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Abstrakt 

Långt tillbaka i tiden i antika Egypten dyrkades Osiris, en omtyckt och respekterad 

dödsgud vilken lämnat spår efter sig in i nutid. Han representerade inte bara döden utan 

även livet självt och möjligheten till uppståndelse. Långt senare kom en ny gestaltning 

och inkarnation av “Döden och livet” att träda fram, en Loa av voodoo; Baron-Samedi. 

Två till synes helt olika gudomar från skilda religioner, kulturer och tidsepoker; men 

båda kopplade till den Afrikanska kontinenten.  

Syftet med denna undersökning är att skapa en djupare förståelse av dessa två gudars 

liknande symboliska funktioner; hur skillnader yttrar sig samt hur likheterna 

sammanfaller. Detta är gjort genom först en litteraturstudie där olika förklaringar och 

åderberättelser av de båda gestalterna behandlas, sedan analyseras det funna materialet 

utifrån ett religionsfenomenologiskt och ett religionspsykologiskt perspektiv. Genom 

det valda teoretiska ramverket är målet att den undermedvetna symboliska funktionen 

av de båda gudarna ska kunna belysas och jämföras.  

Resultaten av undersökningen visade att bilden och förståelsen av gudarna varierar 

beroende på vilken litterär källa man vänder sig till. Olika variationer av Osiris-myten 

återges och olika symbolisk tolkning presenteras. Baron-Samedi är relativt konstant i 

sin presentation men hur detaljerad denna är beror på källa. Det material som samlades 

in är tillräcklig för att utifrån den kunna göra en analys och se att de båda två kan tolkas 

som en religionsfenomenologisk arketyp och som en Jungiansk transcendens symbol 

och medel för en individuationsprocess. Trots sina yttre skillnader och skilda kontexter, 

så fyller de båda dödsgudarna samma funktion i form av att förkroppsliga behovet av 

frigörelse, personlig utveckling och upplysning. Hur denna funktion yttrar sig och hur 

denna kontakt med gudarna formas skiljer sig dock åt dock mellan de båda gestalterna. 

Nyckelord: Jämförandestudie; Osiris, Baron-Samedi; Religionsfenomenologi; Mircea 

Eliade; Jungiansk Psykologi; Carl G. Jung; Transcendens 
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1. Inledning 

Osiris is the name we use to signify this archetypal god of becoming as it is 
experienced in time in this world. This is the god we so desperately need in 
contemporary life where regenerative sciences are physically altering the human 
landscape. While there are many meditative practices that put us in touch with 
“becoming,” we have focused on Osiris as an archetypal symbol that illuminates an 
ancient way of understanding the unconscious, its contractions and expansions, it’s 
suffering, and its immortality.  
The Osiris mystery shows how this transformation occurs—how the very body that 
allows us to exist on earth is simultaneously the vehicle that enables us to embody a 
god.  1

- Cavalli T. F. Embodying Osiris 

Beslutet att fokusera mitt arbete på just afrikanska dödsgudar grundar sig i mitt genuina 

intresse kring myter; dess gestalter och rika symbolik. Min personliga resa fram till 

denna undersökning började redan under barndomen då jag tidigt kom i kontakt med 

fornskandinaviska myter och sagor likaväl som de fornegyptiska och grekiska. Alla 

dessa innehåller arketyper och symbolik vilka inte är allt för olika varandra, men alla 

med sin egna historia och kontext. Jag fascinerades och drevs av viljan att veta mer. Vad 

betydde dessa “sagor”, vad var deras syfte och funktion för oss människor - då som nu. 

Jag har med åren läst mycket om ett flertal kulturer och deras myter och hittills har 

intresset inte svalnat. När jag ska försöka motivera en studie grundat i sagor och myter 

så har jag svårt att finna ord som kan uttrycka det jag känner behov av att säga. Det är 

ingen forskning som kommer rädda liv eller förändra världen, det är uppenbart. Men det 

är forskning och studier som kan hjälpa oss individer att förstå oss själva, vår strävan i 

livet, samt hur detta behov är samma som människor långt före oss har sökt svaren på 

precis som vi gör nu. Genom att söka djupt inne i dessa myter och historier så kan vi 

hitta oss själva. I just denna undersökning kommer jag rikta min blick mot Osiris och 

hans yngre efterträdare Baron-Samedi som arketyp och symbol för livet, döden och 

transcendens. Genom dessa studier hoppas jag på att vi kan se och finna en pusselbit till 

svaret om vem vi är i jakten på vad Jung skulle kalla individuation. Hur fungerar båda 

dessa gestalter i denna kontext, vad fyller de för symbolisk funktion och urskiljer dessa 

sig åt från varandra? Detta är frågor vars svar jag söker genom denna undersökningen.  

 Cavalli T. F: 2010: 2561
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att undersöka huruvida det finns en likhet mellan den 

symboliska funktionen hos den Egyptens antika Osiris och den betydligt mer levande 

Baron Samedi inom Voodoo. Detta med ett religionsfenomenologiskt och 

religionspsykologisk perspektiv för att lyfta den undermedvetna symboliska funktionen 

och värdet av dessa två gestalter. Två till synes väldigt olika ”dödsgudar” med en lång 

historia och vilka man kan argumentera för har bakgrund i Afrika. Den ena är levande 

än idag och gestaltas återkommande inom olika medier, medan den andra föll i glömska 

efter att ha varit en viktig gud inom sin religion och kult. 

* Hur framställs gestalterna i det presenterade materialet?  

* Vilka likheter/skillnader går det att se mellan dessa två gestalters symboliska 

funktion och medium för transcendens? 

1.2. Material 

För övergripande inblick i de omnämnda religionerna och förståelse för dess kontext 

vänder jag mig i huvudsak till följande litteratur källor;  David Rosalie’s Ancient Egypt, 

Métraux’s Voodoo in Haiti samt Westerlund David’s Vodou - Afroamerikanska 

religioner. 

Som underlag för den litterära jämförande studien mellan de valda dödsgudarna 

använder jag mig av följande litterära verk; vilka kommer att analyseras och diskuteras i 

undersökningen;  

Wilkinson Richard H. The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt 2003.  

Henrikson Alf, Hansson Lars, Törngren Disa. Stora mytologiska uppslagsboken 1994.  

David Risalie. Religion and Magic in Ancient Egypt 2002.   

Métraux Alfred. Voodoo in Haiti 1989. 

Westerlund David. Vodou, Santeria olivorism - Om afroamerikanska religioner 2006. 

Eliade Mircea’s Myten om den eviga återkomsten, Jung C.G.’s Complex Archetype 

Symbol in Psychology, samt Jung C.G.’s Människan och hennes symboler fungerar som 

huvudsakligt stöd för den religionspsykologiska analysen.  
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1.3. Metod och avgränsningar 

Denna undersökning kommer i huvudsak vara en litteraturstudie. Bakgrund och 

grundläggande kunskap vad gäller de presenterade mytiska gestalterna och dess 

religiösa och historiska kontext kommer baseras på litteraturundersökning. Vidare så 

kommer jag genom ett urval av litteratur presentera dessa gestalter, deras funktion och 

symboliska funktion. Litteraturen som kommer att presenteras handlar är sekundär 

litteratur, vilka behandlar de båda religionerna och där med gestalterna, Osiris och 

Baron-Samedi. Detta kommer fungera som basis för min jämförandestudie viken 

kommer stödjas av religionspsykologisk och religionsfenomenologisk teori, denna 

också litteratur baserad.  

2. Teoretisk utgångspunkt och centrala begrepp 
Analysen kommer att ta stöd från G.G Jungs psykologi kring mytisk symbolik, samt till 

viss del Mircea Eliade’s religionsfenomenologi och jämförande studier. Dessa teorier 

kommer vara min utgångspunkt för studien då båda lyfter intressanta och relevanta 

aspekter och kommer kunna tillföra ett intressant perspektiv.  

2.1. Arketyper och upprepning inom Eliade’s religionsfenomenologi  

I denna teori menar Eliade att alla ritualer har en gudomlig förebild; en så kallad 

arketyp. Tanken är att dessa handlingar går att tolka som upprepningar med syfte att 

återskapa och återigen uppnå samma tillstånd vilket eftersträvades vid den ursprungliga 

handlingen/händelsen utförd av en gudomlig makt. Genom detta rituella upprepande 

kastas vi tillbaka till den “begynnelsens mytiska tid”.  En Arketyp (grekiskans 

archetypos) är då en början, grund eller orsak till detta upprepande mönster. En arketyp 

tjänar som en förebild, ett nedärvt sätt att tänka och känna, något vi eftersträvar att hålla 

fast vid.   2

2.2. Jungiansk Teori 

Jungiansk teori om religionspsykologi är högst komplext och innehållsrikt, ofta med 

fokus på människans förhållande till sitt undermedvetna. Ofta i teorierna agerar myter, 

drömmar etcetera, som medium. Genom kunskap kan vi förstå dess symboler, och på så 

vis kan vi nå en större förståelse av oss själva och utvecklas som människor och 

 Eliade M. 1969: 28-292
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individer. Jungs teorier och förståelsemönster är svåra att summera i sin helhet och på så 

vis gör jag här ett urval av centrala begrepp vilka är relevanta för denna undersökning. 

Dessa kommer att presenteras och definieras för att ge en grundläggande förståelse för 

den del av Jungs teorier vilka vi behöver ha med oss i denna undersökningen.  

2.2.1. Alkemi 

Jungs koncept av alkemi bygger på idén om att andliga och själsliga erfarenheter 

projiceras på kemiska ämnen och procedurer, samt att det finns en mångfald analogier 

mellan alkemins och individuationsprocessen symbolspråk. Ett annan del av alkemin 

som fenomen är motsatsernas förening i samma person och på det mellanmänskliga 

området, såväl som helandet av den neurotiska kluvenheten. Han menar att de vägar och 

metoder som leder till detta mål var på alkemins tid mångfaldiga och inbördes rätt 

olika.  Jung var med andra ord övertygad om att alkemins verkliga värde hade mindre 3

att göra med recept för transmutande metaller än med att visa psykofysiska metoder för 

att omvandla medvetandet. Alkemistens sanna avsikt, trodde han, var att förlänga livet 

och fördjupa det mänskliga sinnets förmåga.   4

 
2.2.2. Arketyp

Jungs teorier gällande arketyper ska ha kommit till genom hans kontakt med sina 

patienter då han la märke till deras mångfald av bilder och annat kliniskt material.  I 

detta såg han vissa grundmönster och grundstrukturer som han kom att kalla arketyper. 

Han beskriver dessa som osynliga och icke åskådliga verkande krafter i människans 

omedvetna. Man bör lägga märke till att arketyper inte rör sig om nedärvda 

föreställningar, bilder eller symboler utan om möjligheterna för dessa att komma i 

dagen och ta gestalt. De är en form av beredskapssystem, som ordnar eller ger upphov 

till de själsliga upplevelserna och som på så vis strukturerar de bilder som kommer i 

dagen. Arketyperna står nära instinkter genom dess egenskap av typiska 

handlingsmönster och reaktionsmönster som upprepar sig.  Jung säger att arketypiska 5

urbilder kan betraktas som instinktens perception av sig själv eller självporträtt.  6

 Hark H. 1993: 12-133

 Cavalli T. F. 2010: 734

 Mark H. 1993: 295

 Mark H. 1993: 306
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2.2.3. Individuation  

Individuation förklaras av Jung som en psykisk mognads- och förvandlingsprocess och 

är en stor del av hans teorier och psykologi. Ofta förklaras det också som “förverkliga 

sig själv” eller “bli hel”. Individuationen är en psykisk naturprocess och spelade en 

avgörande roll som modell i hans psykoterapeutiska behandlingsmetod.  7

2.2.4. Transcendens och transcendenssymbol 

Den transcendenta funktionen är en psykisk funktion i individuationsprocessen. 

Levande och motsatsförmenande symboler åstadkommer i den aktiva imaginationen en 

syntes mellan medvetandet och det omedvetna och där med en övergång från den 

tidigare inställningen till ett vidgat medvetande. Denna process leder till att det uppstår 

en kompensatorisk relation mellan medvetandet och det omedvetna, i och med att man 

överlämnar sig åt sina infall från det omedvetna och där med framför allt påträffande 

känslobetonade innehåll.  8

I Jungs teori förklaras en transcendenssymbol vara en symbol som representerar denna 

transcendenta funktion, “viljan att nå sitt eget högsta mål” eller “befrielsen från en 

tillvaro som är allt för omogen, fastlåst eller definitiv”. Det handlar alltså om 

människans frigörelse ur varje fastlåst livsmönster på vandring mot ett högre stadium 

(strävan mot individuation). I detta är alltså en transcendenssymbol, en symbol som kan 

representera just strävan till att uppnå detta mål hos oss människor.   9

2.2.3. Kritik och problematisering av Jung och Eliade 

När man använder sig av C.G. Jung eller M. Eliade så måste man ha i åtanke att det 

finns viss problematik. De båda utgångspunkterna är i sort sett lika i den aspekt att de 

båda tenderar att resultera i en till viss del fragmentarisk forskning. Delar av religionen 

tas från sin kulturella kontext och man fokuserar endast på vissa delar. Genom båda 

teorierna kan man se likheter mellan religioners arketyper eller symboler, men det är 

just ur denna teoris basis detta grundar sig. Det är inte den enda förklaringen eller det 

enda perspektivet. Man kan till och med argumentera för att det blir svårt att värdera 

 Mark H. 1993: 105-1067

 Mark H. 1993: 2288

 Jung C. G. 1964: 149-1519
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kunskapen man producerar i och med att den kulturella kontexten och religiösa helheten 

tenderar att försvinna bort eller i alla fall hamna i bakgrunden och skymundan. Detta 

betyder så klart inte att det inte kan vara intressant eller gynnsamt att använda sig av 

dessa teorier och metoder, men det betyder att man måste vara medveten om detta 

problemet med en eventuell studie. Kunskapen och resultatet studien kommer fram till 

har fokuset att titta på just dessa utvalda aspekter inom religion och dess funktioner 

utifrån dessa specifika teorier, man jämför inte hela religioner i sin helhet.  10

3. Tidigare forskning 
Det nuvarande forskningsläget visar på en tydlig brist på studier inom ämnet och det 

finns i nuläget ingen tidigare jämförandestudie mellan Osiris och Baron-Samedi. Det 

finns också en brist på tidigare forskning om de båda gudar från ett 

religionspsykologiskt perspektiv. Genom sökningar i huvudsakligen databasen Libris 

hittades endast nämnvärd relevant forskning av Thom F. Cavalli. Dr Cavalli gör en 

jungiansk psykologisk studie av Osiris, hans forskning på så vis relevant såväl genom 

studiemålet och teorin som används och det går att dra direkta paralleller mellan hans 

forskning och denna studie.  

3.1. Thom F. Cavalli, PhD; Embodying Osiris - The Secrets of Alchemical 

Transformation 

Dr. Cavalli är en schweizisk psykolog som doktorerade 1979. Han har över 30 års 

erfarenhet av psykoterapi och praktiserande av jungiansk psykologi.  11

Alchemy is as complex and as old as Osiris. Both share a common source—the Nile 
and its rich symbolism.  12

I Cavalli’s bok Embodying Osiris gör han en djupgående Jungiansk analys av Osiris 

samt tillhörande myter med fokus på symbolerna som framträder. Genomgående teman 

är alkemi, transcendens och Individuation. Han använder sig av Jungs koncept av 

alkemi för att förstå sig på meningen av “Osiris myten” och dess symboliska värde. Han 

 Geels A. Wikström O. 1999: 2110

 Cavallibooks 11

 Cavalli T. F. 2010: 7112
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talar om hur Osiris inte bara representerar en dynamik som hjälpte till att strukturera 

den mänskliga psyken utan också hur han är en arketyp (av Självet), samt hur vi med 

hjälp av Jungianska tekniker skulle kunna nå denna gudom och ta del av hans visdom. 

Cavalli menar och tror att alkemins grund är begravd djupt i det egyptiska psyket.  13

Osiris not only triumphs over death, but also represents the principle of continuous 
creation.  14

Genomgående tanke är att Osiris myten illustrerar en ursprunglig 

transformationsprocess. Som myt tillhandahåller historien kartor som hjälper oss att 

styra oss genom livets labyrint tills vi hittar centrum för vårt väsen. Osiris-myten är en 

del av en kollektiv dröm, och som en dröm kan vi förstå vad och vem Osiris inte bara är 

genom att tolka symbolerna för hans liv, död och uppståndelse, men i slutändan genom 

att förkroppsliga hans ande.  15

He is not, then, the god of the Nile, but rather the life energy that causes it to ebb and 
flow.  Osiris enliven the soul; he literally brings dead, intimate things to life, over and 
over again.  

Osiris takes us into the night, where it is pitch black. It is a place we resist but cannot 
avoid. We go kicking and screaming.  16

What this god has to tell us is that he is the light in the dark—a light that appears at 
times to be extinguished but in reality never wholly disappears.  
He possesses intimate knowledge of the cycle of life, death, and transcendence.  17

En viktig del enligt Cavalli gällande myten om Osiris död, är utöver hans övergång till 

efterlivet det, att han också visade få makten att regenerera jorden, ge det livet tillbaka 

långt efter att det verkade dött. Denna regenerativa kraft var enligt Cavalli vad 

egyptierna menade med att beskriva Osiris som "att bli jord". Han diskuterar vidare att 

 Cavalli T. F. 2010: 7713

 Cavalli T. F. 2010: 8414

 Cavalli T. F. 2010: 8515

 Cavalli T. F. 2010: 9216

 Cavalli T. F. 2010: 9317

!12



fälten skulle fyllas på varje på säsong, lika som själen, symboliskt, skulle göra det 

samma i och med att varje avliden person som behövde överleva kroppens död för att 

genom det kunna återuppstå i efterlivet. Denna regenerativa kraft måste gå från en 

säsong till nästa, från den gamla kungen till den nya, från Osiris till Horus.  18

Just as a plant dies only to become compost for the next generation, Osiris dies in order 
for a new and more conscious life-form to evolve. Alchemists said, “The corruption of 
one is the generation of the other.” This generation takes him out of the conscious realm 
and deep into the collective unconscious.  19

Cavalli skriver att på en personlig nivå är detta dödsmotiv den "mörka natten av själen" 

som en person måste uppleva för att bli född på nytt. Samtidigt är denna punkt exakt 

den där Osiris lämnar övervärlden och tar permanent bostad i underjorden, där han blir 

en gud av döden. Osiris fortsätter att vara med oss i detta omedvetna rike och som ett 

resultat kommer vi att behöva förstå denna nya roll han spelar i vårt medvetna 

uppvaknande.  20

The myth of Osiris prefigures the structure of the modern-day psyche and the process 
of individuation. It marks a critical transformation of consciousness that began in 
ancient Egypt some five thousand years ago.  
Animal totems, nature spirits, magic, and the central importance of kingship were some 
elements that influenced the shaping of ancient Egyptian governance, religion, 
psychology, and cultural beliefs.  21

Andra aspekter ur myten kring Osiris som Cavalli tar upp och analyserar är hur Osiris 

och Isis lärde människor hur man använder Nilen för att odla sina fält. Denna kunskap 

markerade ett betydande framsteg i utvecklingen av medvetandet. Det som hade varit en 

gudomlig kraft var nu, i viss mån, i händerna på bönder, bagare och kockar. Med 

självförsörjning var människor mindre beroende av staten; fyllda lagerhus etablerat en 

hälsosam marknad för handel. Samtidigt var det andliga ödet inte längre en faraos 

 Cavalli T. F. 2010: 12918

 Cavalli T. F. 2010: 13719

 Cavalli T. F. 2010: 13920

 Cavalli T. F. 2010: 23121

!13



funktion, utan snarare något varje person hade direkt tillgång till Gud (Aten) - en stor 

förändring i hur hans eller hennes öde i efterlivet skulle bestämmas.  22

Osiris had been a god of the dead, but he now represents the god of change and 
becoming—an alchemical god much in the likeness of Mercurius. Seth was no longer 
just the god of thunder and storms; he now becomes the nightly slayer of Apopis, the 
serpentine enemy of consciousness. Isis emerges not only as wife and sister, but also as 
mother and even as a creator goddess who re-members and animates her dead husband. 
Horus the Elder appears to merge with the younger Horus, together establishing a vital 
new order on earth. Horus comes to represent the new man who rules with an earthly 
authority founded upon his father’s sovereignty in the underworld. 
Had Jung pursued his research in this area further, he would not only have found 
evidence to support his theory of individuation but would certainly have discovered the 
earliest structuring of the human psyche.23

Avlutande så för Cavalli en egen filosofisk diskussion när han knyter ihop 

religionshistoria, Jungiansk psykologi och fysiska processer. Han menar att när Osiris är 

född är han nästan oskiljbar från landet - han är jordens ande som får den att regenerera. 

Tanken att vi är gjorda av lera och att denna lera härstammar från stjärndamm är 

förlorad på oss. Sinnet glömmer, men våra kroppar kommer ihåg. Kroppen existerar 

endast i nuet och genom att vi har för avsikt att återkalla sin historia från och med vårt 

allra första minne, börjar vi förnya vår kroppens kännedom - tusentals operationer 

genomförs kontinuerligt. Kroppen är animerad av ande i det exakta ögonblicket när 

medvetandet går in i det. I analogi firade egyptierna samma ögonblick när morgonsolen 

bröt horisontplanet vid gryningen. Bara som vi måste förkroppsliga oss i tid måste vi 

också göra detsamma med det fysiska rummet. Alltför ofta är våra kroppar bara föremål 

som utför dagens funktioner. För att belysa rymden måste vi rikta vår uppmärksamhet 

mot kroppens konstanta rytmer. Att notera ökning och andning, rytmen för 

matsmältning och eliminering, kadens för promenader, ögonblinkning, etc. påminner 

oss alla om att kroppen är i ett synkroniserat förhållande med jorden. En schamanistisk 

övning föreslår att vi faktiskt kan känna jorden roterande under våra fötter om vi 

utvecklar denna typ av subtil medvetenhet.  24
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Stillness does not always come voluntarily. More often abuse, trauma, and crisis stop us 
dead in our tracks; some part of the psyche automatically shuts down and appears dead, 
denied, paralyzed, and cut off from consciousness. Similarly, the myth informs us that 
Osiris is captured by Seth and sealed in a leaden coffin. To be suddenly and utterly cut 
off from family, friends, and the world would be frightening for us. The only comfort 
we might take in this situation would be in knowing we are not really alone in that 
coffin. All may seem lost, everything gone. But, as long as we are aware of our own 
presence, hope remains, and at our darkest hour, some mysterious force in the universe 
comes to our side. A god is there, perhaps unseen, but his presence is palpable. He is the 
light in the dark, and with that light comes hope that the journey we are on will take us 
to a better place.  25

Just as Osiris dies but is not nonexistent, we too live on beyond physical death. Having 
an active relationship with the unconscious, we are not surprised by death nor, as Jung 
suggests, are we ever alone! We have prepared ourselves for this transition—another 
point of constriction that we have faced before in so many different ways. With Osiris 
in the underworld, the unconscious becomes a safe place for death during our lifetime. 
Here it is a powerful resource and teacher. Death serves to remind us that physical life is 
limited and that we must enjoy every finite moment before entering a timeless place.  26

Osiris is the name we use to signify this archetypal god of becoming as it is 
experienced in time in this world. This is the god we so desperately need in 
contemporary life where regenerative sciences are physically altering the human 
landscape. While there are many meditative practices that put us in touch with 
“becoming,” we have focused on Osiris as an archetypal symbol that illuminates an 
ancient way of understanding the unconscious, its contractions and expansions, its 
suffering, and its immortality.  
The Osiris mystery shows how this transformation occurs—how the very body that 
allows us to exist on earth is simultaneously the vehicle that enables us to embody a 

god.  27

Cavalli skriver en fångande text som om än tung på psykologi och filosofi är 

lättförståelig och man sveps lätt med. Han visar tydligt på hur Jungiansk teori går att 

använda som verktyg för att förstå sig på mytologiska teman som Osiris död och 
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uppståndelse. Hur livet, döden och transcendens är sammankopplat och hur de alla 

förkroppsligas av Osiris, och inte minst hur vi också kan sträva efter att nå det samma.  

3.2. J. Marvin Spiegelman: Re-member Osiris. Review of; Thom F. Cavalli, Ph.D., 

Embodying Osiris: The Secret of Alchemical Transformation, 2010 

Psykologen J. M. Spiegelman för en diskussion och recension av Cavallis bok vilken är 

tidigare nämnd,  Embodying Osiris.  

Han menar att psykologiskt arbete på egyptiska gudar och gudinnor i viss detalj togs 

upp först under det senaste decenniet eller så, och då av av Eodor Abt och Erik Hornung 

från Centrum för analytisk psykologi. Att det finns ett gap som fyllts av Dr. Cavalli, 

som varken är en jungiananalytiker eller en egyptisk forskare. Men att Dr. Cavalli visar 

kunskap om båda, och på så vis förtjänat erkännande av välkända jungianska analytiker 

och forskare. I sitt omfattande arbete beskriver han fullständigt mytens detaljer, dess 

alkemiska och psykologiska samband. Samt det att han presenterar historiens betydelse 

för nutiden.  28

Spiegelman fortsätter och summerar följande;  

Dr. Cavalli konstaterar att vi länge sedan har intervenerat sådana bilder i psyken, men 
jag undrar hur exakt detta uttalande är, eftersom även förslaget om sådan inredning 
verkar vara begränsad till Jungs psykologi (och ateister, såklart, som förnekar den 
psykiska verkligheten helt och hållet). Men bärandet av denna bild varade i tusentals år 
och kunde kombinera de många motsatserna mot den egyptiska själen, såsom 
kontrasterna mellan övre och nedre egypten, Nile rikedom vid sidan av torr öken och 
så vidare. Dr Cavalli föreslår att den kritiska utvecklingen av abstrakt tanke 
möjliggjorde uppkomsten av den individuella psyken, som är oumbärlig i det gamla 
Egypten.  29

Han föreslår att vi kan förkroppsliga guden och få kontakt, detta genom att märka när vi  

inte är i vår kropp och då göra en medveten skifte till fantasivärlden. Eftersom guden 

existerar inte bara frånkopplad vanlig tid, kan han hittas i ett imaginärt fysiskt utrymme 
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genom att vara uppmärksam på andningen, till exempel, eller sätt som vi ansluter oss till 

jorden. 

En annan notering Spiegelman gör är följande; Att det är intressant att den manliga 

guden är i fokus just nu i denna tid, när feminin princip är så mycket i luften och högst 

aktuell. En motsvarande upplysning kan uppnås genom ett liknande arbete med Isis, 

som är så centralt för gudens uppståndelse och bär anmärkningsvärda psykologiska 

egenskaper i sig själv.  30

4. Bakgrund 

4.1. De många myterna - Osiris död och återuppståndelse 

Hail to you Osiris, 
Lord of eternity, king of gods, 
Of many names, of holy forms, 
Of secret rites in temples! 

”The Great Hymn to Osiris.” 

Många är de olika varianter av myter och förklaringar av hur Osiris genomgick 

förvandlingen från att vara kung över Egypten, bli mördad, räddad av sin hustru Isis och 

slutligen hur han tog rollen som dödsgud. Klart är att Osiris ursprungligen var en 

fruktbarhets- och sädesgud, förknippad med jorden själv och fertilitet.  Myterna om 31

Osiris död involverar i huvudsak fyra syskon vilka också var två gifta par. Osiris, Isis, 

Tyfon(Set) samt Neftys. Isis var Osiris maka, liksom Neftys var Tyfons. Ofta utelämnas 

dock Neftys ur myten när den återges i kortare form, liksom det händer att det lämnas 

ute att alla fyra är syskon såväl som vigda par. Utöver dessa så har även Osiris och Isis 

gemensamme son Horus en viktig och framträdande roll. Dessa tre utgör tillsammans en 

stor del av den fornegyptiska religionen; de var alla tre väldigt viktiga i andra 

sammanhang än i denna enskilda myt och hade alla egna kulter.  32
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Osiris berättar för eftervärlden den antike grekiske författaren Plutarchos, härskare 
i tidens begynnelse över jorden; han var gift med sin syster Isis. Dessutom hade 
han en bror som hette Tyfon (Set enligt andra källor) - men denne var av ond natur 
som hemligen traktade herraväldet. För att nå sitt mål hittade Tyfon på att låta göra 
en mycket skön och konstrik kista efter mått som han i smyg tagit på Osiris, och 
därpå ställde han till ett makabert gästabud där han visade kistan och lovade skänka 
den åt den av sina gäster som den bästa passade. Då Osiris provade den och fann 
den vara lagom rusade Tyfon hastigt fram och skruvade på locket, varpå hans 
tjänare raskt släpade iväg med kistan och kastade den i Nilen. Osiris’ maka Isis 
flydde sin kos, och efter en tid födde hon en son som fick namnet Horus. Under 
hela dennes barndom färdades Isis jorden omkring och sökte efter sin gemåls kista, 
och slutligen fann hon den vid staden Byblos på feniciernas kust. Hon förde den 
döde till Egypten, men där blev hon strax uppspårad och överfallen av Tyfon, som 
kastade sig över Osiris lik, slet det i stycken och kastade bitarna i floden. Isis 
skaffade då en båt i vilken hon tåligt drog omkring på vattnet och samlade ihop 
likdelarna. Under tiden växte Horus upp och blev slutligen stark nog att ta hämnd 
på Tyfon; han besegrade denne och förde honom fängslad till Isis. Då denne i sin 
mildhet ville skona fångens liv blev Horus så förtörnad att han i överilning drog sitt 
svärd och högg huvudet av modern. Högre makter förbarmade sig dock och gav 
Isis ett nytt huvud, visserligen ett kohuvud. Horus blev nu härskare över tid och 
rum, medan den hopsamlade Osiris uppstod som härskare i de dödas rike. Ibland 
uppenbarade han sig dock på jorden i gestalt av en tjur. 

Isis och Osiris myten.  33

 

Utöver denna angivna utgåva av myten så finns det en rad variationer med detaljer som 

skiljer sig från varandra. I andra källor så sprider till exempel Tyfon/Set Osiris likdelar 

spritt omkring över världen och inte till baka i Nilen. I den historien så flyger Isis runt i 

fågelhamn och samlar in samtliga delar igen, och färdas då inte med båt på Nilen. Andra 

skillnader förekommer även gällande hur och när Horus blev till. Vissa källor hävdar att 

Isis hade samlag med den ihopsatta döda maken, och därpå födde hon Horus i hemlighet 

för Tyfon/Set.  Ibland nämns Neftys - Isis syster, hon ska ha hjälpt Isis att samla ihop 34

Osiris. Så likasom många andra myter med lång historia så finns det variationer 

beroende på var och när den berättats. Men i stora drag är historien den samme, den 

leder fram till samma resultat och Osiris öde förblir intakt i varje återberättelse.   35
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Man kan även se en spegling av maktskiftet i den rådande kulturen, då den döde kungen 

Osiris efterträds av sonen Horus. Det visar på att fadern måste avlida för att makten ska 

övergå till sonen. Att Isis blev befruktad av Osiris lik, styrker den symboliken, Osiris 

död blir Horos födelse. Detta är bland annat delar av mytologin som T. F. Cavalli varit 

inne på i sin forskning av Osiris.  36

Osirismyten kan sannerligen tolkas och analyseras på många olika plan, olika djupa 

komplexiteter och med helt olika fokus eller syfte med analysen. Döden och livet, 

kungadömet i fokus med en historisk politisk kamp och förening mellan två riken. I 

denna politiska teorin ska Osiris samt Horus representera det ena riket och likaså Tyfon/

Set det andra.  Men i denna undersökning är det just det symboliska värdet kring Osiris 37

själv och vår relation till döden bland det mest relevanta. Osiris kan ses som en prototyp 

för övergången till dödsriket och hans symboliska funktion på ur ett 

religionspsykologiskt perspektiv. 

4.2. Osiris - Konung och Domare i dödsriket 

Som dödsgud fortsatte Osiris att fylla funktionen som en konung men intog också rollen 

som domare över de döda. I de så kallade dödsböckerna var just domen i dödsriket ett 

vanligt motiv. Där kan se hur den döde förs fram av Anubis varpå den avlidne får sitt 

hjärta vägt mot gudinnan Ma’ats fjäder i en balansvåg; med fjädern placerad i den ena 

skålen och hjärtat i den andra. Anubis, guiden av döda själar, utför vägningen medan 

Thot bevittnar och antecknar resultatet. Vid händelse av att ett hjärta råkar vara tyngre 

än fjädern, blir hjärtat slukat av ett odjur. Detta kallas ”Den andre döden”, ett straff som 

innebär en fullständig utplåning av själen och all chans för ett efterliv; detta ansågs vara 

det värsta ödet av alla tänkbara.  Det som avgör utgången och underlag för domen är 

dina handlingar i livet; personen får inte vara skyldig till synder, förbrytelser eller 

försummelser. En rättfärdig mans hjärta är lätt som fjädern. Vid en dom med lycklig 

utgång för Horus den döde till Osiris och med den handlingen belönas den avlidne med 

evigt liv som en “Osiris”.  38
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Mytens helhet med alla olika delar av Osiris resa och förvandling fungerar som en 

prototyp och arketyp. Osiris resa, det att han måste lida genom sin kroppsliga död, 

styckning och senare uppståndelse; vilket ledde till en ny tillvaro och existens i 

dödsriket. Detta kom att fungera som en mall över den ritual som kom att utföras för de 

döda i form av mumifiering och assistans av övergången till dödsriket. Det faktum att 

Osiris själv ”vunnit” över döden och på så vis nått evigt liv erbjöd hopp för människor 

om att de också kunde nå just det, evigt liv i ett annat rike. Denna rituella begravning 

och tron på en återuppståndelse efter döden upptogs av kungar till en början, sedan adel 

men slutligen av det vanliga folket.  Osiris blev en symbol för seger över ondska och 39

triumf över döden. Död och liv i ett; en paradox och en helhet. Även Osiris genomgick 

en form av rättegång och blev dömd av de högre makterna, innan han fick sin roll som 

kung och domare själv. Osiris sågs som en viktig gud, med allt vad han står för, inte 

minst som fader till Horus - konung över de levande, solgud och gud över kungaskap.   40

“Osiris” kom att bli en titel och inte bara ett namn på Guden själv. De som klarade testet 

och upprepade det som Osiris genomlevde blev en till Osiris, en död konung. Denna 

titel placerades framför dennes egna namn och går att finna spår av historiskt. Ordet 

Osiris har flertalet gånger hittats i inskriptioner och läses ”Den avlidne NAMN”, detta 

som en indikering att den omtalade är avliden och nu anses vistas i efterlivet.  41

Osiris är inte den enda gud att befinna sig i dödsriket eller att ha en viktig roll där. 

Namn som Ma’at, Anubis, Thot ses ofta i samband med Osiris. Guden Anubis var den 

ursprungliga dödsguden och härskare över dödsriket. Även om han tappade den rollen 

och titeln så fortsatte han att fylla en viktig roll inom den egyptiska religionen och 

kulten. Han var gud över balsameringen och mumifiering. Han var även den som 

guidade de döda från livet till efterlivet till vågceremonin. Ma’at var gudinna över 

sanningen, rättvisa och ordning; vilket är anledningen till att det är hennes fjäder (en 

symbol för sanningen) som vägs mot de dödas hjärtan (symbol för för dennes intellekt 

och känslor). När man sätter Osiris i relation till dessa andra gudar som arbetade vid 

hans sida ser vi att Osiris inte var ensam rådande som dödsgud, han var symbol för 
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evigt liv och segrare över döden, rådande kung över dödsriket och domare över de döda, 

men ändå bara en del av ett mer komplext system där även andra gudar/gudinnor har 

roller att spela.  42

4.3. Osiris som Gestalt 

Som avbildad gestalt ses Osiris vanligen svept likt en mumifierad farao i vit klädnad 

bärandes på övre Egyptens krona prydd med strutsfjädrar på klassikt vis.Osiris bär alltid 

på sina två attribut; krok (heka) och slaga (nekhakha), spiror som symbol för att han var 

och är en konung/farao. Typiskt är att man tydligt ser hur han skiljer sig i hudton från 

övriga avbildade gudar eller kungar; i och med sin gröna, vita eller svarta hudton. Vad 

dessa färger ska representera är inte helt klart utan beroende på den aktuella färgen i 

fråga och vilken källa man vänder sig till. Vit; ska troligen visar att han är mumifierad 

och där med lindad. Svart och grönt; kan kopplas till ett flertal olika aspekter och 

funktioner hos Osiris, några av dess är följande; Hans förmåga att återuppstå och födas 

på nytt. Hans koppling till Nilen vilket också är symboliskt förankrat med liv och i och 

med det Osiris roll som vegetationsgud och fertilitetsgud. Den svarta färgen specifikt är 

också förknippad med så kallade Ktoniska gudar vilket syftar på gudar tillhörande 

underjorden.  43

4.4. Segraren över döden, möter sitt slut 

Den egyptiska religionen levde genom många herravälden och maktskiftningar i landet, 

persiskt, grekiskt och romerskt välde. Osiris förblev en symbol för evigt liv och 

pånyttfödelse, kung och domare. Religionen levde vidare och gudarna dyrkades i större 

och mindre utsträckning. Det var först när kristendomen kom och fick fäste som den 

gamla religionen nådde sitt slut. Den kristne kejsaren Theodosius utfärdade, påverkad 

av biskop Ambrosius, totalförbud mot andra religioner år 391 och 392. Detta ledde till 

att många tempel blev raserade och att utövare av den gamla religionen utsattes för 

angrepp vid försök att öppet visa sin tro i templen. Isis var den gudinna vars kult levde 

vidare öppet längst, hon dyrkades främst på den lilla ön Filai långt söderut i Nilen, där 
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hon hade sin kult. Men även denna helgedom stängdes 537, varpå man lät resa en kyrka 

tillägnad jungfru Maria på platsen.  44

4.5. Att tjäna loa 

För att förstå vem Baron-Samedi är måste man först ha förståelse för vad Voodoo är, 

vad religionen innebär samt hur den kom till. Den bild av voodoo vilka många möter 

genom populärkulturen tenderar att vara reducerad till underhållande skräckscenarion 

där utövarna demoniseras och ska fylla en funktion av en antagonist eller ondska. Men 

som mycket annat så visar populärkultur sällan hela bilden, voodoo är i sanningen en 

högst komplicerad, kulturellt rik och älskad religion med en lång historia värd att ägna 

tid åt att förstå sig på.  

Voodoo förknippas kanske starkast med Haiti, men man ska inte glömma att religionen 

spridit sig och är väl etablerad i ett flertal geografiska områden; New Orleans, New 

York, Montreal och Paris är några av dessa. Hur religionen ska utövas såväl som den 

föredragna terminologin varierar stort beroende på vilket område man tittar på samt 

mellan individerna där inom. I och med att detta är en så pass varierande religion, som 

många andra, så kommer jag i denna undersökning hålla mig till huvudsakligen Haitisk 

Voodoo och dess historia och kontext där.  

Voodoo har sitt ursprung och början med 1600- och 1700-talens många afrikanska 

slavar som kom att bli förda till just Haiti. Slavarna tog med sig tusentals gudar och 

andeväsen från västra och centrala delar av Afrika. Alla dessa religioner finns inte kvar 

där idag, men några av gudarna och traditionerna överlevde och utgör nu grunden för 

dagens Voodoo-religion, tillsammans med influenser från katolicismen och 

protestantismen. Alla dessa skilda världsbilder, gudspanteon och traditioner smälte helt 

enkelt samman till en helt egen religion och kultur. I kort består den av den afrikanska 

andligheten förankrad vid kristen grund. Det är en religion av stor variation, med saknad 

av hierarkisk organisation och kyrka, det är en individuell religion med fokus på rituellt 

utövande. Många utövare av Voodoo ser sig dessutom som katoliker eller protestanter, 

likasom många av de kristna i Haiti inte förnekar voodoo-andarna men kan ha valt att 

inte tjäna dem. Vanligen benämner voodoo-utövare sin religion som ”Att tjäna Loa”.  
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Loa är vad man kan definiera som gudarna inom voodoo, men begrepp som; andar, 

”mysterier”, helgon, förfäder eller ibland änglar, är också vanligt brukade. Många loa är 

direkta motsvarigheter till katolska helgon och kan ses underställda den kristna guden. 

En loa har förmågan att besitta människor och på så vis tala eller handla genom den 

människan. Oavsett vad man förklarar loa som, med eller utan kristen grund i 

religionen, så är det gemensamma att man ska ”tjäna loa”. Allt för att försäkra sig om 

deras stöd och välvilja i vardagslivet, samt efter döden.  45

4.6. Baron- Lördag och familjen Guede 

If you need wanga, where do you go? To the house of Guede. 
If you want advice where do you go? To the house of Guede. 
If you need treatment where do you go? To the house of Guede. 

- Song för att hedra familjen Guede, och förklara deras makt.  46

Baron-Samedi (alternativt Baron-Samdi) betyder ordagrant Baron-Lördag. Han är en 

högst populär gestalt inom haitisk voodoo, han förknippas med och är förankrad vid 

begravningsplatser och korsvägar.  Baronen förklaras ofta som den fösta mannen 47

begravd på en viss gravplats (olika orter kan på så vis ha olika Baron-Samedi-andar). 

Tillsammans med den första döda kvinnan Madame Brigitte, styr han över Loa familjen 

vid namn Guede och de döda som bor på kyrkogården. Baron-Samedi är den främste 

bland sin familjs andar, vilka alla är dödsgudar, eller andar över de döda beroende på 

hur man vill definiera dem. Samedi tar på så vis rollen som den högsta agerande 

dödsguden på en plats. Han bestämmer vem som träder in eller ut från kyrkogården och 

han får viss makt över liv och död. Denna makt visar sig i form av att han kan förhindra 

att en människa dör på grund av trolldom genom att neka dess själ inträde till 

kyrkogården. 
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 Kännetecken när det kommer till familjen Guede är att de alla beskrivs tala med en 

speciell nasal röst, detta kan på så vis hjälpa indikera när en person är besatt av en 

Guede-ande. De är kända för att vara lögnare och oberäkneligt spexiga i vad de säger 

och hur de uttrycker sig. De för sig skamlöst och använder ett ofta provocerande och 

profant språk. Men i sin paradox så hjälper de till att frambringa ärlighet då de ser ner 

på hyckleri och tenderar att avslöja detta bland människor.  Under rituella och 48

ceremoniella besatthetsriter är ofta Guede familjen väldigt populär och omtyckt. De för 

sig profant och obscent, sjunger och dansar traditionsenligt på ett vis som speglar 

detta.  Guede andarna är fruktade av övriga andar, vilka försöker undvika kontakt med 49

dödsandarna så gott de kan. I och med detta så tenderar Guede familjen generellt att 

anlända allra sist till en ceremoni (ofta innefattande besatthet) först när de andra loas 

redan har anlänt och lämnat. Tydligt är att dessa andar är jämlika gudar och ska inte 

förväxlas med spöken eller de dödas irrande själar, utan man ska minnas att de är loas; 

ett högre andeväsen och just dessa ansvarar för det som hör till döden.   50

Trotts de tydliga komiska dragen hos alla Guede, så bemöts Baron-Samedi och de andra 

med största allvar. Han är älskad men också fruktad. Han erbjuder ofta hjälp, både med 

vardagliga små problem men också vid attack genom häxkraft och sjukdom är han den 

som hjälper den utsatta. Han kan också hämnas på sina följares fiender åt dem. När han 

besätter människor tenderar han att förolämpa och spy ur sig diverse vågade påhopp. 

Han avslöjar hyckleri och olagliga affärer. Han föraktar människor som inte är 

generösa. Han är den loa som ofta är involverad med häxkonster och svart magi, samt 

zombies.  Det är även sagt att ingen, inte ens den mäktigaste magikern kan döda en 51

människa om inte Baron-Samedi själv har märkt ut dennes grav.52
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4.7. Baronen och zombies 

Om du finner dig själv vandra runt på en begravningsplats eller ett ensamt ensligt 

område medför detta en stor risk att du råkar möta på en zombie, det är i alla fall vad 

man anser inom voodoo. Med zombie i detta fall syftar man på en form av irrande själar 

efter människor som dött av någon form av olycka, i motsats till det klassiska 

vandrande liket vilket är känt från populärkulturen. Inom voodoo finns det generellt sett 

två olika zombies; ett vandrade lik som blivit rest från det döda utan själ samt en 

vandrande själ utan ro. Den sistnämnda är den varianten vilken anses mest vanligt 

förekommande och skulle kunna liknas med vad vi kallar gengångare. De kan komma 

till genom att de har dött för tidigt och på så vis blivit dömda att vandra på jorden tills 

deras av Gud, egentligt satta tid som levande är uppnådd. Detta öde ska även gälla de 

giftasvuxna kvinnor som råkar dö oskulder; dessa riskerar dessutom att bli våldtagna av 

Baron-Samedi eller andra Guede andar i denna form av efterliv.  53

Gengångare/zombies kan också bli fångade och innestängd i exempelvis en burk/flaska, 

och sen användas till att på olika vis hjälpa sin “ägare”. Men för att en sådan zombie ska 

kunna fångas måste Baron-Samedi föst bli tillkallad av personen som önskar genomföra 

ritualen, detta för att få Baronens tillåtelse att öppna den tänkta graven och få ta ett ben 

där ifrån vilket är huvudingrediensen man behöver för att binda den tilltänkta själen.  54

Även den mer välkända zombien har en viss koppling till Baron-Samedi och Guede 

andarna. Dessa varelser är varken levande eller döda och har rests ur sin grav med hjälp 

av magi. De går att kännas igen genom sitt avsaknande av medvetande, deras glansiga 

och uttryckslösa ögon men framför allt genom deras nasala ljusa röster som de delar 

med dödsandarna Guede och då framför allt Baron-Samedi. Detta ska vara rösten 

förknippad med död.   55
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4.8. Baron-Samedi som gestalt 

Baron-Samedi har i huvudsak tre attribut; svarta kläder, ett kors och ett kranium.   56

Han ses ofta iförd en svart hög hatt och en svart kappa. Han bär på utrustning 

tillhörande en gravgrävare; spade och hackor (spade, pick, hoe) och ibland bär han en 

också på en käpp. Hans attribut har gjort att han också går under namnen; Three-spades, 

Three-picks and Three-hoes.  Baron-Samedi är precis som de andra Guede loa känd för 57

sitt nasala tal och gälla röst. Han bär ofta glasögon eller solglasögon, ibland flera par åt 

gången (liksom alla i familjen Guede). Han ses ofta avbildad som en man med sminkat 

kranium över ansiktet för att associera till hans roll som dödsande. Vanligt kan också 

vara att han avbildas/ses dricka rikliga mängder alkohol eller röker pipa, cigarr eller 

cigarett.   58

4.9. Varför är då en jämförandestudie mellan dessa två tänkbart? 

Min motivering av att denna studie är utförbar grundar sig i de båda “gudarnas” 

liknande funktion inom sina respektive religioner. Båda tar rollen som högst rådande 

dödsgud men delar uppgifter med en grupp andra gudar/andar. Ingen av dem är 

ensamrådande i sin roll eller uppgift, de är beroende av andra runt ikring. Båda 

religionerna (fornegyptisk och voodoo) har anknytning till samma kontinent om än 

olika kulturer där i. Trots att de skiljs åt inte bara genom kulturer men också genom tid, 

så är de lika varandra i sitt symboliska värde och funktion till de som vände/vänder sig 

till dem. Båda står för liv och död i en form av dualitet, de utmanar lögnare och 

hycklare, på många vis fyller de en större funktion än bara mottagande av de avlidna. 

Det faktum att de påminner om varandra i mycket, trots de tydliga skillnaderna och de 

väldigt olika religionerna är det som gör en jämförande studie mellan just dessa två 

intressant och lärorikt. Vid en studie mellan Osiris och Baron-Samedi kommer såväl 

olikheter i person och funktion, samt likheter i det samma kunna belysas. 
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5. Undersökning 
Underökningen kommer grunda sig på ett urval av litteratur som basis för hur dessa 

båda gestalter framställs. Efter att ha sammanställt en överblick utifrån dessa verk 

kommer jag gå vidare till att analysera detta material och på så vis föra en diskussion 

utifrån religionspsykologisk teori. Denna litteraturstudiedel fungerar alltså som en 

grund i vart jag sen kan undersöka symbolisk mening och funktion av dessa gudar och 

deras psykologiska funktion.   

Vad jag tittar på i texterna i dessa litterära källor kommer att vara: Vilken generell 

funktion gudarna förklaras ha. Vilken roll de fyller i förhållande till andra gudar och hur 

denna relation ser ut.  Attribut och symbolik förknippade med gestalten.   

5.1. Osiris i litteraturen - utvalda verk 

Valda litterära källor om Osiris; 

* Wilkinson Richard H. The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt. 2003 

hames & Hudson 

* Henrikson Alf, Hansson Lars, Törngren Disa. Stora mytologiska uppslagsboken. 

Tidigare Hexicon. 1994 Forum 

* David Risalie. Religion and Magic in Ancient Egypt. 2002 Penguin Books.   

5.1.1. The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt; 

I detta verk presenteras den kända “Osiris-myten” i korthet så att man får alla 

nödvändiga detaljer för att förstå historien men ingen mer djupgående analys eller 

kunskap om de variationer av myten som finns.  

Den utvalda myten vilken återges nämner hur Osiris, en gång farao/kung över Egypten, 

blev mördad av sin bror Seth. Efter mordet spred Seth Osiris kroppsdelar vida spritt. Till 

följd av detta blev han räddad genom att hans lojala och trogna hustru/syster Isis och 

deras andra syster Nephtys, samlade ihop alla hans kroppsdelar och satte ihop honom 

igen. Osiris blev återupplivad och fick nu rollen som konung över dödsriket. I bioken 

går de också vidare in på andra händelser utöver Osiris förvandling; det att Osiris och 

Isis son Horus hämnades sin far, han stred och segrade över Seth. Därmed kunde Horus 

ta sin rättmätiga plats som Egyptens kung efter sin far. Som avslut förklaras det också 
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att detta hierarkiska systemet med titlar som går i arv; att fadern får titeln Osiris i och 

med sin död medan sonen motsvarande Horus tar plats som efterföljare och ny farao/

kung, blir en prototyp vilken folket strävade att efter följa och upprepa.   59

När man tittar på vad “The Complete Gods and Godesses of Ancient Egypt” har att säga 

gällande Osiris fysiska gestalt ser man att verket ger en bra och ingående helhetsbild. 

De olika hudfärgsvariationerna omnämns och förklaras liksom deras symboliska 

association. Vit som lindningen på ett balsamerat lik, svart för sin koppling till väsen 

som hör till dödsriket/underjorden, grön för vegetation och fertilitet. Hans typiska 

hållning; stelt sittandes eller ståendes med benen ihop förklaras som en avbildning av att 

han är lindad och balsamerad. Osiris klassiska attribut som representerar hans 

kunglighet nämns; krok (heka) och slaga (nekhakha).    60

5.1.2. Stora mytologiska uppslagsboken; 

Här ser vi då en längre och mer utförlig myt. Men återigen så nämns det inte att det 

finns variationer. Neptys nämns inte i sammanhanget utan lämnas helt ute. Det nämns 

inga utseenden på gudarna, inte heller tolkningar eller symbolik som går att finna i 

myten. Inget om Osiris egentliga roll som gud inom religionen, eller om prototypen av 

maktskifte eller strävan efter att själva bli en Osiris. 

Denna variationen av myten går följande; Osiris härskare i tidens begynnelse över 

jorden. Han var gift med sin syster Isis. Deras bror, Tyfon, traktade herraväldet. De går 

vidare till hur Tyfon ställde till ett makabert gästabud där han visade en kista (gjord 

efter mått på Osiris) och lovade skänka den åt den av sina gäster som den passade bäst 

på. Osiris provade den och fann den vara lagom på alla vis, varpå Tyfon stängde kistan. 

Tyfons tjänare släpade iväg med kistan och kastade den i Nilen. Osiris’ maka Isis flydde 

och efter en tid födde hon en son - Horus. Under hela Horus barndom färdades Isis vida 

omkring över jorden och sökte efter Osiris kista och slutligen fann hon den vid staden 

Byblos på feniciernas kust. Men hon blev snart uppspårad och överfallen av Tyfon, som 

sen slet Osiris i stycken och kastade bitarna i floden. Isis skaffade då en båt i vilken hon 

drog omkring på vattnet och samlade ihop likdelarna. Under tiden växte Horus upp och 
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blev gammal nog att ta hämnd på Tyfon; han besegrade denne och förde honom 

fängslad till Isis. Isis ville skona fångens liv vilket retade Horus som då drog sitt svärd 

och högg huvudet av modern. Högre makter förbarmade sig dock och gav Isis ett nytt 

huvud, visserligen ett kohuvud. Horus blev nu härskare över tid och rum, medan den 

hopsamlade Osiris uppstod som härskare i de dödas rike.   61

5.1.3. Religion and Magic in Ancient Egypt; 

Här återges myten kort men informativt, däremot så förklaras det återigen inte att det 

finns ett rikt antal variationer av myten. Åter igen nämns inte Neftys i sammanhanget.  

Det berättas hur Osiris ursprungligen var en tidig mänsklig kung. Att han blev mördad 

av sin bror Seth, kroppen blev styckad och utspridd över Egypten. Hans hustru/syster 

Isis, som var en skicklig magiker samlade ihop alla delar och förde samman dem igen. 

Där efter fick hon deras gemensamme son Horus (Osiris är fortfarande död). Isis 

uppfostrade Horus i lönndom, gömd från Seth. När Horus nådde vuxen ålder åtog han 

sig att hämnas sin faders död. Under kampen mellan Horus och Seth blev båda svårt 

skadade och blev förda framför en gudomlig domstol. Domen föll till Osiris och Horus 

fördel. Osiris blev återuppstådd och fick leva vidare som kung och härskare i dödsriket. 

Horus fick ta rollen som rättmätig kung över de levande och symbol för kungligheter. 

Seth sågs som den onda i dispyten och blev utstött.  Det förklaras hur Osiris är 62

associerad med växtlighet och fertilitet. Att han representerar såväl årscykeln av 

årstider, död och återuppståndelse i en form av förebild för alla människor. En symbol 

för hopp om att människor ska kunna uppnå det samma, evigt liv efter döden, och då få 

titeln Osiris. 

Gällande Osiris gestalt förklaras han bära vitklädnad i likhet med en mumifierad kung, 

bärandes på en kungs huvudbonad/krona. Hans tillhörande kungliga attribut nämns och 

förklaras; krok (heka) och slaga (nekhakha). Angående hans hud ges exemplen svart och 

grön (vit utelämnas) och dessa förklaras associera till hans förmåga att pånyttfödas.  63
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5.2. Baron-Samedi i litteraturen - utvalda verk  

Valda litterära källor om Baron-Samedi; 

* Métraux Alfred - Voodoo in Haiti. 1989 Scoken Books 

* Westerlund David - Vodou, Santeria olivorism - Om afroamerikanska religioner. 2006 

Makadam. 

5.2.1 Voodoo in Haiti 

Här skrivs det omfattande om Guede familjen som helhet. Allt från kända beteenden, 

kännetecken och allmänna attribut. Klädda i svart med höga hattar och deras stora 

kärlek för glasögon. Oberäkneliga och skamfulla i sitt beteende men samtidigt komiskt 

lättsamma. Med sina nasala röster som ska klinga av död. Fruktade och inte allt för 

omtyckta av andra andar, och det förklaras hur de anländer så sist till ceremonier. De 

klär ibland upp sig som lik, med bomull i mun och näsborrar, samt en bit linnetyg virat 

runt hakan.  

Den del som rör Baron-Samedi som helhet är betydligt mer kortfattad, kan tänkas ha att 

göra med att familjen förklarats så pass ingående innan Baronens namn nämns; så en 

bild av honom har på så vis redan fastställts. I verket förklaras det att Baron-Samedi är 

den främsta i loa familjen Guede. Han har tillsammans med sin fru Madame Brigitte 

auktoritet över kyrkogårdarna. Han beskrivs vara iförd svarta kläder och en svart hög 

hatt bärandes attributen spade och hackor tillhörande en gravgrävare, samt ett svart 

kors.  Han förklaras vara en ande starkt kopplad till magi med sådan makt; att inte ens 64

den mäktigaste magiker kan ta en annans människas liv (genom magi) om inte Baronen 

först märkt ut dennes grav.  Det beskrivs även hur men med hjälp av särskilda ritualer 65

kan be Baron-Samedi om hjälp vid exempelvis sjukdom, om man har tur kan Baronen 

välja att skona den sjukes liv.  66
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5.2.2. Vodou - Om afroamerikanska religioner 

 I detta verket behandlas ämnet betydligt mer kortfattat men samtidigt informationsrikt 

och ger en överblick nog detaljerad för att förstå grunderna i Baronens funktion.  

Här förklaras kort hur Baron-Samedi ursprungligen var den första döda mannen begravd 

på en gravplats, och hur det i och med detta kan finnas flera olika Baron-Samedi 

skapade på olika platser. Att han tillsammans med sin hustru Brijit, styr över Guede 

andarna och de döda som bor på kyrkogården. Hur han kan bestämma vem eller vilka 

som får träda in och ut från begravningsplatsen och beskrivs som en högt respekterad 

ande, hård men barnkär. Hur han kan förhindra att en människa dör på magisk väg 

genom att neka själen inträde till kyrkogården. Det klargörs att Baron-Samedi betyder 

Baron-Lördag; vilket ska hänvisa till hans egna personliga dag samt visa på hans 

mäktiga ställning. Hans attribut förklaras som; svart klädsel, ett kors och ett kranium.  67

6. Religionsfenomenologi och Jungiansk analys av gestalterna 

6.1. Osiris  

Tydligt är att Osiris och myten kring hans förvandling och personliga resa - att nå evigt 

liv efter att ha tagit sig igenom “den fysiska döden”; fungerar som en arketyp och 

mytologisk gudomlig förebild. Detta i linjer med Eliades analyser av myter och riter 

inom religionsfenomenologin. Det finns flera arketypiska teman inom samma myt vilka 

agerade förebilder för människor under antika Egypten. Den kanske tydligaste och mest 

i fokus är att den illustrerar viljan, målet och sträva efter att nå evigt liv liksom Osiris; 

den bringar hopp om att det finns mer efter livets slut, att också vi människor kan 

belönas med en ny form av existens i dödsriket. Mer i skymundan hittar vi arketypen till 

den kungliga tronföljden och det hierarkiska arvet från fader till son. Detta ser vi i och 

med att Osiris funktion som kung/farao går i arv till hans son Horus vid Osiris död. 

Dessa olika tolkningar av symbolisk arketypiskt motiv faller bra in med 

Religionsfenomenologins teoretiska perspektiv. Med det sagt så kan det tänkas att detta 

är grunden av Osiris hela funktion. Han utger en väg som människan kan följa. Inte bara 

kopiera denna handling i en tom upprepning, utan att i just den stunden när 

upprepningen genomförs sker detta i samklang med den ursprungliga handlingen, de 
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sker båda tillsammans och i samma tid, de båda blir en.  Båda dessa är teman vilka 68

tydligt framkommer genom litteraturen, såväl genom de olika återberättelserna av 

myten och också hur innehållet behandlas och diskuteras. I både  

”The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt” och ”Stora mytologiska 

uppslagsboken” förklaras dessa tolkningar av myterna. I ”Religion and Magic in 

Ancient Egypt” framkommer det inte lika tydligt i och med att det inte är något som 

uttalat förklaras, men med det underlag som ges i form av myt och förklaring av 

gudarnas vilka tar del av den så kan man själv göra den analysen. Vad som istället 

nämns i det verket är Osiris symboliska representation av upprepandet när det kommer 

till växtlighetens säsonger. 

Om man istället tittar på vad litteraturen kan säga om Osiris ut ett Jungianskt perspektiv 

blir resultatet annorlunda. Den symboliska funktionen av Osiris framkommer inte 

speciellt tydligt i verken, det är inget som är i fokus och på så vis blir det ingen uttalad 

analys med denna vinkel. Även Jung talar om arketyper och deras funktioner för 

människor på ett psykologiskt plan, men denna arketyp fungerar lite annorlunda 

gentemot inom religionsfenomenologin. Där Eliade talar om en arketyp vilket står som 

mål för människor att eftersträva att upprepa och följa så fungerar Jungs arketyp som; 

en bildlig manifestation av en psykologisk verkande kraft i människans omedvetna. 

Man skulle kunna likna Osiris med den Jungiansla idén av ”frälsare” vilken fungerar 

som inger hopp om återfödelse.  Jungs arketyper kan man se hintar av i  69

”Religion and Magic in Ancient Egypt” där de går in på Osiris roll som symbol för det; 

hoppet om återuppståndelse. Utöver de direkt uttalade tolkningarna av myten så har vi 

variationer involverande andra symboliska tolkningar involverade begrepp som alkemi, 

transcendens och individuation. Dr Thom F. Cavalli är en av dem som varit inne på 

detta spår i sin Jungianska analys av Osirismyten. Detta har behandlats tidigare under 

avsnittet tidigare forskning. Men om vi använder oss av Jungiansk psykologi för att 

analysera Osiris så är det lätt att se hur dessa begrepp passar ypperligt in på det de 

utvalda litterära källorna har lyft fram. Osiris genomgår en djup förvandling och når en 

ny och högre tillvaro, han genomgår en for av transcendens och når fram till en steg i 

individuationen. Genom att människor strävar efter att följa hans väg och fäster denna 
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drivkraft och önskan vid honom; så fungerar han som en transcendenssymbol. Genom 

att fullfölja denna önskan; att faktiskt söka sig till Osiris och själv genomgå denna 

transcendens, även inom livet och inte nödvändigtvis genom död, så kan vi nå 

individuation. Här har vi den sanna och viktiga funktionen av Osiris och Osirismyten 

från ett Jungianskt perspektiv. Detta är något som Cavalli illustrerar detta tydligt i sin 

bok:  

Just as a plant dies only to become compost for the next generation, Osiris dies in order 
for a new and more conscious life-form to evolve. Alchemists said, “The corruption of 
one is the generation of the other.” This generation takes him out of the conscious realm 
and deep into the collective unconscious.  70

The myth of Osiris prefigures the structure of the modern-day psyche and the process 
of individuation. It marks a critical transformation of consciousness that began in 
ancient Egypt some five thousand years ago.  71

Detta är något som Osiris kan vägleda oss i både då som nu, det finns fortfarande ett 

behov av att söka personlig utveckling och upplysning. Även om detta inte är något som 

skrivs om i litteraturen jag valt att titta närmare på, så finns allt där i de myter verken 

har valt att återge.  

6.2. Baron-Samedi 

Baron-Samedi är inte en religionsfenomenologisk arketyp lika tydligt och uppenbart 

som Osiris till synes är. Men det är varken långsökt eller otroligt att dra dessa 

paralleller, för även Baronen är fylld av upprepningar, om än mer diskreta. Båda utvalda 

verk ”Voodoo in Haiti” och ”Vodou - Om afroamerikanska religioner” förklarar hur 

Baron-Samedi kommer blir till, denna skapelse är en evig upprepning; varje gång det 

begravs en man på en ny plats och en ny Baron reses. Men kanske viktigare och mer 

intressant är Baron-Samedis och Guede familjens funktion med besatthet under 

ceremonier och ritualer. Andarna besitter människor och agerar genom dem; här i denna 

händelse, denna tradition, blir människan en med den gästande anden i ett upprepande 

och ett kanske arketypiska agerande.  Rituellt agerande utförs åter iden så som det gjorts 
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flera gånger tidigare, i ett förkroppsligande av guden/anden. I denna ceremoni utmanas 

människors hycklerier och istället frambringas ärlighet; detta genom sång, dans och 

spektakel. Detta är något som vi ser spår av tydligast i ”Voodoo in Haiti”.  

Om vi byter fokus och istället riktar blicken mot Jung och den religionspsykologiska 

teori vilken han utvecklade så är det tydligt att Baron-Samedi, likt Osiris, kan tolkas 

som ett medel för Transcendens - en så kallad transcendenssymbol. Denna funktion 

skiljer sig i många grundläggande aspekter från Osiris liknande funktion och yttrar sig 

på så vis på andra vis. Där Osiris fungerar som en väg att följa för en förvandling för att 

på så vis nå en ny, förändrad och förhöjd tillvaro, såväl genom död som inom livet, så 

fungerar Baron-Samedi liknande men mer dolt och undermedvetet. Osiris myt är fylld 

med symboliska meningar och alkemiska processer, i alla fall enligt Dr Cavalli och hans 

forskning. Jag skulle vilja påstå att Baron-Samedi däremot fungerar mer som en 

avbildning och ibland förkroppsligande av det rena behovet av att bryta sig fri. Bryta sig 

fri från vardagslivets tristess och monotonitet, behovet att utmana dessa begränsningar. 

Genom rituell besatthet når människor detta, de kommer i kontakt med Baronen eller 

andra Guede andar, de övergår och färdas till det undermedvetna, genom att det 

undermedvetna nu är i kontroll styrs de av sina instinktiva impulser. Genom mötet med 

en Guede ande öppnas möjligheten att på ett psykiskt omedvetet plan, släppa sina 

tidigare begränsningar, utmana regler och eventuella mönster i sin omgivning och hos 

sig själv. Efter att ritualen avslutats och Guede anden lämnat personens kropp, har 

individen genomgått en transcendent upplevelse och på så vis kunnat nå individuation. 

Detta är en av de Jungianska symboliska funktionerna av Baron-Samedi, väktare av 

såväl livet och döden och utmanare av tillvaron. Han är ett förkroppsligande av vårt 

behov av att söka frihet i en tillvaro full av sociala ramar och ett samhälle av hyckleri.  
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7. Avslutande diskussion: 

7.1. Osiris och Baron-Samedi - Jämförelse 

När man ställer dessa båda härskare över livet och döden, bredvid varandra är det vissa 

aspekter som tydligare än andra uppenbarar sig framför ens ögon. De är otroligt olika: 

Osiris är en farao från tidernas begynnelse och Baron-Samedi är en i jämförelsevis ung 

vagabond, provokativ, underhållande och till viss del skrämmande. De speglar båda sin 

egen tid, religion, kultur och kontext. Detta är uppenbart av deras gestaltning. Det är lätt 

att se hur de skiljer sig åt men samtidigt, trots detta, så är det nästan lika tydligt att de på 

många vis står för samma sak, inte minst genom sin dualitet av livet och döden 

representerad i samma gestalt.  

Undersökningen visa på hur de båda fyller en viss roll som en religionsfenomenologisk 

arketyp, Osiris mer än Baron-Samedi. Vad som är än mer intressant är deras 

gemensamma funktion som Jungiansk transcendenssymbol. I denna plats kan vi se en 

fundamental likhet mellan dessa väldigt olika dödsgudar. Dr Thom F. Cavalli har genom 

sin forskning och bok “Embodying Osiris - The Secrets of Alchemical Transformation” 

analyserat och skrivit om hur Osiris fungerar som ett mål för transcendens och 

individuation. Hur detta kan ske inte bara genom förvandling genom döden utan även 

som psykologisk process under livet, vilket man kan nå genom Osiris. Genom Osiris 

symboliska funktion och representation av död, livet, återfödelse och 

förändringsprocess är detta en välgrundad analys och slutsats. Genom denna studie ser 

vi hur även Baron-Samedi kan tänkas stå för liknande förändringsprocesser hos 

människor. Detta sker då inte nödvändigt vis genom döden som medel för att nå en egen 

psykologisk utveckling och upplysning, utan genom besatthet och den resa till det 

omedvetna detta medför. Observationen vilken visar sig är att de olika gestalterna 

fungerar på olika vis, kanske på grund av sina olika kontexter. Men de kan vägleda 

människor till samma process av transcendens. Att genom båda dessa gudar kan vi finna 

medel för att nå vårt eget omedvetna och aktivera en utvecklings/förändringsprocess hos 

oss själva. Genom detta kan vi slå oss fria från de begränsningar som är satta i våra liv 

och vi kan nå ett nytt medvetet stadium. Vi kan vägledas genom dessa symboler och 

gestaltningar av vår strävan för transcendens.  
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7.2 Undersökningens resultat 

Syftet med undersökningen vilket formulerades i början var att undersöka huruvida det 

finns en likhet mellan den symboliska funktionen av den Egyptens antika Osiris och den 

Baron Samedi ur ett religionsfenomenologiskt och religionspsykologiskt teoretiskt 

ramverk. Detta skulle grunda sig i följare frågeställningar:

* Hur framställs gestalterna i det presenterade materialet?  

* Vilka likheter/skillnader går det att se mellan dessa två gestalters symboliska 

funktion och medium för transcendens? 

Vad undersökningen visade var att gestalterna presenterades olika beroende på verk. 

Åderberättelsen av Osiris myt varierade mellan källorna och intressant observation är att 

ingen av dessa informerade läsaren om att det finns olika varianter av myten. Utöver  

“Stora mytologiska uppslagsboken” vilken inte gick in på gudarnas fysiska gestalter 

alls, så gav de andra källorna en likvärdig och generellt en entydig förklaring av Osiris 

utseende, gestalt och attribut samt vad dessa står för. Likaså Baron-Samedi förklaras 

ingående och detaljerat när det kommer till utseende och grundläggande funktion inom 

religionen som “dödsgud”. Genom att läsa denna utvalda litteratur så får vi nog med 

information för att förstå både Osiris roll som kung/farao, dödsgud och domare, samt 

hur han komma att fylla denna roll. Vi får en inblick i hur han är en fertilitetsgud och 

representerar återfödelse. De förklarar också grundläggande hur han fyller en roll som 

arketyp inom olika aspekter. Genom verken ser vi också att det ges en tydlig bild av 

Baron-Samedis likhet med en gravgrävare, hans koppling med magi och hans makt över 

liv och död. Det ges nog information för att vi ska förstå hans grundläggande funktion 

och syfte.  

Vad undersökningen visade av eventuella likheter/skillnader är att det går att se dessa 

två gestalter som förkroppsligande av symbolisk funktion och medium för Jungiansk 

transcendens, och att de båda delar många liknande psykologiska värden. Vi kunde 

genom litteraturen se att båda går att tolka som arketyper för upprepande inom 

religionsfenomenologin, men det kanske mest slående och intressanta är hur de båda 

fungerar som ett eventuellt medel och symbol för transcendens och individuation. Hur 

denna transcendens nås genom de olika gestalterna skiljer sig mellan de två, men målet 

är detsamma. Att genom såväl Baron-Samedi som Osiris låta sitt omedvetna ta över och 
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öppna en process av transcendens och nå individuation. Hur olika de två dödsgudarna 

kan tyckas så representerar de fortfarande denna drivkraft och strävan hos oss, att 

utvecklas som människor. Att genom “livet och döden” förkroppsligat kan vi finna 

individuation.  

7.3 Reflektioner kring metodologi och teoretiskt ramverk 

Valet att utgå från en litteraturstudie som bas för undersökningen visade sig fungera bra 

och gav den information som var behövlig. I och med det underlag det gav så fanns det 

nog stort underlag för att sedan analysera utefter de teorier vilka jag hade valt att 

använda. Genom val av metod, material och teorier lyckades jag besvara frågorna och 

fylla det tilltänkta syftet. Det som gjorde studien svårare än tänkt var det faktum att det 

är förhållande vis svårt att hitta litteratur om voodoo och Baron-Samedi, detta gjorde 

undersökningen mer tungrodd än om det hade funnits mer litteratur att eventuellt 

tillgodogöra.  

Att använda sig av Eliades Religionsfenomenologi och Jungs religionspsykologi var ett 

val vilket känns rimligt och fungerande i kontexten. Det är teorier och perspektiv vilka 

visade sig tillföra intressanta perspektiv och fördjupad förståelse för de båda valda 

gestalternas (Osiris och Baron-Samedi) psykologiska funktion och värde. 
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