaldeltagernes mangeartede 
fantasifulde udklædninger (mimicry) samt massevis af medbragte flow-instrumenter: jonglør-
bolde, hulahopringe, slacklines, lysende pois og djævlestokke. Disse medbragte flow- og ilinx-
remediers funktion folder jeg ud i det kommende kapitel.  
 
Den absolutte hovedattraktion på legepladsen er dog først og fremmest dansegulvet, den 
magnetiske strømhvirvel af rytme og energi, som jeg ser nærmere på i min analyse af Ozora på 
de følgende sider.  
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Ozora – festivalen som udviklingsrejse og flowmaskine 
 
 
Stammeritualet opdateret til det 21. århundrede  
Ozora-festivalen har rødder i en solformørkelsesfestival (Solipse) afholdt i Ozora-dalen i Ungarn 
i anledning af den totale solformørkelse i august 1999. Blandt de optrædende i 1999 var Electric 
Universe, Etnica, Haldolium, S.U.N. Project, Total Eclipse og X-Dream – hvoraf flere også var 
en del af programmet seksten år senere i 2015, da jeg selv deltog. 
 
Ozora-festivalen omtales ofte som paradis (f.eks. ved festivalens ikoniske indgangsportal med 
ordene ’Welcome to Paradise’ udspændt mod himlen) og som ’hjem’ for den globale stamme af 
’Ozorians’, der også omtales som festivalens ’children’. Samtlige af festivalens 
kommunikations-kanaler er fyldt med udtryk som ”SweetHomeOzora” (bruges ofte, se f.eks. 
Novishari 2018), ”Finally at home” (Ozorian Prophet 2015, dag 2 side 1) og ”Welcome home 
Ozorians!” (dag 1 side 1), og i aflysningsåret 2020, hvor Ozora ligesom Boom-festivalen 
bibeholder en jævn strøm af aktiviteter på de digitale kanaler med det formål at få stammen til at 
’forblive forbundet’, er taglinen på RadiOzora.fm’s live-streaming-udsendelser karakteristisk 
nok ’connecting homes’.  
 
På forsiden af tirsdagsudgaven af festivalens avis The Ozorian Prophet (O.P. 2015, dag 2 side 1) 
står der ”The tribe has arrived”, og dalen, som festivalen afholdes i, beskrives mange steder som 
hellig, også udtrykt i festivalens åbningsceremoni, hvor hesteryttere med flammende spyd skal 
tænde ilden på mainfloor og dermed binde ”the shamanic past of the place” sammen med ’the 
very present’ (dag 2 side 1). 
 
Festivalen i 2015 indledes med et 24 timer langt dj-sæt af Goa Gil, som i festivalens avis 
bekriver, hvordan menneskeheden gennem hele sin historie har brugt musik og trance-dans til at 
løfte sig til nye bevidsthedstilstande - et oldgammelt stammeritual opdateret til det 21. 
århundrede, der kan øge vores bevidsthedsniveau og bringe os i tættere kontakt med planetens 
behov. Trommerne af dyreskind er nu blevet til computere og synthezisers, og dj’en fungerer 
som en shamanistisk guide, der kan hjælpe danserne med at åbne op for oplevelsen, så den ikke 
bare bliver god, men livsforandrende. Det kan tage lang tid at komme ind i disse særlige tilstande 
af øget bevidsthed, siger Goa Gil, og derfor spiller han ofte dj-sets, der varer 24 timer – eller 
længere. (Ozorian Prophet 2015, dag 2 side 1). 
 
 
Festivalen som udviklingsrejse og initiering  
Muligheden for en 24 timer lang trancedans-indledning på festivalen er karakteristisk for Ozora, 
der på mange niveauer er udformet som en udviklingsrejse med fokus på udholdenhed og 
progression. Ligesom på Boom og på Fusion er det ikke muligt at købe endagsbilletter til Ozora. 
herved undgår man et publikum af nysgerrige, uengagerede tilskuere, der blot kommer for at 
kigge på og lade sig underholde. Festivalens formål er, at ’The Ozorians’ tager på en fælles rejse 
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sammen, hvor endemålet er en udvidet bevidsthed og en forbedret verden, som The Ozorians 
skal være med til at skabe via deres indsigter på festivalen (se f.eks. Ozorian Prophet 2015, dag 7 
side 3).  
 
At alle er til stede samtlige syv dage bidrager til, at ’The Ozorian Family’ havner i samme 
stemning, fordi de har gennemgået samme ”lidelses”-historie: Den brændende hede (36 grader er 
helt normalt), manglende nattesøvn, mange timers udmattende dans og krævende (eller 
vidunderlige) psykedeliske/berusede oplevelser. 
 
At festivalen anskues som en udviklingsrejse (der kan være både eventyrlig og udfordrende) 
udtrykkes både i festivalens fysiske udformning og dens udbud af aktiviteter samt dens egne 
kommunikationskanaler, hvor festivalen både beskrives som en rejse med op- og nedture (dag 7 
side 2), et ugelangt eventyr, som alle deltagerne skydes ud i via åbningsceremonien (dag 1 side 
1), og en udfordring, der skal klares (som der står i The Ozorian Prophet på festivalens sidste dag 
(dag 7 side 2): ”Congratulations freaks and lovers, we’ve made it!”  
 
 
Labyrinten, initieringen, helterejsen og selvtransformationen 
Festivaldeltagere kan eksempelvis gennemspille en i festivalen indlejret miniatureudgave af den 
krævende helterejse ved at opsøge den gigantiske majsmark-labyrint (hvis indgang man finder på 
toppen af en bakke ti minutters vandring fra mainfloor (festivalens hovedscene). Her kan man 
udfordre sin retningssans og viljestyrke på de lange, labyrintiske stier gennem majsmarken, hvor 
drilske og kryptiske skilte ved hver sti-deling (”Adventurer! You are embarking on the path of 
the warriors of light. Your journey may be as DEEP as you TAKE IT”) understreger 
fornemmelsen af en udviklingsrejse med forhindringer og vildveje undervejs - og peger mod 
muligheden for at møde sit inderste selv og en dybere sandhed i midten. 
 
Hvis man vil have støtte og vejledning til en mere dybdegående selvtransformation i løbet af 
festivalen, tilbyder Wheel of Wisdom-området programpunkter hele ugen, hvis formål er at 
“inspire you to evolve yourself to become the best, most conscious human being you can be”. 
Her er der også mulighed for at gå hele vejen og deltage fem dage i træk i et Initiate’s Program, 
hvor man trinvis føres gennem ’seven levels of consciousness’ og en tilbundsgående 
transformation. (Ozora Festival, n.d.)  
 
Man kan også, på ethvert tidspunkt gennem sin ugelange ‘følelsesmæssige og spirituelle rejse’ 
opsøge HAVEN-området – et omsorgsfuldt og afslappende fristed, hvor man (udover oplysning 
om substans(mis)brug og kroppens grænser), kan samle kræfter og dele sine udfordrende 
oplevelser på rejsen (kemisk inducerede eller ej). (Ozora Festival, n.d.). Som Joseph Campbell 
beskriver det i sin klassiske bog om helterejsen The Hero With a Thousand Faces, opstår der 
uundgåeligt farlige kriser undervejs i løbet af selvudviklingens og selvopdagelsens udfordrende 
rejse, og Ozora er altså ikke blot udformet på en måde, der igen og igen opfordrer deltagerne til 
at tage afsted på selvudviklingseventyret, men tilbyder i høj grad (ligesom Boom) også hjælp fra 
erfarne ’elders’ og medicinmænd, når disse kriser opstår (Campbell 1949, 9). 
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Jeg mener heller ikke, det kan undervurderes, hvor væsentligt de psykedeliske festivalers fysiske 
udtryk med deres talrige drage-, slange- og fabeldyr-dekorationer er i denne forbindelse: Vi er i 
mytologiske landskaber, hvor den enkelte festivaldeltager opfordres til at udforske, konfrontere 
og udfolde de stærke kræfter i det underbevidste, og det afspejles overalt i omgivelsernes 
dekorationer, udformet som ærefrygtindgydende budbringere eller tilsynekomster fra det 
kollektive ubevidste – i stærk kontrast til kommercielle festivaler såsom Roskilde Festival, hvor 
enhver dybere adgang til underbevidstheden til enhver tid kan blive forstyrret af en blinkende 
bannerreklame fra Tuborg. 
 
Jeg oplevede selv Ozora som den smukkeste festival, jeg nogensinde havde været på. Og jeg 
mener, det er muligt, at dette stærke indtryk af allestedsnærværende skønhed ikke blot består af 
en ren sanselig oplevelse af godt håndværk og opfindsomme udsmykninger, forstærket af 
underliggende harmoniske principper – men at det også kan tilskrives den genklang, som de 
dybere dele af min psyke har kunnet finde i omgivelserne; fryden ved at være i et genfortryllet 
rum, hvor der er plads til de arketypiske og heroiske oplevelser, som både Zoja og Campbell 
beskriver som nødvendige for vores psykologiske udvikling. 
 
 
Rejsen gennem chakraerne 
Også måltiderne på Ozora kan organiseres i et progressivt forløb: I fælleskøkkenet Cooking 
Grove laves der mad til festivalgængerne i en rytme, som bevæger sig gennem de syv chakraer i 
takt med festivalens stigende stemning: 
 
Om mandagen starter den kulinariske rejse ved rodchakraet, forbindelsen til den materielle 
verden. Ifølge køkkenet er chakraet forbundet til sanseorganet næsen, så maden skal være 
velduftende og aromatisk: Jordbær, hindbær, tomater, rødt kød (O.P. 2015, dag 1 side 3). Om 
tirsdagen er rejsen op gennem rygsøjlen nået til det orange sakral-chakra ved kønsorganerne 
(saftdryppende mangoer, sprøde gulerødder og andre libido-boostende råvarer i orange farver 
serveres), mens den sidste dag syv (krone-chakraet på toppen af hovedet), byder på beroligende, 
lilla råvarer (løg og auberginer) samt et regnbuefarvet brød for at fejre hele rejsen, ’the full 
spectrum’ og ’the unison of all the chakras’ (dag 7 side 3).  
 
Er man med hele vejen, har man altså bevæget sig fra de mest basale behov (rodchakraet) til 
etableringen af den spirituelle forbindelse med sit højere selv og udfoldelsen af ens livsformål 
(kronesakraet).  
 
 
Festivalen som flowmaskine: Flow-optimering og fritflydende energier 
Festivalen er altså udformet som en progressiv udviklingsrejse for deltagerne på flere (både 
æstetiske og indholdsmæssige) niveauer, og min påstand er, at der er en yderligere 
bagvedliggende årsag: Jeg mener, man kan betragte festivalerne som store maskinerier eller 
samlinger af teknikker kreeret til at skabe den eftertragtede tilstand af flow.  
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Festivalens områder er fyldt med tilbud, der hjælper flowtilstanden på vej: Bag mange af de 
traditionelle behandlingsmetoder og -terapier, som man finder i rigt mål på festivalerne, ligger 
ideen om ’flow’ som en idealtilstand for den sunde krop og sjæl.  
 
Her menes ikke udelukkende den flow-tilstand af komplet engagement som beskrevet af 
Csikszentmihalyi, men også flow i en bredere forstand: som en fri energistrømning gennem 
kroppen. De to tilstande er dog så nært beslægtet, at de ofte overlapper: Når man dyrker yoga, 
kan man opnå flowtilstanden gennem total fordybelse, og samtidig er selve yogapraksissen 
fokuseret på at opnå flow i kroppen: En fritflydende energi gennem legemet og en komplet 
sammenhæng mellem krop, sjæl og tanke. 
 
På festivalen er der udover yoga i mange varianter også undervisning i talrige danse- og 
bevægelsesteknikker, som handler om at forbedre eller manipulere energi-flowet gennem 
kroppen, fra tai chi og aikido til flowstaff. 
 
Også mange af healing- og terapiformerne på festivalen arbejder specifikt med flowforbedring, 
såsom quantum balance healing, thaimassage (”…an ancient technique used to improve flow of 
energy in the body” (Ozorian Prophet dag 7 side 3), og lydmassage med tibetanske singing-
bowls (som skal ’opløse blokeringer’ (dag 2 side 3)) – ligesom teorierne om chakraerne (de 
energicentre i kroppen, som Cooking Grove har organiseret sine menuer efter, som beskrevet 
ovenfor) også er bygget op omkring ideen om at skabe uhindret flow gennem kroppen.  
 
Den udbredte ’mangel’ på brug af sociale medier og internettet i det hele taget under festivalen 
er ligeledes en god indikator for et gennemgående fokus (også blandt festivaldeltagerne) på 
tilstedeværelse i nuet, selve forudsætningen for opnåelsen af flow. 
 
Og talrige områder og aktiviteter på festivalen er dedikeret til flow arts: akrobatik og jongleren 
med hulahopringe, LED-pois, S-sticks, djævlestokke med ild i osv. – alle teknikker, der både 
kræver flow-tilstandens blanding af total fordybelse og afslappet hengiven sig til whatever comes 
next – og samtidig visualiserer denne tilstand for tilskuere. 
 
 
Flow på mainfloor  
Festivalen er altså i stor stil bygget op af hjælpesystemer, der maksimerer flowtilstanden i 
kroppen på festivaldeltagerne, hvilket gør flowtilstanden på dansegulvet – idealtilstanden og det 
ultimative mål - nemmere at opnå. En fest, hvor så mange som muligt opnår flow i lang tid af 
gangen, er vellykket (og er det fænomen, som mange analytikere af rave-fænomenet beskriver 
som ’the vibe’ (se f.eks. Olaveson 2004, 178).  
 
(Som nævnt i det forgangne kapitel er der så mange lighedspunkter mellem egenskaberne ved 
flow, communitas og peak-oplevelsen, at jeg ville kunne skifte det ene ord ud med det andet 
både i det ovenstående og de følgende afsnit. Men jeg vælger at fokusere på flow, fordi det er et 
mere omfattende begreb end communitas og peak-oplevelsen (og en komponent i begge 
tilstande)). 
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Hovedscenerne på psykedeliske festivaler, ofte kaldet mainfloor, er i høj grad opbygget som 
områder, der kan optimere muligheden for at opnå flow:  
 
Den omsluttende, hypnotiserende lyd med den dybe bas skaber en stabil (og lydtryksmæssigt 
nærmest fysisk ramme om de dansende, der uden forstyrrelser kan lade sig opsluge. Visuelle 
fokuspunkter både afspejler og forstærker flowoplevelsen med ilinx-virkemidler, såsom visuals, 
der giver indtryk af at suse hurtigt gennem farvestrålende lys-tunneller eller falde gennem 
uendelige, svimlende dybder af fraktalmønstre. Væsentligt for flowoplevelsen er også, at 
musikken kører kontinuerligt: Hver dj mixer numrene sammen i ubrudte flader, og pauser 
mellem de enkelte dj’s og live-acts er ultrakorte; ikke mindst på festivalens sidste dage, hvor 
stemningen (og flowtilstanden) peaker, og musikprogrammet kører i døgndrift. 
 
 
“Dancing is a very important ritual” 
Udover at være opbygget som en flow-optimeringsmaskine omtales Ozoras mainfloor (ganske 
som Booms Dance Temple) som et helligt kraftcenter, der giver adgang til den efterstræbte 
ultimative tilstand, ’our oneness’ (Ozora Newsletter 2015) - et sted, hvor man genfyldes med 
kosmisk energi ved at ofre store mængder af sine egne kræfter og hengive sig til danseekstasen. 
Som Dávid Vigh fra Global Illumination – en af de tre grupper, der var med til at kreere Ozoras 
mainfloor i 2015, siger:   
 
“I named the project Astral Cathedral because I think every true psytrance dancefloor is a 
sacred place, the altar a focal point centered in the space around the DJ, and dance a form of 
prayer.” (Ozora Newsletter 2015).  
 
Mine egne beskrivelser af danse- og musikoplevelsen rummer både elementer af at blive grebet 
af en større kraft og den totale (men ekstatiske) udmattelse: 
 
”It crashes over you like a wave and carries you away. […]It grabs you by the spine. […]it 
reaches deep into something inside of us that has been ignored or has disappeared in the world 
today”. (Majcher 1994)  
 
"I was absorbed with every joyous fiber of my being. It’s the ULTIMATE zen experience! You 
fall out the other end, refreshed, ecstatic, and totally connected with the universe. And 
completely exhausted”. (Majcher 2014b)  
 
Den svenske duo Son Kite, som spillede på Ozora i 2015, beskriver dansen som et vigtigt ritual, 
vi ikke kan undvære (og deres egen rolle som egoløse tilvejebringere af denne tilstand): 
 
“Dancing is a very important ritual. […]This ritual is built into our DNA. We are supposed to do 
it, and we have always done it. […]it’s so extremely important for us to inspire people to reach 
that feeling. […]The sound of our music is formed by this aim”. (Majcher 2014) 
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Son Kite mediterer, før de går på scenen, så ego-energierne bliver formindsket, og fuldbyrder 
dermed den regulære rolleombytning fra rockkulturens scenefokus til ravekulturens full 
immersion-scenarie, som jeg beskrev på side 22, hvor raverne på dansegulvet får den absolutte 
hovedrolle i sanseoplevelsen: Sytten timers udmattende (selvvalgte) prøvelser og den 
efterfølgende ekstatiske transformation. 
 
Sofus (rave-entusiast siden 90erne, interviewet i 2014) beskriver dansen som en opgave, der 
(især da han var yngre) krævede, at han overvandt ’indre kampe’ mod udmattelsen på 
dansegulvet og tvang sig selv videre:  
 
“There’s something euphoric about it, the fact that the body can just keep going. It’s a meditative 
quality, almost shamanistic. All of us doing this tribal dance together. […]You are actually doing 
it for the community. You don’t just go home, you stay and dance until the end.” (Majcher 
2016).  
 
Hans selvvalgte udholdenhedsopgave minder om de ekstremsportudøvere, som antropologen 
David Le Breton skriver om i Playing Symbolically with Death in Extreme Sports, hvor 
overskridelsen af egne fysiske grænser byttes for øjeblikke af intens meningsfylde, der giver 
mening til hele livet: ”Going right on to the end of the self-imposed task gives a legitimacy to 
life[…]”. (Le Breton 2000, 1) 
  
Le Breton skriver om faldskærmsudspring, friklatring uden sikkerhedssnet, offpiste-skiløbere og 
folk, der sejler i kajak over Nordatlanten for at opleve ”emotions that are denied us elsewhere” 
(Le Breton 2000, 5) og bruger både flow- og ilinx-begrebet til at beskrive de udmattende og 
desorienterende grænselande, sportsudøverne opsøger i deres egen psyke; og lighederne med, 
hvordan disse intense øjeblikke hentes hjem fra grænsetilstandene på dansegulvene, som trofæer, 
er slående: 
 
”The search is for personal transfiguration caused by exhaustion or disorientation of the senses, a 
sudden and incredibly strong feeling of being one with the world, an ecstasy that then forms such 
a strong memory that the player does everything possible to relive it.” (Le Breton 2000, 10).  
 
Som det ses ovenfor, bruger Le Breton gentagne gange ordet player i artiklen (i betydningen 
sportsudøver (på fransk skelnes ikke som på engelsk mellem play/game)), hvilket er en perfekt 
indgangsvinkel til følgende afsnit, hvor jeg ser videre på dansen på den psykedeliske festival 
som en ilinx-udfordrende tilstand, der både kan minde om et immersivt computerspil og en 
digital leg med egodødsoplevelsen.  
 
 
Udviklingsrejsen på dansegulvet: Flow, ilinx og egodød  
I mine egne beskrivelser af det, der opstår på dansegulvet, når det hele går op i en højere enhed, 
bliver dansen og musikken til en tredimensionel rytmisk gåde, der skal løses: 
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“Dancing to electronic music is serious business. […]It has never been just about ‘fun’ for me, 
but also about the physical challenge and the meditation-like state it delivers when everything 
comes together[…] When I get really into it (the warm-up can take a while, like sports) the 
music opens up like a 3D space, like a magnificent sonic puzzle that I am solving as I go, but 
with no strain”. (Majcher 2014b) 
 
Med den udvikling, der konstant sker inden for lyd- og lysteknologi kombineret med digital 
interaktivitet, kan man sagtens forestille sig, at fremtidens festivaldansegulv f.eks. vil kunne 
inkorporere feedback-systemer, så energien fra dansegulvet vil kunne afspejles direkte i både lyd 
og visuals på måder, som endnu ikke er mulige - og dermed give en endnu mere intens flow-
oplevelse på dansegulvet for den enkelte (og f.eks. forstærke min 3D-puzzle-oplevelse 
yderligere).  
 
Associationerne til et computerspil med ’levels’ af stigende sværhedsgrad, som danseren (eller 
hovedpersonen i den psykedeliske oplevelse) skal navigere igennem, får man også i Timothy 
Learys 1964-klassiker The Psychedelic Experience – en guidebog til vejen gennem den 
psykedeliske oplevelses udfordringer, baseret på bardo-niveauerne i Den Tibetanske Dødebog 
(en religiøs guide til dødsoplevelsen, Bardo Tödröl, der formodes at være fra 700- eller 1300-
tallet.) Learys manual forklarer eksempelvis, hvordan man undgår negative hallucinationer 
(Second Bardo-mareridt) ved at undlade at gå i panik og stritte imod, når alle kendte strukturer 
kollapser omkring en, men i stedet lader sig flyde med ind i denne svimlende men supervirkelige 
oplevelse af altings atomare struktur: “All is ecstatic electric Maya, the two-billion-year dance of 
waves.” (Leary 1964, 46)   
 
Denne psykedeliske oplevelse af verden som forvandlet til konstant pulserende, elektroniske 
vibrationer og energimønstre uden soliditet er æstetisk gengivet på mainfloor via farvestrålende 
lysprojektioner, fraktalvisuals og desorienterende lasertunneller, der både udtrykker den 
flowtilstand og den liminale transit-tilstand af formbar ustabilitet, som festivaldeltagerne 
optimalt befinder sig i (bardo betyder mellemtilstand/overgang, svarende til Turners 
limen/tærskel). 
 
Oplevelsen af den ustabile og ’risikofyldte’ tilstand, danserne befinder sig i, understøttes af 
musikkens lydbidder fra sciencefiction-film og stemmesamples, der ofte handler om dristige, 
kosmiske eventyr i alternative dimensioner, såsom “There are hundreds of universes of 
intelligent energy inside your body” (”Soothsayer”, Hallucinogen) eller “OK, space cadets! 
Prepare to hurtle through the cosmos!” (“Ring of Fire”, Green Nuns of the Revolution). 
 
Evnen til at navigere (såsom f.eks. at danse) i disse sanseligt hyperstimulerende omgivelser, som 
med alle virkemidler minder om universets manglende soliditet via ilinx-inducerende lysgrafik 
og kompleks og ’desorienterende’ musik i højt tempo kan minde om et immersivt computerspil, 
der træner ens sanseapparat i at håndtere den psykedeliske oplevelse. Og som nævnt i kapitel 4 er 
psytrancefesterne traditionelt et ’spil’, der bliver sværere om natten:  
 
Tempoet stiger i musikken, lyden bliver mørkere, og de sanseudfordrende elementer ved 



56 

oplevelsen forstærkes (f.eks. via de desorienterende lysprojektioner). Natmusikken om lørdagen 
på Ozora har jeg selv beskrevet som ’trolddom’, ’maskindæmonisk torden’ og ’sorte 
insektsværme’, der ’maser sig ind i ørerne’, altså en brutal og invasiv kraft, der beskrives som 
lidt af en prøvelse. (Majcher 2015) Klarer man sig igennem initieringen, er belønningen 
genopstandelse ved daggry: en højtid til raves og festivaler, hvor stemningen på dansegulvet igen 
bliver varm og euforisk. 
 
Jeg har tidligere (f.eks. i kapitlet ”Hvad betyder psykedelisk” samt i ”Nutidens længsel efter 
overgangsritualer”) påpeget lighedspunkterne mellem den psykedeliske oplevelse og 
nærdødsoplevelsen.  
 
I The Psychedelic Experience bruger Leary Den Tibetanske Dødebogs guide til dødsprocessen 
som direkte hjælpemanual til den psykedeliske oplevelse, så forbindelsen mellem de to tilstande 
er grundigt etableret i et af de klassiske værker fra den anden psykedeliske bølge, ligesom den 
mulige psykedeliske ceremoni i De Eleusiske Mysterier beskrives som noget, der befrier 
deltagerne for frygten for døden. Og som mange, der har deltaget i en ayahuasca-ceremoni, vil 
kunne bevidne, føles oplevelsen ofte som en dødsoplevelse, hvor man slæbes gennem 
lidelsesfulde tilstande, der kun varer nøjagtigt lige så lang tid, som det tager en at slippe 
modstanden, ’give op’ og ’dø’.  
 
Det er interessant at se på (dansen på) de psykedeliske mainfloors som en digital og legende 
gennemspilning af ’dødsoplevelsen’: De fluorescerende farver, som er et fremtrædende element i 
det visuelle udtryk, minder om den form for lys, som nævnes i forskningsbeskrivelser af 
nærdødsoplevelser (”as if lit from within itself and emitting light”) (Long 2010) og day-glo-
kulørerne fra Strassmans DMT-forsøg (der også sammenlignes med nærdødsoplevelser 
(Strassman 2001, 182)). Villigheden til at give slip og ’dø’ på dansegulvet er et stærkt element i 
den ekstatiske danseoplevelse, hvor man skal ’ud af sig selv’ og ’give slip på egoet’. Og talrige 
lyd-samples i musikken omhandler bevidsthedens og dødsoplevelsens mysterier, såsom dette 
McKenna-sample, der (bl.a.) kan høres i nummeret ”Immortality” af Merlin (og både indfanger 
’døds’- og computerspiloplevelsen): “This actually is just one level of cosmic systems of some 
sort where birth and death are transitions from level to level”. 
 
 
Den sære forbindelse mellem dansegulve og død 

De aktuelle corona-restriktioner verden over har sat et nyt spotlys på denne forbindelse mellem 
dansegulvet og døden: 
 
I Danmark blev der eksempelvis i august og september 2020 tegnet en stærk medieformidlet 
forbindelse mellem unges ulovlige dansefester i det fri og de unge som de primære corona-
smittebærere (se f.eks. Runøe 2020, TV2). De unges uslukkelige trang til at mødes og danse stod 
skarpt over for myndighedernes behov for kontrol og forsigtighed, og dansegulve blev forbundet 
med død på nye, sære måder.  
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På de psykedeliske dansegulve arbejdes der på mange niveauer (også æstetisk) med selve fryden 
ved at lade egoet og alle dets vante kategorier ’dø’ og gå i opløsning i et sansemættet maskineri, 
hvor digitale projektioner af kaleidoskopiske mønstre og summende fraktal-tunneller, der 
konstant muterer i pulserende bevægelser, mimer alle fænomeners fundamentale Maya-natur 
uden soliditet (Leary 1964, 46) og molekylernes summende brusen i luften, træerne og de 
dansende kroppe omkring en. 
 
Den statsligt sanktionerede ’frygt for dødsoplevelsen’ (som man kan kalde ’fornuftig’ eller 
’neurotisk’, alt efter standpunkt), hvor man ikke må mødes, ikke må danse og skal trække vejret 
gennem en maske for ikke at indånde farlige molekyler udefra, er det komplet modsatte af den 
psykedeliske (danse)oplevelse, hvor man accepterer den totale gennemstrømning fra 
omgivelserne i en verden, der helt grundlæggende ses som ’ustabil’ og i konstant bevægelse. Der 
er ikke andre muligheder end accepten: I den psykedeliske oplevelse er der intet skel mellem 
’dig selv’ og omgivelserne. 
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Konklusion: Overgangsritualer til en ny verden 
 
Mit grundlæggende spørgsmål i dette speciale har været, om de psykedeliske festivaler kan 
betragtes som faktiske overgangsritualer og ikke blot festivaler med mange rituallignende 
elementer. 
 
Svaret, mener jeg, er et klart ja. Jeg er faktisk blevet forbløffet over, i hvor høj grad det er tilfældet. 
Alle tre festivaler tilbyder ikke blot talrige systemer af forskellig slags, der sender deltagerne 
gennem en transformativ oplevelse, men også støttesystemer, der (som stammens ’elders’) tager sig 
af kriser opstået undervejs. 
 
En vigtig pointe er, at for nutidens urbane, vestlige menneske, er der, i modsætning til ’novicerne’ i 
Turners overgangsritualer, ikke et fast næste stadie med øget status på en allerede kulturelt 
veldefineret og præfabrikeret vej (se side 25)), som festivaldeltagerne skal lande i på den anden 
side. Den transformative festival kan derfor i stedet blive et vedvarende og tilbagevendende 
overgangsritual i et kontinuerligt personligheds-arbejde.  
 
Graham St John kalder festivalerne ‘hyperliminale’ (St John 2010, 242): De skaber en liminal 
kultur, som festivaldeltagerne kan blive ved med at vende tilbage til i det uendelige, fordi de 
kompetencer og den viden, man får via festivalens initiering, primært kan bruges inden for den 
selvsamme festivalkultur. (St John 2010, 225).  
 
Her mener jeg, St John komplet overser, i hvor høj grad festivalerne netop er aktivt vendt mod 
verden og forsøger at give festivaldeltagerne kompetencer, der er brugbare og nødvendige ude i den 
aktuelle virkelighed, såsom bæredygtige principper og evnen til at forbruge mindre. 
 
Som understreget i kapitel 7 har de psykedeliske festivalers verdensbillede længe været sådan, at 
systemet på planeten er i stykker, og at en tilbundsgående global transformation mod en mere 
bæredygtig model (også på det mentale niveau) er nødvendig – og dermed et globalt 
overgangsritual, hvor festivalerne ser sig selv som vigtige foregangseksempler og fællesskaber. 
 
Her synes jeg i høj grad, at aflysningerne i 2020 har vist, at den rolle tages alvorligt, f.eks. med 
lanceringen af Liminal Podquests, RadiOzoras ’Connecting Homes’ og Boom Toolkit for Covid-
19-serien. 
 
Og at det psykedeliske mind-set, som jeg skrev i kapitel 9, egner sig virkelig godt til globale 
kriser som den nuværende, hvor man er nødt til at blive ’venner med uvisheden’. 
 
Det bliver spændende at se, hvordan verden ser ud, når tiden for festivalerne nærmer sig i 2021. 
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BILAG I 
 
Forsøg udført den 23. oktober 2020 
Liste over offentlige begivenheder fundet på Facebook, der foregår i Danmark mellem den 23. og 
den 31. oktober 2020, som lover transformation til deltagerne gennem ritualer eller rituallignende 
former. 
 
Tidsramme: 10 minutter, inklusiv nedskrivning. 
Originaltitler er bevaret.  
  
1. Livstransformerende retreat (23. oktober) 
- ”en kraftfuld og livstransformerende indre rejse” katalyseret af ”moderne shamanistisk original 
rejsemusik” og ”hellig te” 
2. Drum Building Workshop (23. oktober) 
“beating the drum can be the creation of new and dissolving the old – a transformation of energy, 
direction and perception” 
3. Men’s Journey (30. oktober) 
-  – et ayahuasca-retreat kun for mænd. “Your chance to dive deep and to transform in all levels of 
your existence”. (30. oktober).  
4. Kakao & Lydhealings Ceremoni (FULDT BOOKET) (31. oktober) 
– ”healende lyd, kakao og smukke energier” 
5. 2 Day Vocal Odyssey Workshop (31. oktober) 
“The voice is our bridge to the divine, our connection to the prayer we carry. In this group we will 
reconnect to the simple, playful and natural way of expressing our authentic voice beyond 
judgements”.  
6. Circus of Dark Light vol. II. (29. oktober) 
”We invite you for four days of ceremony and co-creation in the dark belly of Illutron the ghost 
ship… It is a mystical time, a time for rituals and for honoring what's gone by.” 
7. Ayurveda workshop (29. oktober) 
”…one of the world's oldest holistic healing systems developed more than 3000 years ago in India. 
Each of you will discover your individual Ayurvedic type (Dosha) and receive guidelines and 
suggestions...” 
8. Magic Circle - authentic relating (30. oktober) 
”Den magiske cirkel er et sted hvor en legefuld stemning og nærværende relationer opstår og 
udforskes. Hvad sker der når du ikke går i historier fra fortiden, men møder andre i nuet?.” 
9. The Ancestral Vibration - Deep Sound Healing Therapy (24. oktober) 
“In modern society it is very difficult to "stop and breathe". The result is the repression of our vital 
energy and the consequent illness and general disconnection from ourselves. We must claim the 
right to take care of our being, giving ourselves the opportunity to feel and be healed.” 
10. Healing fuldmånekoncert (31. oktober) 
”Målet med vores globale, meditative fuldmånekoncerter er at medvirke til kraftige, positive 
forandringer på planeten. Musikken, som vi spiller ved fuldmånekoncerten, bliver skabt i nuet og er 
inspireret af det stjernetegn, der aktiveres af fuldmånen.” 
11. Introduction Sessions - Vibroacoustic Sound Massage (25. oktober) 
”Ved at skabe rum og events hvor aktiviteter som afslapning, yoga, meditation og dans 
akkompagneres af live musik og DJ’s, gør vi selvopdagelse og transformative oplevelser til en 
legende rejse” 
 


