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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Denna uppsats kommer att handla om shamanism. Vad som ligger till grund för den och 

varför jag valt just detta ämne är svårt att förklara. Alla de föreläsningar jag varit på under 

min studietid som har handlat om shamanism har dragit igång en känslomässig process inom 

mig, där min dragningskraft är riktad mot att själv söka upp mina rötter. Uppsatsen kommer 

därför att bli en början till en släktforskning på min morfars sida, där jag tror mig ska finna 

något som kan stilla mitt intresse. Till saken hör att själv är född med en andlig förmåga som 

gett mig många märkliga upplevelser under åren, men jag har aldrig funderat över varför och 

hur det kan komma sig förrän nu. Vid lite efterforskning från min egen barndom och uppväxt 

i min morfars sällskap, har jag förstått att det är via honom jag har det i arvet. Dock kommer 

jag inte att gå närmare in på vare sig förmågan eller det andliga arvet än så här, eftersom det 

tillhör en alldeles för privat sfär. 

 

Det cirkumpolära området är uppdelat i tre delområden; nordeurasiatiska, norra 

Nordamerika och Grönland. I området lever en rad olika ursprungsfolk som gemensamt 

förvaltar ett religiöst arv från en tid som ligger före jordbrukscivilisationernas uppkomst. En 

åsikt är att folkens kultur och religion speglar de karga naturförhållande som råder i området. 

Beroendet av animalisk föda har lett till att djurvärlden, framförallt de stora päls- och 

havsdjuren, fått en central plats i både trosföreställningar och riter.  

Något som diskuterats bland forskarna är om det bistra klimatet, de stora 

skillnaderna mellan årstiderna, svält och vitaminbrist, så kallad arktisk hysteri, kan ha varit 

bidragande orsaker till uppkomsten av shamanism. Idag är forskarna eniga om att det inte är 

så. Himlens väldighet över de arktiska vidderna tycks ha inspirerat till utformningen av 

mytologi och gudsidé, där polstjärnan har en framträdande plats som spetsen på den 

världsaxel som löper genom de kosmiska valven och upprätthåller himlen. Världsaxeln står 

också i förbindelse med himmelsguden, en diffus gestalt som avspeglar himlavalvet och 

innefattar sig i en rad andra gudaväsen så som åskans och regnbågens makter.1

Bland dessa ursprungsfolk är också traditioner kring den första shamanen 

vanliga. Man tänker sig att förfäderna skulle vara avkomlingar till den mytiska gestalt som 

skapats av det Högsta Väsendet. Ett återkommande myttema är att den första shamanen också 

framträder som kulturbringare och förbindelselänk mellan gudomen och människan samt 
                                                 
1 Sjöholm 2001, s 61; Nationalencyklopedin 2000, uppslagsord: Shamanism-cirkumpolära religioner 
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mellan den mytiska urtiden och nutiden. Kulturbringaren uppträder både i djur- och 

människogestalt, vars uppgift är att ordna världen efter att den skapats. Ett ordnande som 

bland annat består av religiösa trossystem, riter och undervisning, av både andlig och 

materiell natur. 

Det finns föreställningar om att den första shamanen ordnat världen ur kaos, lärt 

människan att jaga och fiska, skänkt den heliga trumman, elden och språket, samt bestämt hur 

klädedräkten ska se ut. Gestalten är dessutom upphovsman till döden, skiljelinjen mellan 

människan och det gudomliga, men intar själv en särställning mellan de båda. Enligt 

föreställningarna uppehåller sig människan efter döden någonstans under marken och kan 

både vara till hjälp och skada för de efterlevande, medan shamanen, åtminstone hos samerna, 

lever vidare i särskilt heliga fjäll som rådgivare och stöd för sin personliga efterträdare.2

Den shamanism som existerar inom det cirkumpolära området är arktisk 

respektive sibirisk shamanism. I sin klassiska skepnad är de uppbyggda kring samma bärande 

element, där koncentrationen ligger på shamanens centrala uppgift, att vara medlare mellan 

världarna genom själsresor. Med sina skyddsandars hjälp lyckas shamanen under extas få 

kontakt med andevärldens härskare, antingen genom att själv söka upp dem i den paranormala 

världen eller att dessa stiger ner till shamanen. Under extas upplever shamanen till exempel 

hur den sjukes själ befrias från fångenskapen i dödsriket, att andarna informerar om 

kommande händelser, villebrådens rörelser och försvunna föremåls belägenhet. Den i extas 

försjunkne shamanen kan också ha rollen som psykopomp, att ledsaga en avliden människas 

själ till dess nya hemort i den andra världen.3

 

 
 

1.2 Syfte & Frågeställning 

Syftet jag har med min uppsats är att ge fyra olika perspektiv på fenomenet shamanism för att 

komma närmare svaret på min fråga: Vad är shamanism för något? 

Perspektiven jag ger är shamanism ur ett historiskt-, religionsfenomenologiskt-, 

parapsykologiskt- och kulturellt perspektiv. 

 

                                                 
2 Sjöholm 2001, s 62ff 
3 Hultkrantz 2000, s 35f 
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1.3 Metod & Litteratur 

Utifrån det syfte jag har med min uppsats har jag valt att göra en litteraturstudie och en 

beskrivande bild av fenomenet shamanism ur de fyra olika perspektiven. Inspirationen till 

arbetet har jag hämtat från mina egna livserfarenheter och de reflexioner jag gjort och burit 

med mig, både från min barndom och studietid, men också från ett tidigare yrkesliv inom 

psykiatrin. 

 Eftersom min studie är ur fyra olika perspektiv så är den litteratur jag valt att 

arbeta med mycket blandad, vilket även gäller dess kvaliteter. Det har varit svårt att hitta bra 

facklitteratur, speciellt om shamanism. Jag har även vänt mig till bibliotekets personal som 

hjälpt mig på ett mycket bra sätt i sökandet, men tyvärr utan fullgott resultat, för den litteratur 

som gick att tillgå var i stort sett upprepningar av varandra. Sedan har tiden varit för kort, att 

jag på grund av lässvårigheter prioriterat bort viss litteratur och kanske missat en del nytt och 

viktigt material. 

1.4 Presentation 

Uppsatsen är skriven i sju olika kapitel och är uppdelad enligt följande: Ett inledningskapitel 

och fem kapitel utifrån de olika perspektiven, samt ett avslutande diskussionskapitel. 

Kapitel 2: Här tar jag upp den shamanistiska forskningen, vad forskarna anser 

vara dess grunder och kärna, samt diskussioner kring shamanism som arktisk hysteri. 

Kapitel 3: Här tar jag upp den arktiska shamanismen och ger en historisk bild av 

den och de föreställningar som finns inom den angående kosmos och själen. Vidare kommer 

jag också att ge en presentation av shamanen, dennes själsliga aktiviteter och de hjälpmedel 

som används. 

Kapitel 4: Här tar jag upp de religionsfenomenologiska teorier forskarna Rudolf 

Otto, Mircea Eliade, Carl Gustav Jung och Joseph Campbell har om det heliga och dess 

manifestationer, vilka kan förklara grunderna till olika shamanska föreställningar. 

Kapitel 5: Här tar jag upp vilka förklaringar parapsykologin kan ha till de 

föreställningar som kan ses som karaktäristiska för just shamanism, samt teorin om den så 

kallade ”gudapunkten”. 

Kapitel 6: I det här kapitlet presenterar jag en shamansk kultur, nämligen 

samernas. Det jag behandlar är deras religion och gudomligheter, världsbilden och 

föreställningarna, samt nåjden och dennes roll inom folkkulturen. 

Kapitel 7: Innehåller min sammanfattning och diskussion. 
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2. Den shamanistiska forskningen  

2.1 Begreppet shaman (ism) 

Hos människan verkar det alltid ha funnits ett behov av att kunna definiera sin omvärld, sätta 

namn på det hon betraktar och erfar för att sedan jämföra det med liknande fenomen. Att in i 

minsta detalj kunna avgränsa ett specifikt fenomen från ett annat och påvisa dess unikum är 

ett sätt att ge det en benämning och tillskriva det vissa egenskaper. Det enskilda fenomenets 

benämning berättigar en existens bland alla liknande fenomen.  

En språklig svårighet kan uppstå när ett fenomens innebörd inte kan överföras 

helt, vilket kan vara ett av skälen till att det finns en rad olika synonymer. En sådan språklig 

svårighet kan vara att ord som trollkarl, häxa, medicinman och präst används synonymt med 

”shaman”. Även om det finns likheter dem emellan så har studiet av shamaner visat på tydliga 

skillnader när det gäller det psykiska tillståndet vid botandet, där shamanen är ensam om att 

gå i trans.4

Begreppen shaman och shamanism tycks vara konstruerade av olika termer, vars 

betydelse har varit mycket omdiskuterad. Inte ens bland forskarna finns det någon gemensam 

uppfattning om vad termerna egentligen står för. Termen shaman kommer av ordet ”saman” 

och ingår i det tungusiska folkets språkförråd och betyder ”den som vet”. Det är en 

benämning på en religiös specialist vars verksamhet är baserad på vetande utifrån egen 

praktisk erfarenhet.5                

2.2 Shamanismens grunder 

Shamanismen ansågs vara ett enhetligt religionshistoriskt komplex i de första grundläggande 

verken som kom ut i slutet av 1800 och i början av 1900-talet. Den lanserades då av forskarna 

som en sibirisk religion där magiker med trummans hjälp i extas profeterade och botade sjuka. 

Men det vetenskapliga intresset för religionens ursprungliga form och utveckling var inte 

stort. Och så var läget fram till det att Edward Tylor lade fram sin tes om animism. Han 

menade att shamanismens djupa själsföreställningar bottnar i erfarenheter under drömmar 

eller extas som sedan utvecklats till en tro på andar och gudar.6

I början av 1900-talet hade forskningen om shamanism två huvudlinjer. För det 

första rörde det sig om en etnografisk inventering av vad som kan uppfattas som shamanism 

och för det andra en analys av shamanismen efter en huvudsaklig psykologisk modell. 
                                                 
4 Larsson 2000, s 19ff 
5 Mebius 2000, s 55; Grimsson 1990, s 11 
6 Hultkrantz 2000, s 27; Religionslexikonet 2003, uppslagsord: animism, s 27f 
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Samtliga forskare utgick från det shamanbegrepp som formats utifrån den sibiriska förebilden, 

men området för shamanistiska tolkningar utvidgades med åren och paralleller till den 

sibiriska modellen kunde även identifieras på andra håll i världen. 

Dock har forskarnas uppfattningar om vad som egentligen är shamanism 

splittrats och idag kan fem olika åsiktsgrupperingar identifieras. 1) En stor del av forskarna 

håller fast vid den ursprungliga uppfattningen om att shamanism är en rituell praktik och ett 

troskomplex som enbart förekommer hos arktiska och sibiriska folk. 2) För andra att det är 

andebesättelsetron som är karaktäristisk för den äkta shamanismen. 3) I nyare tider har det 

även vuxit fram en rörelse som främst syftar till att nå psykisk healing med shamanistiska 

metoder, s.k. neoshamanism. 4) Åtskilliga forskare utgår från att det inte finns någon enhetlig 

shamanism, eftersom det funnits en svårighet att vetenskapligt kunna definiera vad som är 

typiskt för den. 5) Det finns också en grupp forskare som är övertygad om att shamanism i 

huvudsak är ett enhetligt fenomen, men att detaljerna avviker från varandra på olika platser.7

Inom studiet av shamanism har etnografins beskrivande perspektiv spelat en 

viktig roll, där fokus varit riktat mot de trosföreställningar och den världsbild som omgett 

shamanen: Den materiella tillvaron som människan är omgiven av och kan upplevas 

genomsyrad av en osynlig värld, en dimension som inte är tillgänglig för den vanliga 

individen, utan bara för den som har kunskap om hur man kan uppfatta den. Det är heller inte 

ovanligt att kosmos beskrivs som olika världar, ofta i nivåer där endast den materiella världen 

i mitten är tillgänglig för icke-shamaner. I detta kosmos sker en slags växelverkan där allting 

påverkar vartannat och världen fortlever om balansen kan upprätthållas.8

2.3 Shamanismens kärna 

Den förste som försökte att sammanfatta shamanismens väsen och former var 

religionshistorikern Mircea Eliade. I sin klassiska monografi Shamanism: Archaic Techniques 

of Ecstasy (1964) menar han att shamanismens kärna ligger i den extatiska upplevelsen. 

Shamanism är en väg till kunskap och hjälp från en antagen andevärld, förmedlad av 

inspirerande personer som i extas upplever mötet med andarna. Extasen har ett bestämt 

innehåll, vilket innebär en resa i trans till de andra världarna och dess representanter. En resa 

företagen av shamanens själ till himlen, underjorden eller annan avlägsen plats, där de 

mäktiga andarna uppehåller sig. Extasen kan också innebära att andarna stiger ner till den 

                                                 
7 Hultkrantz 2000, s 27ff 
8 Larsson 2000, s 17 
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transförsjunkne shamanen och informerar om fördolda ting eller kommande händelser och 

utför helande gärningar.9

Hela den shamanistiska ideologin med resor till andra världar eller andarnas 

nedstigande till människans värld är grundad på vad som tilldragits sig under extasen. 

Shamanen själv eller dennes assistent har kunnat meddela eller kommentera vad som tilldragit 

sig i andevärlden. 

Den tyske forskaren Hans Findeisen ansåg att den sibiriska shamanen inte bara 

var inspirerad, utan även besatt, av den ande som gav denne sin kunskap och förmåga. I 

Frankrike har den strukturalistiska analysen tagit överhanden då det gäller shamanstudierna, 

vilket lett till att extasens roll blivit mindre viktig. Det är då sociologen Émile Durkheims 

betraktelsesätt som i längden har kommit att dominera. I dag är det professor Hamayon en av 

de främsta företrädarna inom den antropologiska shamananalysen. Hon har utförligt skildrat 

både sibirisk och mongolisk shamanism med utgångsläge från dess sammanhang inom jaktens 

ideologi, och anser att transen varken är ett nödvändigt eller tillräckligt villkor för shamanens 

ursprung, utan endast ett element i den roll shamanen kom att inneha.10

En annan forskare som försökt sig på att definiera shamanismen är Joan B 

Townsend. I sin forskningsöversikt påpekar hon att shamanism inte är en religion utan bör 

uppfattas som en serie trosföreställningar och praktiker, och precis som Hultkrantz ser det, 

kan vara en del av en religiös kultur. Townsends definition avser två nivåer, varav den första 

omfattar huvudkriterier medan den andra beskriver kriterier som kan relateras till den första.  

Townsend anser att huvudkriterierna för shamanism är den direktkontakt 

shamanen har med andar, vilka kan anta vilken form som helst och oftast med en förmåga att 

påverka den materiella världen. Shamanen har både en förmåga att kontrollera andarna och att 

uppnå ett kontrollerat medvetandetillstånd. Fokus ligger på den materiella tillvaron där det 

förändrade medvetandetillståndet används till förmån för enskilda individers eller gruppens 

bästa, inte för personlig upplysning och utveckling. Själsresan, förmåga att separera kropp och 

själ för att låta själen resa i andevärlden, ofta med hjälp av andedjur eller andehjälpare, är 

också ett huvudkriterium. 

Som relaterande kriterier tar Townsend upp att andarna kan tala genom 

shamanen, vilka kan påkallas via seanser. Ett fokus är att shamanens minns vissa delar av det 

                                                 
9 Hultkrantz 2000, s 33 
10 Ibid, s 33f 
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förändrade medvetandetillståndet och helandet av fysiska, mentala eller känslomässiga 

sjukdomar.11

Åke Hultkrantz anser däremot att man måste utgå från den arktiska och sibiriska 

shamanismens klassiska skepnad för att kunna förstå den. Där är de bärande elementen 

koncentrerad till shamanens centrala uppgift, att vara medlare mellan världarna genom 

själsresor. Med skyddsandarnas hjälp lyckas shamanen under extas få kontakt med 

andevärldens härskare, antingen genom att själv söka upp dem i den paranormala världen eller 

att dessa stiger ner till shamanen. Under extasen upplever shamanen till exempel hur den 

sjukes själ befrias från fångenskapen i dödsriket, att andarna informerar om kommande 

händelser, villebrådens rörelser och försvunna föremåls belägenhet m.m. Den i extas 

försjunkne shamanen kan också ha rollen som psykopomp, att ledsaga en avliden människas 

själ till dess nya hemort i den andra världen.12   

2.4 Forskarnas diskussioner kring shamanism som arktisk hysteri 

Företeelsen shamanism har sedan 1870-talet varit föremål för en omfattande teoribildning, där 

uttrycket ”arktisk hysteri” använts som beteckning på de faktorer som ansetts ligga till grund 

för shamanismen. 

I sin Studien zum Problem des Schamanisums (1939) hävdade Åke Ohlmarks att 

det finns en benägenhet för hysteri hos arktiska folk, vilket beror på en nervös och 

psykopatisk läggning i folksjälen, orsakad av en hård natur och ett strävt klimat. De utlösande 

faktorerna ansåg han vara kontrasten mellan sommarljus och vinternatt, vitaminbrist och 

tidvis svält. 

Åke Hultkrantz tillämpar i sin artikel Type of Religion in the Arctic Hunting 

Culture (1965) ett religionsekologiskt perspektiv på arktisk shamanism. Där anser han att den 

påverkats av två ekologiska faktorer: Den första faktorn är den arktiska omgivningen med hårt 

klimat, långa polarnätter, ödsliga landskap, svält och vitaminbrist. Den andra är människornas 

behov av direktkontakt med en övernaturlig värld i en annars skrämmande omgivning. Han 

tillägger att det inte enbart är ekologiska faktorer som påverkat utformningen av shamanism, 

utan även en historisk diffusion. 

Teorierna om den shamanska extasens rötter bygger på generella antaganden om 

den arktiska och subarktiska människans upplevelse av sin omgivning som den har iakttagits 

av utomstående. Men även om människan och hennes kultur har påverkats och formats av den 

                                                 
11 Larsson 2000, s 15f 
12 Hultkrantz 2000, s 35f 
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omgivande miljön, så är den mest betydelsefulla aspekten hur hon har tämjt den hårda miljön 

till hennes förmån. 

Med tiden har den negativa bilden av den nordeurasiatiska shamanen som en 

person med labilt och avvikande psyke ersatts med en mer nyanserad syn. Där tar man hänsyn 

till hur man inom berörda kulturer har sett på shamanen. Samtidigt har uppfattningen om 

shamanen som kraftfull psykopat avvisats. I stället har betoningen lagts på dennes socialt 

betydelsefulla funktion, att bota sjukdomar och utöva psykoterapi, samt annat socialt 

inflytande. Inom senare tids forskare betonas det positiva i shamanens personlighet, där 

skillnaden mellan det extraordinära i shamanens beteende och upplevelse och den mentalt 

sjuka människan framhålls.13

 

                                                 
13 Mebius 2000, s 50ff 
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3. Den arktiska, cirkumpolära shamanismen 

3.1 Historisk bild av shamanism 

Shamanismen är ett arkaiskt och världsomspännande religionskomplex representerat av ett 

metodologiskt system för psyke- och kroppshelbrägdagörande. Den förekommer i olika 

varianter med trosföreställningar som förändrats under historiens gång. Forskningsmässigt 

sett så har den haft sin starkaste framtoning bland jägar- och nomadfolk i det nordeurasiatiska 

området.14  

Det var först under 1600- och 1700-talet som det började berättas om shamaner, 

genom att resenärer träffat tungusfolket i gränstrakterna mellan Ryssland och Kina. 

Shamanen, den tungusiske ”prästen” var klädd i en särskild dräkt och slog rytmiskt på en 

trumma till han föll omkull, till synes medvetslös. När han vaknade igen kunde han berätta 

om märkliga besök i andra världar. Det visade sig snart att liknande föreställningar och 

ritualer även förekom hos andra ursprungsbefolkningar runt om i världen. Åren kring 1800 

skapade man en –ism av alla dessa företeelser som fick samlingsnamnet shamanism.15

Det har varit svårt att exakt fastställa hur länge shamanismen funnits, men enligt 

arkeologiska och etnologiska bevis kan den vara omkring 20 - 30 000 år gammal och är enligt 

många forskare mänsklighetens äldsta och mest ursprungliga religion. De äldsta och de mest 

påtagliga tecken forskarna hittat om manifestationer av människans religiösa medvetande är 

neandertalgravarna, där en samling vapen och djurben låg intill och runt de begravda 

kropparna. Enligt spekulationer så skulle det kunna vara möjligt att man i detta tidiga skede 

av människans utveckling hade föreställningar om att andar var inneboende i djur, träd och 

stenar, men också på en fortsatt existens efter döden.16

Edward Tylor kallade den tidiga fasen av religiöst och magiskt tänkande för 

animism. Han antog att man kunde finna animismens ursprung i drömmarnas och extasens 

upplevelser, vilka antydde att människan kunde existera oberoende av sin kropp och att 

föreställningarna om anderesor var en följd av upplevelserna kring det vakna jaget och 

anden.17

3.2 Kosmologi & själsuppfattning 

Gemensamt för de flesta shamanska samhällen är föreställningen om att universum är indelat i 

minst tre nivåer; Himmel, jord och underjord, vilka är förbundna med varandra. I kulturella 
                                                 
14 Sörenssen 1990, s 10; Harner 1989, s 62 
15 Hammer 2000, s 107f 
16 Sörenssen 1990, s 10; Harner 1989, s 62; Drury 1996, s 12f 
17 Drury 1996, s 14f 

 12



och religiösa sammanhang kan denna förbindelse symboliseras av en pelare löpande genom 

hål i de kosmiska valven. Med hjälp av denna pelare kan shamanen illustrera sitt upp- eller 

nedstigande till de olika världarna, genom att klättra upp- eller nedför den. I mytologierna kan 

pelaren framställas på olika sätt, vanligast är världsträdet eller livsträdet. I alla världarna finns 

andeväsen människan är beroende av och som kräver ett särskilt förhållningssätt från 

shamanen där allt måste ske enligt deras vilja så att inte kosmos ska övergå till kaos.18  

Till de här föreställningarna hör också uppfattningen om att människan består av 

en fysisk kropp och flera själar, varav en är den så kallade frisjälen och kan ses som 

människans immateriella jag eller Alter Ego. Under drömmar, trans eller koma kan frisjälen 

ofrivilligt lösgöras och vandra ut ur kroppen för att bege sig till andra orter, vilket kan vara en 

mycket farlig företeelse. Shamanen lär sig att med den egna viljan dirigera sin frisjäl under 

transen och etablerar på så vis kontakter med den andliga världen.19

3.3 Presentation av shamanen 

Termen shaman betecknar en person som har en medlande funktion mellan människorna och 

den paranormala verkligheten. Shamanen är kultens centralperson, en mycket märklig och 

gåtfull människa, ofta liknad med en medicinman eller psykisk detektiv. I extatisk trans färdas 

denne bland själar, andar och gudar i andevärlden för att varsebli den och de förkommande 

magiska krafterna, vilka kan innebära fara för det mänskliga livet. 

Enligt Sörenssen och Drury visar en blivande shaman redan i barn- och 

ungdomsåren upp en nervös läggning och ett antisocialt beteende, vilket också uppmuntras av 

det shamanska samhället. Själva kallelsen kommer oftast i brytningsåren mellan barn- och 

vuxenlivet där den kan yttra sig i form av en personlighetsklyvning och mental sjukdom med 

både syn- och hörselhallucinationer. När adepten accepterat att bli shaman sker ett 

tillfrisknande och själva läroperioden börjar.20

Lärlingstiden kan vara en mycket svår och påfrestande process, där adepten 

genom olika metoder försöker komma i kontakt med andevärlden och dess invånare för att 

hitta sina bundsförvanter. För att bli en fullfjädrad shaman behöver adepten också lära sig av 

redan etablerade och mäktiga shamaner inom den egna kulturen och deras sätt att lösa 

sjukdomsproblem. Adepten får också lära sig vilka medicinalväxter, ritualer och sånger som 

är verksamma i olika situationer. 

                                                 
18 Ibid, s 39f 
19 Sörenssen 1990, s 10f; Mebius 2003, s 192 
20 Sörenssen  1990, s 10f; Drury 1996, s 12 och 19 
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På en fullärd och värdig shaman vilar ansvaret som religiös funktionär med 

många uppgifter att fylla, vilket kan variera mellan olika kulturer. I de flesta shamanistiska 

samhällen innebär ansvaret att bota sjuka, vilket är den viktigaste uppgiften, men också att 

reproducera jaktbyten och att skydda folket från attackerande fiender.21

Det finns uppfattningar om att shamanens roll skulle ha uppkommit ur kriser 

och sjukdomar. Shamanens personlighetsstatus har också jämförts med schizofreni, där 

shamaners och schizofrena personers förmåga att röra sig i olika mentala tillstånd anses likna 

varandra. Men det finns en klar skillnad: Shamanen har lärt sig att integrera de olika mentala 

medvetandetillstånden för att få det hela under kontroll.  

Religionshistorikern Mircea Eliade har i sina böcker påpekat att shamanen inte 

bara är en sjuk person, utan också en som botat sig själv. Eftersom kallelsen uppenbaras 

genom sjukdom eller epileptiska anfall är invigningen likställd med ett botande.22

3.4 Shamanens själsliga aktiviteter 

Själsresan är en mycket viktig och utmärkande företeelse inom shamanismen, där shamanen 

har förmåga att projicera sitt medvetande till de andliga världarna för att hämta information 

och kunskap. Denna handling är en kontrollerad mental medvetandeklyvning, vilket ger 

shamanen en förmåga att färdas med sin andekropp till andra existensplan. På så vis ges en 

möjlighet till att skaffa hjälpandar, möta döds- och sjukdomsandar, förfäder eller skapargudar, 

men också en chans till att få delta i skapelsens mytiska drama. Den här 

medvetandeklyvningen kan uppnås på många olika sätt. Vanligaste sättet är genom trans i 

sång, dans och trummande, men intagandet av psykoaktiva droger, fasta, sinnesdeprivation 

och drömmande förekommer också.23

Shamanen utför också en rad olika ceremonier och ritualer, vilket är ett yttre 

agerande av de inre händelserna. Enligt Drury kan det liknas vid ett slags skådespel som visar 

den kontakt shamanen har med det heliga i den inre verkligheten. Det är ett mytiskt drama i 

en involverad förening med gudar, identifieringen med helande krafter eller förkroppsligande 

av en transcendent kraft. Med sina uttrycksfulla och stimulerande ritualer blir shamanen en 

suggestiv aktör som framkallar tillstånd av extas, både hos sig själv och sin publik. Vanligt är 

också att shamanen både klär sig och imiterar de krafter som åkallas eftersom det rör sig om 

en identifiering med dessa.24

                                                 
21 Hammer 2000, s 108f; Sörenssen 1990, s 11 
22 Drury 1996, s 19f 
23 Ibid, s 21f 
24 Ibid, s 50ff 
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3.5 Shamanens hjälpmedel 

3.5.1 Hjälpandar 

Shamanen har sina hjälpandar, vilka kan komma till denne under drömmar, visioner och 

spontant efter invigningen, men de kan också ärvas eller fås i utbyte av annan shaman, dvs 

köpas. Hjälpandarna är viktiga för shamanens kraft i dennes arbete där de förkroppsligar 

psykisk styrka och magisk kraft. De har många funktioner att fylla, så som att spåra orsaker 

till sjukdomar, hjälpa till att fånga in förlorade själar, bistå vid hämndaktioner eller visa förbi 

hinder.  

Inom den sibiriska shamanismen finns en föreställning om att hjälpandarna kan 

inta skepnaden av ett djur, där björnen och örnen hör till de vanligaste. Förutom de personliga 

hjälpandarna shamanen har och kontrollerar finns också de så kallade väktarna och hjälparna. 

De kan vara mindre gudomligheter eller döda shamaners andar som kommer till hjälp då de 

behövs. Troligt är att dessa kan vara shamanens alter ego, den inre psykiska motsvarigheten.25

3.5.2 Trumman 

Inom den sibiriska shamanismen är trumman det viktigaste hjälpmedlet shamanen har och kan 

ses som ett fordon, ofta liknad vid ett djur, på vilket färden går till de andra världarna. Den 

jämna och monotona rytmen vid trummandet hjälper till vid fokusering och att sjunka djupare 

ner i transens olika grader, genom att den elektriska aktiviteten i många av centrala 

nervsystemets sensoriska och motoriska delar stimuleras. 

Symboliskt sett har trumman en förbindelse med världens mitt och kan vara 

dekorerad med olika heliga symboler för världsträdet, solen, månen eller regnbågen. 

Trummandet åstadkommer inte bara förändringar i centrala nervsystemet som påverkar 

hjärnan till att producera ett förändrat medvetandetillstånd. Den bekräftar också en förändring 

i varseblivningen som ett resultat av trummandet, vilket är grunden till den mytiska 

upplevelsen. Tillsammans med trumman använder shamanen sången för att uttrycka både sin 

kraft och sitt syfte, där själva ljudet sägs komma från gudar och andar. I sången finns magin 

som en bro shamanen färdas på över till en annan värld.26

3.5.3 Psykoaktiva växter 

Ett annat hjälpmedel som shamanen kan använda sig av är de enteogena (sinnesvändande) 

växterna, vilka anses öppna dörrarna till himlen och ge tillträde till en högre verklighet 

                                                 
25 Ibid, s 21f 
26 Ibid, s 57ff; Harner 1989, s 71ff 
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bortom den vanliga och möjliggör kontakten med gudar och andar. Växterna som används har 

en psykotrop effekt som på ett distinkt vis påverkar organismens alla sinnen. Genom att de 

framkallar visioner påverkar de också känslorna och förändrar varseblivningen, vilket gör att 

färger kan uppfattas intensivare och att uppenbarelser av andar och andra gudaliknande väsen 

kan ske.27

 

                                                 
27 Drury 1996, s 64ff 
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4. Religionsfenomenologiskt perspektiv 

Religionsfenomenologi är den del inom religionsvetenskapen där man studerar olika religiösa 

fenomens innebörd och struktur för att komma åt den specifika upplevelsen av det andliga, 

dess egenart och funktion. De tre forskarna Mircea Eliade, Carl Gustav Jung och Joseph 

Campbell försökte, inspirerade av teologen Rudolf Ottos fenomenologi och utifrån de egna 

specialkunskaperna att kombinera ett generaliserande religionsfenomenologiskt perspektiv. 

Med hjälp av dessa personers olika teorier kan de shamanska föreställningarna om det heliga 

och dess manifestationer förklaras.28

4.1 Det numinösa (heliga) 

Den tyske teologen Rudolf Otto menade i sina teorier att det heliga är av både yttre och inre 

art, att den finns inom alla kulturer som en iakttagbar objektiv verklighet och att den har en 

anknytning till existentiella livsfrågor. Erfarenheterna av det heliga, eller det numinösa, 

skapas via yttre heliga symboler eller ritualer och består av två olika känslor i en dold 

symbios, mysterium tremendum et fascinosum, ett avskräckande och fascinerande mysterium. 

Trots att upplevelsen av det heliga är avskräckande så vill man ändå återvända till den, 

eftersom den också är starkt lockande. Det heliga är en evig överjordisk kraftkälla som 

förmedlar liv och som representeras av en plats, ett rum eller symboler att återkomma till och 

visa det heliga sin dyrkan.29

4.2 Homo religiosus & hierofanierna 

Religionshistorikern och religionsfenomenologen Mircea Eliade arbetade med sin forskning 

utifrån sin teoretiska erfarenhet av olika religioner, varav de arkaiska intresserade honom 

mest. Han identifierade en utdöende människotyp, Homo religiosus, i de arkaiska samhällena. 

Homo religiosus betecknade en livsform som funnit över hela jorden och stod för ett samhälle 

där ingenting var skilt från den religiösa sfären. Vad Eliade menade var att den religiösa 

människan i de arkaiska samhällena levde i två olika tider, helig och profan, samtidigt.30

 Eliade myntade även begreppet hierofani31 för att kunna beskriva hur det heliga 

visar sig för den arkaiska människan, hur hon upplever mötet och vilka föreställningar hon har 

om det heliga. Hierofanierna handlar om ursprungliga händelser, där något från den 

                                                 
28 Warring 1999, s 108; Geels, Wikström 1999, s 361 
29 Warring 1999, s 110; Geels, Wikström 1999, s 362ff 
30 Geels, Wikström 1999, s 382f 
31 Begreppet hierofani är en sammansättning av de latinska orden hiero och faino, vilka betyder heligt och visa 
sig.  Dvs. Hierofani är en manifestation av det heliga 
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gudomliga världen uppenbarat sig i kosmogonier. Enligt Eliade etablerar hierofanierna i det 

arkaiska samhället i sin helighet ett världscentrum, en föreningspunkt mellan de olika 

sfärerna: himmel, jord och underjord. Hierofanierna får därmed karaktären av en 

världspelare, axis mundi, utmed vilken shamanen enligt shamansk föreställning kan klättra 

mellan de olika sfärerna.  

 Hierofanierna hör hemma i den heliga tiden, i urtiden, före den kronologiska 

tidens uppkomst. Den är ständigt närvarande fast i en annan dimension, men kan aktualiseras 

på nytt vid ceremonier och i mytberättande. Under urtiden grundlade gudarna mönstret för 

människans alla aktiviteter, där myterna anger hur hon ska bete sig och hur hennes aktiviteter 

ska utföras. Liturger, t.ex präster och shamaner, förkroppsligar det heliga genom att klä sig i 

kraftladdade, symboliska plagg och agera i en mytisk roll som gör den heliga historien 

närvarande.32

4.3 Myterna & deras funktion 

Myter är för den troende människan relativa sanningar som berättar om en övermänsklig 

uppenbarelse från urtiden och som lade grunden till den ”Stora tiden” eller nutiden. Myterna, 

grundlagda av gudar eller andar, tjänstgör som en modell för människans liv och upprepas 

regelbundet i religiösa ritualer och ceremonier. Där kastas hon tillbaka till begynnelsens 

mytiska tid och avslöjar sanningen, ur vilken en ny kosmisk situation eller händelse 

framträder. Med andra ord så skapar den religiösa handlingen en upprepning av 

kosmogonin.33

 Enligt litteraturvetaren Joseph Campbells teorier har myterna fyra olika 

funktioner. 1) Mystisk funktion som handlar om att väcka och upprätthålla känslan av 

respektfull fruktan och tacksamhet inför universums mystiska dimension, samt locka och 

stödja känslan av förundran inför varats mysterium. 2) Kosmologisk funktion, där myterna 

tillfredsställer ett behov av att formulera och skapa kosmologiska bilder i enlighet med de 

föreställningar som finns. 3) Social funktion, där myterna ger stöd till ordningen och 

integreringen av individens sociala gruppering. 4) Psykologisk funktion, där myterna kan 

hjälpa individen att få insikt i sitt eget psyke och ge vägledning till psykologisk utveckling.34

 

                                                 
32 Ibid, s 384; Warring 1999, s 110f 
33 Geels, Wikström 1999, s 387 
34 Warring 1999, s 115 
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4.4 Det mänskliga psykets struktur & funktion 

Psykoanalytikern Carl Gustav Jung anser i sina teorier att människan har, på samma sätt som 

hon har biologiska instinkter, också nedärvda strukturer i psyket. Dessa ger upphov till 

mytologiskt färgade motiv och personifikationer i drömmar, där uttrycksformerna ges av 

erfarenheter, minnen och komplex. Enligt Jung har myterna sitt ursprung i den ickepersonella 

delen av psyket, det kollektivt omedvetna. Där skapar inre processer fantasiprodukter som 

projiceras till yttre fenomen genom associationer och analogier.35

4.4.1 Psykologiska personlighetstyper 

I sina teorier om de psykologiska typerna skiljer Jung på de två grundattityderna: Introversion 

och extraversion, varav en i regel är omedveten och kommer till uttryck i drömmar eller andra 

symboliska framställningar. Vid den extroverta eller utåtvända attityden kanaliseras psykisk 

energin till föreställningar om den yttre världen som koncentreras av tankar eller känslor i 

varseblivningen. Den introverta eller inåtvända attityden riktar den psykiska energin mot sina 

inre strukturer och processer, tankar och föreställningar.  

 Till de två grundattityderna hör fyra psykologiska typer: Tänkande, kännande, 

intuition och förnimmelse. Tänkande och kännande är rationella funktioner eftersom de 

förutsätter en bedömning, medan de andra två är varseblivningsfunktioner eller irrationella. 

De båda rationella funktionerna är, liksom de båda irrationella funktionerna, varandras 

motsatser. Förnimmelser är en inre känsla som uppstår då sinnena påverkas av olika stimuli. 

Intuitionen liknar förnimmelser i det avseendet att något händer med en, men man vet inte 

varifrån känslan kommer eller hur den har uppstått.36    

4.4.2 Psykets uppbyggnad & arketyperna 

Det mänskliga psykets uppbyggnad kan man enligt Jung föreställa sig som bilden av 

koncentriska ringar, där medvetandet och jaget finns längst in. Närmast utanför ligger det 

personligt omedvetna, där alla glömda bortträngda minnen anhopat sig till komplex. Utanför 

det personligt omedvetna ligger det kollektivt omedvetna innehållande arketyper. 

 Arketyperna är, enligt Jung, numinösa strukturelement i psyket, universella 

urbilder eller beteendemönster. Med viss autonomi och specifik energi drar dessa till sig 

passande innehåll från medvetandet, där symboler fungerar som omformare av den psykiska 

energin. Med hjälp av sina arketyper kommer människan i förbindelse med upplevelser vid 

                                                 
35 Ibid, s 118 
36 Geels, Wikström 1999, s 370f 
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sidan om den empiriskt påtagliga verkligheten, en verklighet som gör sig påmind genom 

symboler. Symbolen har, liksom arketypen, både känslomässiga och innehållsmässiga 

komponenter, där den emotionella kraften består i en förmåga att fascinera medan den 

innehållsmässiga ger en mening åt det upplevda. Men arketyperna uttrycker sig inte bara i 

symboler, utan även som figurer och gestalter i både drömmar och myter.37

4.4.3 Psykets transcendenta funktion 

Till människans psykobiologiska utrustning hör också den irrationella och instinktmässiga 

transcendenta funktionen som genom symboler kan förena motsatserna inom psyket och bidra 

till en medveten livsföring. Den ska också tjäna vid individens frigörelse från identifieringen 

med den sociala masken, där erkännandet av den uppfyller individuationens syfte till att börja 

människans väg mot helheten under individuationsprocessen. 

 Individuationsprocessen innebär en intensiv uppgörelse med det omedvetna, där 

det centrala är att flytta tyngdpunkten från jaget mot ett nytt centrum, Självet. Självet är 

personlighetens centrala arketyp, som drar till sig och ordnar övrigt medvetandeinnehåll samt 

organiserar psykets alla delelement till en dynamisk helhet. För att detta ska kunna ske måste 

Självet ta ledningen över både individens medvetna och omedvetna liv. Detta sker vid en total 

integration av arketyperna, för att därefter kunna uppleva det heliga på ett annat sätt än 

tidigare.38

 

                                                 
37 Ibid, s 372ff 
38 Ibid, s 378ff 
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5. Parapsykologiskt perspektiv 

5.1 Trans & besatthet 

Trans är ett alternativt sinnestillstånd, ibland karakteriserad som en viss grad av 

medvetandeklyvning. De mest kända är den hypnotiska transen och mediumtransen, men det 

finns också typer som kan framkallas av enteogener, dans, musik m.m. I princip är alla typer 

av trans samma sak, det är bara graderna som skiljer dem åt. Den går enligt Fersling från den 

lättare transen där man minnas allt, till den extatiska där man inte minns någonting alls.39

 Transmediala personer har beskrivit inträdandet till transtillståndet som en väg 

genom olika stadier, där det börjar med något som påminner om dagdrömmar och fortsätter 

tills fenomen både kan ses och höras. Om processen hålls igång når man den djupa transen, 

vilket till en början kan likna orolig sömn med tung andning och snarkningar. Mediumet 

vaknar till i form av sin kontrollande, ett okroppsligt väsen vars uppgift är att förbinda 

mediumet med de dödas andar.40

 Den fysikaliska mekanismen som orsakar trans är till stora delar okänd, men 

man tror att det kan bero på en kraftig och långvarig inre eller yttre hjärnretning, eller brist på 

sådan, s.k. sinnesdeprivering (Perruchon p.c). Det kan också bero på partiell syre- eller 

sockerbrist i hjärnan. Beteendepsykologer betraktar transen som en form av övermarginell 

hämning, den skyddsmekanism som gör att hjärnan under press kan förändra sina reaktioner 

på yttre stimuli.41

 I många av världens alla kulturer har man förklarat bl.a. sinnessjukdom, epilepsi, 

religiös extas, trans och andra alternativa tillstånd med att en övernaturlig kraft trängt in i 

personligheten. I regel trodde man att det var en gud, ande eller demon som besatte 

människan. Hos många ursprungsbefolkningar har intagandet av enteogener, entonigt 

trummande, extatisk dans eller hypnotiskt upprepande mantra försatt människan i trans, som 

om de blivit besatta av andar som talar genom dennes mun. Inom vissa av dessa samhällen 

anser man också att sjuka, speciellt mentalsjuka, skulle vara besatta av andar. 

Medicinmannens uppgift var därför att driva ut anden fullständigt eller försona denne med sin 

värd så att de kunde leva i harmoni med varandra.42

 

 

                                                 
39 Fersling 1997, s 284 
40 Ibid, s 284f; Schjelderup 1987, s 216 
41 Fersling 1997, s 284f 
42 Ibid, s 93 
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5.2 Astralkropp & ut-ur-kroppen-upplevelser 

Inom shamanismen finns en föreställning om att människan består av en fysisk kropp och 

flera själar, varav en är den så kallade frisjälen. En liknande parapsykologisk föreställning 

finns, om att det i människokroppen skulle finnas en astralkropp, en dubblett eller modell av 

samma form och storlek som den fysiska kroppen,  men bestående av ren energi.43

Under sömnen skulle denna mystiska kopia, precis som frisjälen, helt på egen 

hand besöka fjärran platser och prata med döda människor. I skrifter har denna ”någon” fått 

många namn, vanligast är ande, själ, eterkropp och astralkropp, vilka är benämningar som 

använts för att beteckna en andlig existens. I varje människa finns det något som eldar och ger 

henne vitalitet, gör henne i stånd att dra slutsatser och att fungera både fysiskt och 

fysiologiskt. Dubbletten eller modellen är gjord av ett finare ämne och har högre 

vibrationshastighet än den fysiska kroppen. Det sägs att själen är andens boning som 

tillsammans överlever den fysiska döden. Där kan man betrakta sig själv som ett materiellt 

väsen och omgivningen kan likna en med den man var på jorden, fast vackrare. Denna värld 

är inte den enda utan den första av många sfärer eller nivåer. 

Astralkroppen framställs som en exakt ickemateriell kopia av den fysiska 

kroppen som bara kan skiljas åt under vissa omständigheter. Det kan ske hos små barn, gamla 

och mycket sjuka, men också under inflytande av alkohol och enteogener. Ockulta personer 

anser att astralkroppen under sömnen lämnar kroppen och att drömmarna är dess upplevelser. 

Vissa anser också att det finns en tunn silversträng mellan astralkroppen och den fysiska 

kroppen, där information transformeras över. När döden inträder brister strängen och 

astralkroppen frigörs för alltid och stiger till en högre nivå.44

Meningen med teorierna om astralkroppen är att de ska ge förklaringar till de 

mångfaldiga och synbart oförklarliga fenomen som en människa kan ställas inför. Ett sådant 

exempel kan vara utomkroppsliga upplevelser, där helt vanliga människor under vissa 

omständigheter upplevt sig själv utanför kroppen. Denna upplevelse sker mest vid spännings- 

eller krissituationer och det finns åtskilliga berättelser om hur patienter under operation 

upplevt detta fenomen. Det kan också uppstå under ordinära förhållanden där man helt 

plötsligt kan se och uppleva sig själv stå någon annanstans och titta på sig själv. Psykologer 

har förklarat upplevelsen som förträngda önskningar om frigörelse eller som 

hallucinationer.45

                                                 
43 Sörenssen 1990, s 11; Fersling 1997, s 87 
44 Fersling 1997, s 87f 
45 Ibid, s 88f och 110 
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5.3 Gudapunkten 

De uppfattningar som har varit rådande, att shamanens roll skulle ha uppkommit ur kriser och 

sjukdomar, framförallt schizofreni och epilepsi, kan sammanföras med de förklaringar som 

beteendepsykologerna har om transen. För enligt dessa så är transen en övermarginell 

hämning, en skyddsmekanism som gör att hjärnan vid kraftig och långvarig press förändrar 

sina reaktioner på yttre stimuli, vilket bland annat kan visa sig som epileptiska anfall.46  

 Epilepsi är en sjukdom som yttrar sig i krampaktiga anfall som beror på för hög 

elektrisk aktivitet i vissa områden av hjärnan. Sedan länge är det också känt att människor 

med epileptiska anfall som utgår från tinningloberna har djupa andliga upplevelser i större 

utsträckning än andra. I början av 1990-talet gjorde den kanadensiske neuropsykologen 

Michael Persinger experiment på sig själv i sitt laboratorium vid Laurentiiuniversitetet. Med 

en magnetisk stimulator stimulerade han sina tinninglober och fick en märklig upplevelse av 

gudomlig närvaro. Genom sin upptäckt kunde Persinger identifiera och undersöka dessa 

områdens relation till olika mystiska upplevelser.47  

 En nära medarbetare till Persinger, Peggy Ann Wright vid Lesley College i 

Cambridge hade studerat en liknande koppling mellan förhöjd tinninglobsaktivitet och 

shamanistiska upplevelser, så som själsresor och kommunikationen med andar. Hennes arbete 

visade att det rytmiska trummandet under ritualerna stimulerade tinningloberna och vissa 

områden i det limbiska systemet. 

 Det limbiska systemet är hjärnans känslo- och minnescentrum där upplevelserna 

registreras av hippocampus i minnet. Det här området har fått namnet gudapunkten, eftersom 

det är där religiösa eller andliga upplevelser bearbetas. De flesta neurologer tror att den 

utvecklats i hjärnan för att möta något evolutionärt behov, men det varken bevisar eller 

motbevisar guds existens eller att människor kan kommunicera med olika väsen.48

                                                 
46 Ibid, s 284f; Drury 1996, s 19f 
47 Zohar, Marshall 2000, s 88f 
48 Ibid, s 89f 
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6. En shamansk kultur 

Den shamanism som existerar bland kulturerna inom det cirkumpolära området är arktisk och 

sibirisk shamanism, varav samernas typ av shamanism har ansetts höra till den sistnämnda. 

De båda typerna av shamanism är, enligt Åke Hultkrantzs definition, uppbyggda kring samma 

grundelement, där koncentrationen ligger på shamanens centrala uppgift att vara medlare 

mellan världarna genom själsresor. Likaså anser han att de kan ha påverkats fram och formats 

utifrån samma typ av livsbetingelser, i en hård och skrämmande miljö, vilket kan ha skapat ett 

behov hos människan att ha direktkontakt med en paranormal värld. För om naturen varit 

vänligare har det kanske inte funnits någon shamanism.49

6.1 Samernas religion 

I litteraturen har den religion samerna utövade före övergången till kristendomen bland annat 

kallats för naturfolkens religion, där forskarna uttrycker att det handlar om en mer 

naturberoende kultur än de stora världsreligionernas. Att den samiska kulturen i avgörande 

omfattning präglats av den nordliga miljöns karga natur har visat sig bland annat i 

utformningen av ändamålsenliga bostadsformer, redskapstyper och transportmetoder. De har 

också lärt sig att utnyttja tillgängliga naturresurser inom både växt- och djurvärlden på ett 

mångsidigt och skickligt sätt. Likaså uttrycks i mytologier och ritualer de religiösa 

föreställningarnas nära samband med naturfenomen och naturresurser.50

I äldre forskning har den samiska religionen uppfattats och beskrivits som 

sibirisk shamanism, en bild som inte riktigt stämmer. Även om den samiska religionens 

karaktäristiska föreställningar och ritualer är centrala inom den sibiriska shamanismens 

föreställningsvärld, så är nåjden ett undantag. För nåjden är generellt ingen heltidsspecialist, 

till skillnad från den sibiriska shamanen, utan intar den rollen endast vid speciellt krisartade 

situationer. Nåjden verkar i en mental tillvaro av föreställningar rörande människans väsen 

och tillkomst, hennes förhållande till och beroendet av den omgivande naturen, gudomligheter 

och andra andliga väsen. Framställningarna om den egna religionens innehåll har muntligt 

förts vidare från generation till generation, en process som nåjden har haft stor betydelse för.51

Nåjdens personlighet har i äldre forskning beskrivits som en avvikande individ, 

utsatt för hallucinationer och förföljelseföreställningar. I nutida forskning uppfattas nåjden 

som den samiska kulturens och religionens centralgestalt. En bevarare och förnyare med 
                                                 
49 Hultkrantz 2000, s 35; Mebius 2000, s 52 
50 Mebius 2003, s 11f 
51 Ibid, s 17 
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kunskap att bota sjukdomar och att utföra de stora ritualerna, samt att medla mellan människa 

och de högre makterna. 

Men synen på samisk religion och dess nåjd har inte bara ändrats inom 

vetenskapen, utan även inom kyrkan. Jojken och nåjdens trumma, som under missionstiden 

betraktades som den ondes verk, har idag blivit ett inslag i kyrkans gudstjänster och liturgi. 

Och det firas även gudstjänster på de gamla samiska kultplatserna vid vissa tillfällen.52   

6.2 Den samiska världsbilden  

Den samiska kosmologin omfattar fem skikt eller nivåer, varav de två översta är himmelska 

nivåer med sina respektive gudar. Den tredje nivån utgörs av marken där människorna och 

markens gudar bor. I nivån under marken ligger dödsriket, där den rådande dödsgudinnan 

finns och allra längst ner i underjorden finns en tillvaro för människor som inte levt i enlighet 

med gudarnas vilja.53

I kulten kring den högsta guden, himlens och jordens härskare, förekommer en 

stötta eller påle. Den kan förknippas med föreställningen om att ett träföremål bär upp 

världen, vilket antyder att det kan vara ett träd som når ända upp till polstjärnan på 

himlavalvet. Åke Hultkrantz är en av de som klargjort att föreställningen om världspelaren 

representerar en arkaisk cirkumpolär världsbild där den samiska religionen hör hemma.54

En annan framträdande del i den samiska föreställningsvärlden är tron på en 

andevärld, en verklighet lokaliserad till heliga fjäll där nåjdernas och människornas hjälp- och 

skyddsandar har sin tillvaro. Lika omfattande är tanken på tillståndet efter döden i ett 

underjordiskt dödsrike, Jábbmeájmmo. I Jábbmeájmmo får de döda en tillvaro i gemenskap 

med invånare i de heliga fjällen, men tillvaron där är inte bara reserverad för människan. 

Djuren lever också vidare tillsammans med människan i ett paradisiskt tillstånd. Ett annat 

hinsidesperspektiv är tillvaron i Rotájmmo som väntar för de som vänts sig bort från gudarna 

och inte följt deras vilja. Där lever den demoniska gestalten Ruto som sänder sjukdom över 

människor och djur. Ruto skiljer sig på olika sätt från de andra gudomligheterna, genom en 

påtagligt skrämmande karaktär och att man offrade döda hästar som grävdes ner i jorden för 

honom. Hos samerna är det ovanligt att offra hästar till gudarna.55   

                                                 
52 Ibid, s 221f 
53 Ibid, s 63 
54 Ibid, s 67ff 
55 Ibid, s 82ff 
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6.3 Nåjden & seanserna 

Den samiske nåjden lever sitt liv som en helt vanlig samhällsmedborgare, men också som en 

mycket respekterad och betydelsefull person, utrustad med psykisk förmåga och kunskap om 

den samiska religionens kärna och mytologi. Den speciella kunskapen är förvärvad under lång 

tid, där nåjden redan i unga år blivit utsatt för andliga väsen och dess plågsamma försök för 

att få denne att acceptera kallelsen. När den blivande nåjden accepterat kallelsen slutar de att 

plågas och blir nåjdandar. Då övergår andarna till att tjänstgöra som hjälp- och skyddsandar, 

och fungerar som nåjdens personliga lärare, rådgivare och beskyddare.  

Under den andliga lärotiden får nåjden lära känna de olika världarna och dess 

invånare, samt jojken för att kunna tillkalla sig andarna. Mycket troligt är att nåjden under den 

här tiden också tillverkar sin egen trumma, visualiserar över och fyller den med helig kraft. 

Likadant görs med den kunskap som inhämtas i erfarenheterna under tidens gång. Eftersom 

nåjdens roll är att verka i ett socialt sammanhang, så måste denne även utses och accepteras 

av samhällets medlemmar, vilket sker under en speciell ceremoni där färdigheterna visas upp, 

genom att låta sig utsättas av olika prövningar från omgivningen. Det kan också hända att två 

kandidater ställs mot varandra i en kraftmätning och det är först efter ett godkännande från 

gruppen som nåjden kan börja sitt verk.56

Nåjdens centrala uppgift är att vara en förmedlande kontakt mellan människan 

och andevärlden, en kontakt som uppnås vid ritualens kulmen då nåjden med trummans hjälp 

nått transtillståndet. Inför ritualens början har nåjden förberett sig med en dags fasta som 

sedan, genom kraftfullt trummande och omgivningen sång, försätter sig i trans och låter sig 

transporteras av hjälpanden till de andra världarna och dess invånare. Stående på knä 

bearbetar nåjden trumman och skapar kraftfulla ljud, jojkar och ägnar sig åt divinatorisk magi. 

Nåjdens beteende blir alltmer agiterat, varpå denne börjar slå sig själv, tar glödande kol i 

händerna och öser det över sin kropp, för att sedan falla ihop livlös.57

6.4 Gudomligheterna 

6.4.1 Den högste guden (Radien, Radienaehtjie, Málbmiraedie) 

I samernas religion finns en tro på en högsta gud vars namn betyder rådare. Rådarens boning 

är lokaliserad högst uppe på stjärnhimlen och han har stort inflytande på renskötseln, genom 

att främja renarnas hälsa och fruktsamhet. Rådarens främsta uppgift är att medverka vid 

tillblivelsen av ett nytt människobarn och sända ner dess själ på solens strålar till urmodern 
                                                 
56 Westman 2001, s 79f 
57 Mebius 2003, s 174f 
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Máttaráhkká, efter att den skapats av rådarens son Radien-kiedde. Máttaráhkká överlämnar 

sedan själen till skaparkvinnan Sáráhkká som skapar en kropp kring barnet. Offer till den 

högsta guden sker under sol- och månförmörkelser, samt under renslakten på hösten.58

6.4.2 Gudinnorna 

Den främsta och mest betydelsefulla gudinnan i den samiska föreställningsvärlden är 

Sáráhkká. I myten om hur en människa blir till spelar hon en viktig roll. Hennes delaktighet i 

skapandet gäller inte bara människan utan även djuren. Funktionellt uppfattas hennes 

medverkande vid ett barns tillblivelse som hjälperska under barnafödandet. Då barnet är fött 

äter modern tillsammans med andra kvinnor en gröt för Sáráhkkás ära. Hennes boning finns 

nära eldstaden i kåtan och vid måltiderna utgjuter man mat och dryck som vardagliga offer till 

henne.59

 En annan mycket betydande gudinna som finns i den samiska mytologin är 

Rananiejte. Hon kallas också för Den gröna flickan, Renkalvsflickan eller Vårjungfrun som i 

samband med slakten på hösten mottar offer av en rentjur eller annat djur, med syftet att hon i 

gengäld ska ge gott renbete. Det bör tilläggas att det även finns en rad andra gudinnor som är 

viktiga inom den samiska mytologin, några är Máttaráhkká, Jouksáhkká och Uksáhkká.60

 Máttaráhkká är urmodern eller stammodern, en gudinna som har stor betydelse 

för stammens överlevnad och fortbestånd. Jouksáhkká är bågkvinnan, troligtvis en 

kärleksgudinna, som ska skapa harmoni i familjen och det är hon som avgör vilket kön det 

tillkommande barnet ska ha. Uksáhkká är dörrkvinnan, en gudinna som bevakar hemmet och 

dess dörr från farligheter och objudna gäster.61

6.4.3 Solen, månen, åska & vind 

En av de gudar som kan lokaliseras till luftrummet under himlens stjärnfirmament är 

solguden, vilken ger värme och bevarar rimfrosten. Hon har också föreställts som en 

livgivande modersgestalt och utifrån det betecknats som solgudinna. Den samiska 

benämningen på henne är ”solflickan” där det framgår ett samband mellan henne och god 

väderlek, vilket är en förutsättning för gott bete inom renskötseln. Rituellt uppmärksammas 

hon genom offer av vita renar samt en grötmåltid på midsommarafton.62

                                                 
58 Ibid, s 64f 
59 Ibid, s 117ff 
60 Ibid, s 123ff 
61 Ibid, s 64 och 118 
62 Ibid, s 75f 
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 Föreställningar kring månen är av ett mer sammansatt slag än idéerna om solen 

och det finns klara restriktioner om vad människan får göra vid nymåne, samt hur man ska 

förfara vid brott mot tabuerna. Månen tillbeds också för god väderlek samt klar nattluft. I 

kåtans rököppning hängs en ring upp till månens ära för att dennes strålar ska lysa genom den. 

Uppsättningen av ringarna kan vara en rit som ett offer till månen för att den inte ska vredgas, 

utan lysa klart sken om natten så att människorna hittar hem. Det finns också föreställningar 

om att månen och stjärnorna skulle ha divinatoriska egenskaper samtidigt som de har 

samband med tillväxten.63

 I luftrummet under det översta skiktet i kosmos far åskguden fram, en gestalt 

som manifesterar sig genom åska och regn, har lätt för att vredgas och kan döda både 

människor och djur. Med sina redskap hammaren och släggan är han föremål för stor fruktan, 

men blidkas genom ofta förkommande offer. Nåjden kan med sin trumma och jojk tillkalla 

honom för att jaga bort ”trollen” från renarna och dessutom för att sätta ont på andra 

människor. Åskguden är en mycket farlig företeelse, eftersom nåjden riskerar att själv bli 

ihjälslagen av åskan om uppdraget misslyckas.64

 Vindguden beskrivs som en av de främsta gudarna vid sidan av den högsta 

guden och åskguden. Det är en gud för väder och vind, vatten och havet, och som mottar offer 

för att stilla stormen på havet. Enligt föreställningarna kan man åstadkomma olika vindstyrkor 

genom att lösa upp tre knutar i vilka vinguden bundits in.65

6.5 Jaktens makter & riter 

6.5.1 Jaktens gud (Liejbålmaj) 

Jaktguden är, liksom de andra gudarna i den samiska religionen, en mer eller mindre 

personaliserad ande. Både Liejbålmaj och Tjaetsiemålmaj (vattenmannen) är skogs- och 

vattenväsen som kan tolkas som djurarternas, enskilda djurs eller naturens rådare och 

beskyddare. Primärt är att Liejbålmaj inte bara råder över de vilda djuren, utan också över 

jägarens möjlighet att nedlägga jaktviltet. I samband med jakten finns också Boassjoáhkká, en 

skyttegudinna, som tillåter jägaren att skjuta. Det som gör att denne tycks ha ett samband med 

jakten är att jägarens vapen förvaras i kåtans boassjoområde tillsammans med trumman. 

Boassjoáhkká är den enda gudomen samerna har avbildat i form av en staty. Den står vid 

dörren bakom boassjo, dvs. kåtans innersta del. Köttet från bytet måste ses av Boassjoáhkká 

                                                 
63 Ibid, s 79ff 
64 Ibid, s 70 
65 Ibid, s 73 
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innan det kastas in i kåtan och som en försoning gentemot djuret så gräver jägaren ner dess 

huvud vid statyns fötter.66

6.5.2  Björnen & björnjakten 

Hos samerna har björnen den främsta rangen i djurvärlden och sågs som ett märkligt djur 

eftersom den både kan resa sig på bakbenen och övervintra i ide, samt att dess kropp och 

ramar utan skinn har ett mänskligt utseende. Björnen betraktas som ett heligt djur hos 

samerna, där det uttrycks att det råder en relation mellan den och människan. Denna 

identifiering kommer också till uttryck i sägnen om björnhustrun, där äktenskapet mellan 

björnen och kvinnan fungerar som grundvalen för de komplicerade ceremonierna före, under 

och efter jakten på björnen. 

 Skildringen av de enskilda ceremonierna efter nedläggandet av björnen är 

omfattande och bildar tillsammans ett variabelt ritualkomplex som pågår under två dagar. Det 

kännetecknas av en triumferande glädje över att björnen dödats samtidigt som jägaren 

urskuldar sig och hedrar den. Vid olika tillfällen under firandet av den framgångsrika jakten 

jojkar jägaren. Efter en utsmyckningsceremoni i hemmet, där männen smyckats med 

mässingsringar, avslutas dagen med en måltid som män och kvinnor äter var för sig. Under 

denna tid lever män och kvinnor åtskilda från varandra för att kvinnorna inte ska smittas ner 

av den orenhet jaktens dödande inneburit för männen. Så fortsätter de att göra fram till det att 

bestyren kring jakten och männens reningsceremoni är avklarad. 

 Under den andra dagen flyttas björnkroppen till en för ändamålet byggd koja för 

att flås och styckas utan att skelettdelarna skadas. Skelettdelarna begravs sedan under en 

högtidlig ceremoni och för detta ändamål har en grop grävts. I den läggs björkris och björnens 

benknotor precis i den ordning och skick som de haft i den levande björnen så att den ska 

kunna återuppstå till en ny björn. Graven täcks sedan igen med stockar och granris. När 

björnen fått den begravning jägarna föreställt sig att den ville ha, bedyrar de att den ska hedras 

på alla vis så att den ska föra vidare hur väl den behandlats av människan till andra björnar 

som låter sig fångas.67

6.5.3 Offer i den samiska traditionen 

Begreppet offer har betydelsen skatt eller utlaga, det vill säga en betalning för något man fått 

eller önskar att få. Offer hos samerna kan vara allt från blodiga offer av djur med en 

                                                 
66 Ibid, s 94f 
67 Ibid, s 96ff 
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återföljande måltid till det mer odramatiska utgjutandet av dryck och mat i samband med 

måltiderna. I stort sett är offer en manlig angelägenhet, men de dagliga måltidsriterna som 

riktas till Sáráhkká är det kvinnorna som utför. Sång och jojk är viktiga inslag under 

genomförandet av riterna.68

 Platserna för offrandet är oftast bestämda platser i närheten av renskötseln, 

slaktplatser och flyttningsleder samt i anslutning till fångstgropar. Familjen har sin kultplats 

alldeles i närheten av kåtan belägen intill boassjo-dörren. Tiderna för offrandet bestäms när 

det finns anledning till det som vid krissituationer av olika slag eller i samband med jakten. 

Vid jultiden sker ett speciellt offer till fruktbarhetsguden Ruohtta, om att göra grödorna 

fruktsamma i stället för att skända kvinnorna genom våldtäkt. Ost, mjölk eller fisk samt små 

kakor placeras i en näverbehållare och sätts upp i ett träd nära kåtan.69  

6.5.4 Nåjdens roll vid jakt och offer 

Offer och ceremoniell jakt liksom shamanism har gamla anor inom den samiska kulturen och 

religionen, där nåjden som gruppens rituella och mytologiska expert fungerar som vägledare. 

De stora offren har nåjden i regel förhandlat till sig under själsfärderna av gudar eller andar, i 

hopp om att människorna ska få något i utbyte. Genom sina hjälpandar får nåjden insikt om 

vad som ska offras och hur ritualerna ska genomföras, likaså om hur jakten kommer att gå och 

var bytena befinner sig, samt förmågan till att kunna påverka dess förflyttning.   

 Till dessa ändamål använder nåjden även sin trumma för att kunna spå. Ett 

föremål läggs då på trummskinnet och dess figurer berättar vad som kan förväntas i de olika 

situationerna. När det gäller jakten så följer trumman och dess bärare med för att hjälpa 

jägarna att spåra upp viltet. Som ett tecken på sin status och betydelse, både före och under 

själva jakten, får bäraren av trumman efter en lyckosam jakt sitta närmast den som skjutit 

bytet under den stora offermåltiden och serveras kött strax efter denne.70

   

                                                 
68 Ibid, s 133ff 
69 Ibid, s 138ff 
70 Ibid, s 114f och 176; Westman 2001, s 82 
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7. Sammanfattning & diskussion 

Det ämne jag valde att skriva min uppsats om var shamanism, ett ämne som har varit både 

intressant och roligt att arbeta med, samtidigt som det har varit tungt och svårt, speciellt med 

läsningen och formuleringarna. I inledningskapitlet, under bakgrund, gav jag en 

sammanfattande bild av shamanismen, en bild som jag utgått från och vidareutvecklat i mitt 

arbete. 

Den frågeställning som jag i min uppsats har försökt besvara är: Vad är 

shamanism för något? För att på ett enkelt sätt kunna förklara vad en shaman är, har olika 

förvillande synonymer använts så som trollkarl, häxa, medicinman och präst. Visst kan 

shamanen liknas med dessa, men genom sin speciella kunskap och förmåga att kunna 

förändra sitt medvetandetillstånd, innehar shamanen en roll som är mycket större och mer 

komplex.  

 Bakgrunden till den shamanistiska forskningen ligger i att resenärer under 1600- 

och 1700-talet träffade tungusfolket och deras shamaner i gränstrakterna mellan Ryssland och 

Kina. Inom den tungusiska kulturen förekom religiösa föreställningar och ritualer som senare 

visade sig även fanns hos andra ursprungsbefolkningar runt om i världen. Åren kring 1800 

skapades en –ism av alla dessa företeelser som fick samlingsnamnet shamanism. Det är ett 

vetenskapligt metabegrepp forskarna har varit oeniga om vad det egentligen står för. Men 

termen shaman är ett lånat tungusisk ord, ”saman” som betyder ”den som vet”. Det är en 

benämning på en religiös expert som i sin verksamhet har en medlande funktion mellan 

människorna och en paranormal verklighet. 

 Inom den religionshistoriska forskningen lanserades shamanismen som en 

sibirisk religion, där en magiker med trumma i ett extatiskt tillstånd profeterade och botade 

sjuka. Edward Tylor förklarade med sin tes att shamanismen i grunden är en animistisk 

praktik där människan föreställer sig naturen som besjälad. Han ansåg att det rörde sig om 

djupa själsföreställningar med ett ursprung i drömmarnas upplevelser och erfarenheter från 

extatiska tillstånd. Att människan ansågs kunna existera oberoende av sin kropp och 

föreställningar kring anderesor var enligt Tylor en följd av dessa upplevelser. 

Religionshistorikern Mircea Eliade menade att shamanismen är en väg till 

kunskap där inspirerade personer under extas förmedlar hjälp från en ”postulerad 

andevärld”.71 Extasen innebär en själsresa till ett möte med andarna i andevärlden eller att 

                                                 
71 Hultkrantz 2000, s 33 
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dessa stiger ner till den transförsjunkne personen för att ge information om fördolda ting eller 

kommande händelser, samt att utföra helande gärningar.  

Två andra forskare som är inne på samma väg som Mircea Eliade gällande 

huvudkriterierna för shamanism, är Joan B Townsend och Åke Hultkrantz. Bägge utgår de 

från en klassisk definition av shamanism där koncentrationen ligger på shamanens centrala 

uppgift, att vara medlare mellan världarna genom själsresor. Extasen och skyddsandarnas 

hjälp är en förutsättning för att shamanen ska kunna bege sig till de andra världarna och få 

kontakt med dess invånare, vilka kan ge shamanen både kunskap och hjälp som kan vara till 

gagn för andra människor.  

Ända sedan i slutet av 1800-talet har shamanismen varit föremål för en 

omfattande teoribildning, där uttrycket ”arktisk hysteri” använts som beteckning på faktorer 

som ansetts ligga till grund för den. Shamanen har beskrivits som en person med ett labilt och 

avvikande psyke, en kraftfull psykopat. I dag har den bilden avvisats och istället betonas 

shamanens socialt betydelsefulla funktion, att utöva psykosocialt och fysiskt helande. 

I samband med detta presenterar Åke Hultkrantz en spännande teori gällande 

shamanismens uppkomst, där han anser att den kan ha påverkats av två ekologiska faktorer 

tillsammans med en historisk diffusion. Och egentligen är det inte så konstigt att 

shamanismen har uppkommit, med tanke på de levnadsförhållanden dessa kulturer har i en 

hård och skrämmande miljö. De kanske inte kan bemästra sin situation på annat sätt än att 

förlita sig på den egna inre förmågan och kunskapen. 

 Ur ett religionsfenomenologiskt perspektiv skulle man kunna säga att 

shamanism är ett fenomen som uppträder i en arkaisk kultur, där människan lever i två 

tidsepoker samtidigt. Det vill säga, hon lever i nutiden samtidigt som hon lever i en 

mytologisk tid, till vilken hon ständigt strävar att återvända. Det var människan i de här 

kulturerna som Mircea Eliade kallade för homo religiosus. 

  Gemensamt för de flesta shamanska samhällen är föreställningen om att 

universum är indelat i flera nivåer där förbindelsen mellan dessa symboliseras av 

världspelaren. Världspelaren symboliserar den plats där något från den gudomliga världen 

uppenbarat sig i kosmogonier och etablerat i sin helighet ett världscentrum, en föreningspunkt 

mellan de olika sfärerna. Till denna plats återvänder människan då hon vill komma i kontakt 

med urtiden och det gudomlig, för att ordna kosmos från kaos till ordning.  

 Världspelaren är en vanligt förekommande symbol i de shamanska kulturerna. 

Shamanen, som är kulturens centralgestalt, vars uppgift är att vara medlare mellan världarna, 

använder världspelaren som stege att klättra upp och nedför mellan de olika nivåerna. 
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Dessutom ser jag shamanen som en världspelare, eftersom människorna vänder sig till denne 

för att få kontakt med det gudomliga och för att ordna kaoset i sin värld. Men egentligen så är 

de shamanska kulturerna inget undantag då det gäller symboliken, för hur gör vi andra när 

någonting hemskt händer i våra liv. Jo, i psykoterapi vänder vi också tillbaka till den plats där 

allting hände, för att därifrån ordna upp vår värld från kaos till ordning. 

 Många av de gudar och andar som förekommer inom shamanismen är kopplade 

till olika naturfenomen, och varför det är så har förmodligen att göra med det heligas 

uppenbarelse, det vill säga att det heliga manifesterar sig genom naturfenomen. Vad jag då 

tänker på är Rudolf Ottos teorier, där han menar att känslan av det heligas uppenbarelse kan 

vara fascinerande och samtidigt så avskräckande, att man känner sig helt tillintiggjord. 

 Det som kanske fascinerar mig mest är kulturernas mäktiga shamaner och hur 

man kan förklara dessa märkliga och gåtfulla människor på ett lämpligt och förståeligt sätt. I 

sina böcker såg Mircea Eliade shamanen som en mycket sjuk person som klarat av att bota sig 

själv. Enligt psykoanalytikern Carl Gustav Jungs teorier skulle shamanen vara född till en 

medveten introvert och känslobedömande personlighet som varseblir sinnenas reaktioner på 

yttre stimuli genom att förnimma innehållet. För den här personlighetstypen kan en orolig 

eller stökig omgivning vara påfrestande eftersom det skapar en inre oro och nervositet. 

Individen väljer då att dra sig undan en tid, till en lugnare tillvaro inombords.  

 Dessa symtom kan alltså, enligt västerländsk psykiatri, vara ett begynnande 

tecken på personlighetsklyvning och mental sjukdom, vilket inom den arktiska shamanismen 

liknas med en kallelse till att bli shaman. I den inre världen stiftar individen bekantskap med 

olika varelser, sina egna arketyper, som till en början är mycket vänliga och tillmötesgående, 

men förändras till att bli hotfulla och skrämmande med tiden. Gör inte individen som 

varelserna kräver så riskerar denne att bli tillfångatagen i den inre världen, vilket händer vid 

en utvecklad schizofreni.  

Varelserna pockar alltså på individen att få bli uppmärksammade, vilket innebär 

att individen måste göra upp med sitt omedvetna, under vad Jung kallar 

individuationsprocess, för att varelserna ska kunna integreras i det medvetna livet. När 

varelserna är väl integrerade kan de tränas till ett bra samarbete och bistå individen till att nå 

olika färdigheter, vilket kanske sker för shamanen under lärlingstiden. Sedan väntar för 

shamanen det stora ansvaret som religiös funktionär där den viktigaste uppgiften är att bota 

sjuka, men också att reproducera jaktbyten och att skydda folket från fiender. 

Själsresan är en mycket viktig och utmärkande företeelse inom shamanismen, 

där shamanen har förmåga att projicera sitt medvetande till de andliga världarna för att hämta 
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information och kunskap. Handlingen är en kontrollerad mental medvetandeklyvning som kan 

uppnås på många olika sätt, vanligast är genom transen under sång, dans och trummande, men 

intagande av psykoaktiva växter, fasta, sinnesdeprivation och drömmande förekommer också. 

Naturmedicinen förklarar att den fysikaliska mekanismen som orsakar trans till 

stora delar är okänd, men den tros bero på en kraftig och långvarig inre och yttre hjärnretning 

eller brist på sådan när det gäller sinnesdeprivering. Det kan också bero på partiell syre- eller 

sockerbrist i hjärnan. Beteendepsykologer betraktar transen som en form av övermarginell 

hämning, en skyddsmekanism som gör att hjärnan under press kan förändra sina reaktioner på 

yttre stimuli. Detta kan visa sig bland annat som epileptiska anfall. 

Sedan länge är det inom neurologin känt att människor med epileptiska anfall 

som utgår från tinningloberna i större utsträckning än andra har djupa andliga upplevelser. 

Michael Persinger och Peggy Ann Wrights studier visar på att det finns en koppling mellan en 

förhöjd tinninglobsaktivitet och shamanska upplevelser, vilket kan stimuleras fram av ett 

rytmiskt trummande. Upplevelserna registreras i minnet av hippocampus och kan plockas 

fram senare.  

Inom shamanismen finns också en föreställning om att människan består av en 

fysisk kropp och flera själar, varav en är den så kallade frisjälen. Den kan under drömmar 

eller trans ofrivilligt lösgöras och vandra ut ur kroppen för att bege sig till andra tider och 

orter. Shamanen lär sig att med den egna viljan dirigera sin frisjäl under transen och på så vis 

etablera kontakter med den andliga världen. 

Parapsykologin förklarar att det i människokroppen finns en exakt ickemateriell 

kopia av den fysiska kroppen. Den benämns astralkropp och anses kunna skiljas från kroppen 

under vissa omständigheter för att på egen hand besöka fjärran platser och presenterar det som 

upplevs i drömmar. Utomkroppsliga upplevelser har av psykologer förklarats som förträngda 

önskningar om frigörelse eller som hallucinationer. 

 I uppsatsens avslutande kapitel presenterar jag en shamansk kultur från den 

nordeurasiatiska delen av det cirkumpolära området, samernas. Till den nordeurasiatiska 

delen hör de nordligaste delarna av Europa och Sibirien, vilket innebär att den shamanism 

som existerar där är sibirisk. Om jag har förstått det hela rätt så hör de andra delområdena av 

det cirkumpolära området och dess shamanism till den arktiska. Men egentligen så finns det 

ingen större skillnad mellan arktisk och sibirisk shamanism, eftersom de enligt Åke 

Hultkrantz definition är uppbyggda kring samma grundelement: Koncentrationen ligger på 

shamanens centrala roll att vara medlare mellan världarna genom själsresor.  
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Om det inte finns någon skillnad mellan arktisk och sibirisk shamanism, vad är 

det då som gör den samiska kulturens shamanism typiskt sibirisk och inte arktisk, förutom att 

den ligger inom det sibiriska området? Bland annat så återfinns trumman inom den sibiriska 

shamanismen som shamanens viktigaste hjälpmedel, vilket det är för den samiska nåjden 

också. Där finns också föreställningen om att shamanens hjälpandar kan inta skepnaden av ett 

djur, där björnen och örnen hör till de vanligaste. Men även om den samiska religionen med 

sina karaktäristiska föreställningar och ritualer hör till den sibiriska shamanismen och dess 

traditionella föreställningsvärld, så är nåjden ett undantag. För nåjden är generellt ingen 

heltidsspecialist, till skillnad från den sibiriska shamanen, utan intar den rollen endast vid 

speciellt krisartade situationer.   
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1. Inledning

1.1 Bakgrund


Denna uppsats kommer att handla om shamanism. Vad som ligger till grund för den och varför jag valt just detta ämne är svårt att förklara. Alla de föreläsningar jag varit på under min studietid som har handlat om shamanism har dragit igång en känslomässig process inom mig, där min dragningskraft är riktad mot att själv söka upp mina rötter. Uppsatsen kommer därför att bli en början till en släktforskning på min morfars sida, där jag tror mig ska finna något som kan stilla mitt intresse. Till saken hör att själv är född med en andlig förmåga som gett mig många märkliga upplevelser under åren, men jag har aldrig funderat över varför och hur det kan komma sig förrän nu. Vid lite efterforskning från min egen barndom och uppväxt i min morfars sällskap, har jag förstått att det är via honom jag har det i arvet. Dock kommer jag inte att gå närmare in på vare sig förmågan eller det andliga arvet än så här, eftersom det tillhör en alldeles för privat sfär.


Det cirkumpolära området är uppdelat i tre delområden; nordeurasiatiska, norra Nordamerika och Grönland. I området lever en rad olika ursprungsfolk som gemensamt förvaltar ett religiöst arv från en tid som ligger före jordbrukscivilisationernas uppkomst. En åsikt är att folkens kultur och religion speglar de karga naturförhållande som råder i området. Beroendet av animalisk föda har lett till att djurvärlden, framförallt de stora päls- och havsdjuren, fått en central plats i både trosföreställningar och riter. 


Något som diskuterats bland forskarna är om det bistra klimatet, de stora skillnaderna mellan årstiderna, svält och vitaminbrist, så kallad arktisk hysteri, kan ha varit bidragande orsaker till uppkomsten av shamanism. Idag är forskarna eniga om att det inte är så. Himlens väldighet över de arktiska vidderna tycks ha inspirerat till utformningen av mytologi och gudsidé, där polstjärnan har en framträdande plats som spetsen på den världsaxel som löper genom de kosmiska valven och upprätthåller himlen. Världsaxeln står också i förbindelse med himmelsguden, en diffus gestalt som avspeglar himlavalvet och innefattar sig i en rad andra gudaväsen så som åskans och regnbågens makter.


Bland dessa ursprungsfolk är också traditioner kring den första shamanen vanliga. Man tänker sig att förfäderna skulle vara avkomlingar till den mytiska gestalt som skapats av det Högsta Väsendet. Ett återkommande myttema är att den första shamanen också framträder som kulturbringare och förbindelselänk mellan gudomen och människan samt mellan den mytiska urtiden och nutiden. Kulturbringaren uppträder både i djur- och människogestalt, vars uppgift är att ordna världen efter att den skapats. Ett ordnande som bland annat består av religiösa trossystem, riter och undervisning, av både andlig och materiell natur.


Det finns föreställningar om att den första shamanen ordnat världen ur kaos, lärt människan att jaga och fiska, skänkt den heliga trumman, elden och språket, samt bestämt hur klädedräkten ska se ut. Gestalten är dessutom upphovsman till döden, skiljelinjen mellan människan och det gudomliga, men intar själv en särställning mellan de båda. Enligt föreställningarna uppehåller sig människan efter döden någonstans under marken och kan både vara till hjälp och skada för de efterlevande, medan shamanen, åtminstone hos samerna, lever vidare i särskilt heliga fjäll som rådgivare och stöd för sin personliga efterträdare.


Den shamanism som existerar inom det cirkumpolära området är arktisk respektive sibirisk shamanism. I sin klassiska skepnad är de uppbyggda kring samma bärande element, där koncentrationen ligger på shamanens centrala uppgift, att vara medlare mellan världarna genom själsresor. Med sina skyddsandars hjälp lyckas shamanen under extas få kontakt med andevärldens härskare, antingen genom att själv söka upp dem i den paranormala världen eller att dessa stiger ner till shamanen. Under extas upplever shamanen till exempel hur den sjukes själ befrias från fångenskapen i dödsriket, att andarna informerar om kommande händelser, villebrådens rörelser och försvunna föremåls belägenhet. Den i extas försjunkne shamanen kan också ha rollen som psykopomp, att ledsaga en avliden människas själ till dess nya hemort i den andra världen.


1.2 Syfte & Frågeställning


Syftet jag har med min uppsats är att ge fyra olika perspektiv på fenomenet shamanism för att komma närmare svaret på min fråga: Vad är shamanism för något?


Perspektiven jag ger är shamanism ur ett historiskt-, religionsfenomenologiskt-, parapsykologiskt- och kulturellt perspektiv.


1.3 Metod & Litteratur


Utifrån det syfte jag har med min uppsats har jag valt att göra en litteraturstudie och en beskrivande bild av fenomenet shamanism ur de fyra olika perspektiven. Inspirationen till arbetet har jag hämtat från mina egna livserfarenheter och de reflexioner jag gjort och burit med mig, både från min barndom och studietid, men också från ett tidigare yrkesliv inom psykiatrin.



Eftersom min studie är ur fyra olika perspektiv så är den litteratur jag valt att arbeta med mycket blandad, vilket även gäller dess kvaliteter. Det har varit svårt att hitta bra facklitteratur, speciellt om shamanism. Jag har även vänt mig till bibliotekets personal som hjälpt mig på ett mycket bra sätt i sökandet, men tyvärr utan fullgott resultat, för den litteratur som gick att tillgå var i stort sett upprepningar av varandra. Sedan har tiden varit för kort, att jag på grund av lässvårigheter prioriterat bort viss litteratur och kanske missat en del nytt och viktigt material.


1.4 Presentation


Uppsatsen är skriven i sju olika kapitel och är uppdelad enligt följande: Ett inledningskapitel och fem kapitel utifrån de olika perspektiven, samt ett avslutande diskussionskapitel.


Kapitel 2: Här tar jag upp den shamanistiska forskningen, vad forskarna anser vara dess grunder och kärna, samt diskussioner kring shamanism som arktisk hysteri.


Kapitel 3: Här tar jag upp den arktiska shamanismen och ger en historisk bild av den och de föreställningar som finns inom den angående kosmos och själen. Vidare kommer jag också att ge en presentation av shamanen, dennes själsliga aktiviteter och de hjälpmedel som används.


Kapitel 4: Här tar jag upp de religionsfenomenologiska teorier forskarna Rudolf Otto, Mircea Eliade, Carl Gustav Jung och Joseph Campbell har om det heliga och dess manifestationer, vilka kan förklara grunderna till olika shamanska föreställningar.


Kapitel 5: Här tar jag upp vilka förklaringar parapsykologin kan ha till de föreställningar som kan ses som karaktäristiska för just shamanism, samt teorin om den så kallade ”gudapunkten”.


Kapitel 6: I det här kapitlet presenterar jag en shamansk kultur, nämligen samernas. Det jag behandlar är deras religion och gudomligheter, världsbilden och föreställningarna, samt nåjden och dennes roll inom folkkulturen.


Kapitel 7: Innehåller min sammanfattning och diskussion.


2. Den shamanistiska forskningen 


2.1 Begreppet shaman (ism)


Hos människan verkar det alltid ha funnits ett behov av att kunna definiera sin omvärld, sätta namn på det hon betraktar och erfar för att sedan jämföra det med liknande fenomen. Att in i minsta detalj kunna avgränsa ett specifikt fenomen från ett annat och påvisa dess unikum är ett sätt att ge det en benämning och tillskriva det vissa egenskaper. Det enskilda fenomenets benämning berättigar en existens bland alla liknande fenomen. 


En språklig svårighet kan uppstå när ett fenomens innebörd inte kan överföras helt, vilket kan vara ett av skälen till att det finns en rad olika synonymer. En sådan språklig svårighet kan vara att ord som trollkarl, häxa, medicinman och präst används synonymt med ”shaman”. Även om det finns likheter dem emellan så har studiet av shamaner visat på tydliga skillnader när det gäller det psykiska tillståndet vid botandet, där shamanen är ensam om att gå i trans.


Begreppen shaman och shamanism tycks vara konstruerade av olika termer, vars betydelse har varit mycket omdiskuterad. Inte ens bland forskarna finns det någon gemensam uppfattning om vad termerna egentligen står för. Termen shaman kommer av ordet ”saman” och ingår i det tungusiska folkets språkförråd och betyder ”den som vet”. Det är en benämning på en religiös specialist vars verksamhet är baserad på vetande utifrån egen praktisk erfarenhet.
               


2.2 Shamanismens grunder


Shamanismen ansågs vara ett enhetligt religionshistoriskt komplex i de första grundläggande verken som kom ut i slutet av 1800 och i början av 1900-talet. Den lanserades då av forskarna som en sibirisk religion där magiker med trummans hjälp i extas profeterade och botade sjuka. Men det vetenskapliga intresset för religionens ursprungliga form och utveckling var inte stort. Och så var läget fram till det att Edward Tylor lade fram sin tes om animism. Han menade att shamanismens djupa själsföreställningar bottnar i erfarenheter under drömmar eller extas som sedan utvecklats till en tro på andar och gudar.


I början av 1900-talet hade forskningen om shamanism två huvudlinjer. För det första rörde det sig om en etnografisk inventering av vad som kan uppfattas som shamanism och för det andra en analys av shamanismen efter en huvudsaklig psykologisk modell. Samtliga forskare utgick från det shamanbegrepp som formats utifrån den sibiriska förebilden, men området för shamanistiska tolkningar utvidgades med åren och paralleller till den sibiriska modellen kunde även identifieras på andra håll i världen.


Dock har forskarnas uppfattningar om vad som egentligen är shamanism splittrats och idag kan fem olika åsiktsgrupperingar identifieras. 1) En stor del av forskarna håller fast vid den ursprungliga uppfattningen om att shamanism är en rituell praktik och ett troskomplex som enbart förekommer hos arktiska och sibiriska folk. 2) För andra att det är andebesättelsetron som är karaktäristisk för den äkta shamanismen. 3) I nyare tider har det även vuxit fram en rörelse som främst syftar till att nå psykisk healing med shamanistiska metoder, s.k. neoshamanism. 4) Åtskilliga forskare utgår från att det inte finns någon enhetlig shamanism, eftersom det funnits en svårighet att vetenskapligt kunna definiera vad som är typiskt för den. 5) Det finns också en grupp forskare som är övertygad om att shamanism i huvudsak är ett enhetligt fenomen, men att detaljerna avviker från varandra på olika platser.


Inom studiet av shamanism har etnografins beskrivande perspektiv spelat en viktig roll, där fokus varit riktat mot de trosföreställningar och den världsbild som omgett shamanen: Den materiella tillvaron som människan är omgiven av och kan upplevas genomsyrad av en osynlig värld, en dimension som inte är tillgänglig för den vanliga individen, utan bara för den som har kunskap om hur man kan uppfatta den. Det är heller inte ovanligt att kosmos beskrivs som olika världar, ofta i nivåer där endast den materiella världen i mitten är tillgänglig för icke-shamaner. I detta kosmos sker en slags växelverkan där allting påverkar vartannat och världen fortlever om balansen kan upprätthållas.


2.3 Shamanismens kärna


Den förste som försökte att sammanfatta shamanismens väsen och former var religionshistorikern Mircea Eliade. I sin klassiska monografi Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy (1964) menar han att shamanismens kärna ligger i den extatiska upplevelsen. Shamanism är en väg till kunskap och hjälp från en antagen andevärld, förmedlad av inspirerande personer som i extas upplever mötet med andarna. Extasen har ett bestämt innehåll, vilket innebär en resa i trans till de andra världarna och dess representanter. En resa företagen av shamanens själ till himlen, underjorden eller annan avlägsen plats, där de mäktiga andarna uppehåller sig. Extasen kan också innebära att andarna stiger ner till den transförsjunkne shamanen och informerar om fördolda ting eller kommande händelser och utför helande gärningar.


Hela den shamanistiska ideologin med resor till andra världar eller andarnas nedstigande till människans värld är grundad på vad som tilldragits sig under extasen. Shamanen själv eller dennes assistent har kunnat meddela eller kommentera vad som tilldragit sig i andevärlden.


Den tyske forskaren Hans Findeisen ansåg att den sibiriska shamanen inte bara var inspirerad, utan även besatt, av den ande som gav denne sin kunskap och förmåga. I Frankrike har den strukturalistiska analysen tagit överhanden då det gäller shamanstudierna, vilket lett till att extasens roll blivit mindre viktig. Det är då sociologen Émile Durkheims betraktelsesätt som i längden har kommit att dominera. I dag är det professor Hamayon en av de främsta företrädarna inom den antropologiska shamananalysen. Hon har utförligt skildrat både sibirisk och mongolisk shamanism med utgångsläge från dess sammanhang inom jaktens ideologi, och anser att transen varken är ett nödvändigt eller tillräckligt villkor för shamanens ursprung, utan endast ett element i den roll shamanen kom att inneha.


En annan forskare som försökt sig på att definiera shamanismen är Joan B Townsend. I sin forskningsöversikt påpekar hon att shamanism inte är en religion utan bör uppfattas som en serie trosföreställningar och praktiker, och precis som Hultkrantz ser det, kan vara en del av en religiös kultur. Townsends definition avser två nivåer, varav den första omfattar huvudkriterier medan den andra beskriver kriterier som kan relateras till den första. 


Townsend anser att huvudkriterierna för shamanism är den direktkontakt shamanen har med andar, vilka kan anta vilken form som helst och oftast med en förmåga att påverka den materiella världen. Shamanen har både en förmåga att kontrollera andarna och att uppnå ett kontrollerat medvetandetillstånd. Fokus ligger på den materiella tillvaron där det förändrade medvetandetillståndet används till förmån för enskilda individers eller gruppens bästa, inte för personlig upplysning och utveckling. Själsresan, förmåga att separera kropp och själ för att låta själen resa i andevärlden, ofta med hjälp av andedjur eller andehjälpare, är också ett huvudkriterium.


Som relaterande kriterier tar Townsend upp att andarna kan tala genom shamanen, vilka kan påkallas via seanser. Ett fokus är att shamanens minns vissa delar av det förändrade medvetandetillståndet och helandet av fysiska, mentala eller känslomässiga sjukdomar.


Åke Hultkrantz anser däremot att man måste utgå från den arktiska och sibiriska shamanismens klassiska skepnad för att kunna förstå den. Där är de bärande elementen koncentrerad till shamanens centrala uppgift, att vara medlare mellan världarna genom själsresor. Med skyddsandarnas hjälp lyckas shamanen under extas få kontakt med andevärldens härskare, antingen genom att själv söka upp dem i den paranormala världen eller att dessa stiger ner till shamanen. Under extasen upplever shamanen till exempel hur den sjukes själ befrias från fångenskapen i dödsriket, att andarna informerar om kommande händelser, villebrådens rörelser och försvunna föremåls belägenhet m.m. Den i extas försjunkne shamanen kan också ha rollen som psykopomp, att ledsaga en avliden människas själ till dess nya hemort i den andra världen.
  


2.4 Forskarnas diskussioner kring shamanism som arktisk hysteri


Företeelsen shamanism har sedan 1870-talet varit föremål för en omfattande teoribildning, där uttrycket ”arktisk hysteri” använts som beteckning på de faktorer som ansetts ligga till grund för shamanismen.


I sin Studien zum Problem des Schamanisums (1939) hävdade Åke Ohlmarks att det finns en benägenhet för hysteri hos arktiska folk, vilket beror på en nervös och psykopatisk läggning i folksjälen, orsakad av en hård natur och ett strävt klimat. De utlösande faktorerna ansåg han vara kontrasten mellan sommarljus och vinternatt, vitaminbrist och tidvis svält.


Åke Hultkrantz tillämpar i sin artikel Type of Religion in the Arctic Hunting Culture (1965) ett religionsekologiskt perspektiv på arktisk shamanism. Där anser han att den påverkats av två ekologiska faktorer: Den första faktorn är den arktiska omgivningen med hårt klimat, långa polarnätter, ödsliga landskap, svält och vitaminbrist. Den andra är människornas behov av direktkontakt med en övernaturlig värld i en annars skrämmande omgivning. Han tillägger att det inte enbart är ekologiska faktorer som påverkat utformningen av shamanism, utan även en historisk diffusion.


Teorierna om den shamanska extasens rötter bygger på generella antaganden om den arktiska och subarktiska människans upplevelse av sin omgivning som den har iakttagits av utomstående. Men även om människan och hennes kultur har påverkats och formats av den omgivande miljön, så är den mest betydelsefulla aspekten hur hon har tämjt den hårda miljön till hennes förmån.


Med tiden har den negativa bilden av den nordeurasiatiska shamanen som en person med labilt och avvikande psyke ersatts med en mer nyanserad syn. Där tar man hänsyn till hur man inom berörda kulturer har sett på shamanen. Samtidigt har uppfattningen om shamanen som kraftfull psykopat avvisats. I stället har betoningen lagts på dennes socialt betydelsefulla funktion, att bota sjukdomar och utöva psykoterapi, samt annat socialt inflytande. Inom senare tids forskare betonas det positiva i shamanens personlighet, där skillnaden mellan det extraordinära i shamanens beteende och upplevelse och den mentalt sjuka människan framhålls.


3. Den arktiska, cirkumpolära shamanismen


3.1 Historisk bild av shamanism


Shamanismen är ett arkaiskt och världsomspännande religionskomplex representerat av ett metodologiskt system för psyke- och kroppshelbrägdagörande. Den förekommer i olika varianter med trosföreställningar som förändrats under historiens gång. Forskningsmässigt sett så har den haft sin starkaste framtoning bland jägar- och nomadfolk i det nordeurasiatiska området.
 


Det var först under 1600- och 1700-talet som det började berättas om shamaner, genom att resenärer träffat tungusfolket i gränstrakterna mellan Ryssland och Kina. Shamanen, den tungusiske ”prästen” var klädd i en särskild dräkt och slog rytmiskt på en trumma till han föll omkull, till synes medvetslös. När han vaknade igen kunde han berätta om märkliga besök i andra världar. Det visade sig snart att liknande föreställningar och ritualer även förekom hos andra ursprungsbefolkningar runt om i världen. Åren kring 1800 skapade man en –ism av alla dessa företeelser som fick samlingsnamnet shamanism.


Det har varit svårt att exakt fastställa hur länge shamanismen funnits, men enligt arkeologiska och etnologiska bevis kan den vara omkring 20 - 30 000 år gammal och är enligt många forskare mänsklighetens äldsta och mest ursprungliga religion. De äldsta och de mest påtagliga tecken forskarna hittat om manifestationer av människans religiösa medvetande är neandertalgravarna, där en samling vapen och djurben låg intill och runt de begravda kropparna. Enligt spekulationer så skulle det kunna vara möjligt att man i detta tidiga skede av människans utveckling hade föreställningar om att andar var inneboende i djur, träd och stenar, men också på en fortsatt existens efter döden.


Edward Tylor kallade den tidiga fasen av religiöst och magiskt tänkande för animism. Han antog att man kunde finna animismens ursprung i drömmarnas och extasens upplevelser, vilka antydde att människan kunde existera oberoende av sin kropp och att föreställningarna om anderesor var en följd av upplevelserna kring det vakna jaget och anden.


3.2 Kosmologi & själsuppfattning


Gemensamt för de flesta shamanska samhällen är föreställningen om att universum är indelat i minst tre nivåer; Himmel, jord och underjord, vilka är förbundna med varandra. I kulturella och religiösa sammanhang kan denna förbindelse symboliseras av en pelare löpande genom hål i de kosmiska valven. Med hjälp av denna pelare kan shamanen illustrera sitt upp- eller nedstigande till de olika världarna, genom att klättra upp- eller nedför den. I mytologierna kan pelaren framställas på olika sätt, vanligast är världsträdet eller livsträdet. I alla världarna finns andeväsen människan är beroende av och som kräver ett särskilt förhållningssätt från shamanen där allt måste ske enligt deras vilja så att inte kosmos ska övergå till kaos.
 


Till de här föreställningarna hör också uppfattningen om att människan består av en fysisk kropp och flera själar, varav en är den så kallade frisjälen och kan ses som människans immateriella jag eller Alter Ego. Under drömmar, trans eller koma kan frisjälen ofrivilligt lösgöras och vandra ut ur kroppen för att bege sig till andra orter, vilket kan vara en mycket farlig företeelse. Shamanen lär sig att med den egna viljan dirigera sin frisjäl under transen och etablerar på så vis kontakter med den andliga världen.


3.3 Presentation av shamanen


Termen shaman betecknar en person som har en medlande funktion mellan människorna och den paranormala verkligheten. Shamanen är kultens centralperson, en mycket märklig och gåtfull människa, ofta liknad med en medicinman eller psykisk detektiv. I extatisk trans färdas denne bland själar, andar och gudar i andevärlden för att varsebli den och de förkommande magiska krafterna, vilka kan innebära fara för det mänskliga livet.


Enligt Sörenssen och Drury visar en blivande shaman redan i barn- och ungdomsåren upp en nervös läggning och ett antisocialt beteende, vilket också uppmuntras av det shamanska samhället. Själva kallelsen kommer oftast i brytningsåren mellan barn- och vuxenlivet där den kan yttra sig i form av en personlighetsklyvning och mental sjukdom med både syn- och hörselhallucinationer. När adepten accepterat att bli shaman sker ett tillfrisknande och själva läroperioden börjar.


Lärlingstiden kan vara en mycket svår och påfrestande process, där adepten genom olika metoder försöker komma i kontakt med andevärlden och dess invånare för att hitta sina bundsförvanter. För att bli en fullfjädrad shaman behöver adepten också lära sig av redan etablerade och mäktiga shamaner inom den egna kulturen och deras sätt att lösa sjukdomsproblem. Adepten får också lära sig vilka medicinalväxter, ritualer och sånger som är verksamma i olika situationer.


På en fullärd och värdig shaman vilar ansvaret som religiös funktionär med många uppgifter att fylla, vilket kan variera mellan olika kulturer. I de flesta shamanistiska samhällen innebär ansvaret att bota sjuka, vilket är den viktigaste uppgiften, men också att reproducera jaktbyten och att skydda folket från attackerande fiender.


Det finns uppfattningar om att shamanens roll skulle ha uppkommit ur kriser och sjukdomar. Shamanens personlighetsstatus har också jämförts med schizofreni, där shamaners och schizofrena personers förmåga att röra sig i olika mentala tillstånd anses likna varandra. Men det finns en klar skillnad: Shamanen har lärt sig att integrera de olika mentala medvetandetillstånden för att få det hela under kontroll. 


Religionshistorikern Mircea Eliade har i sina böcker påpekat att shamanen inte bara är en sjuk person, utan också en som botat sig själv. Eftersom kallelsen uppenbaras genom sjukdom eller epileptiska anfall är invigningen likställd med ett botande.


3.4 Shamanens själsliga aktiviteter


Själsresan är en mycket viktig och utmärkande företeelse inom shamanismen, där shamanen har förmåga att projicera sitt medvetande till de andliga världarna för att hämta information och kunskap. Denna handling är en kontrollerad mental medvetandeklyvning, vilket ger shamanen en förmåga att färdas med sin andekropp till andra existensplan. På så vis ges en möjlighet till att skaffa hjälpandar, möta döds- och sjukdomsandar, förfäder eller skapargudar, men också en chans till att få delta i skapelsens mytiska drama. Den här medvetandeklyvningen kan uppnås på många olika sätt. Vanligaste sättet är genom trans i sång, dans och trummande, men intagandet av psykoaktiva droger, fasta, sinnesdeprivation och drömmande förekommer också.


Shamanen utför också en rad olika ceremonier och ritualer, vilket är ett yttre agerande av de inre händelserna. Enligt Drury kan det liknas vid ett slags skådespel som visar den kontakt shamanen har med det heliga i den inre verkligheten. Det är ett mytiskt drama i en involverad förening med gudar, identifieringen med helande krafter eller förkroppsligande av en transcendent kraft. Med sina uttrycksfulla och stimulerande ritualer blir shamanen en suggestiv aktör som framkallar tillstånd av extas, både hos sig själv och sin publik. Vanligt är också att shamanen både klär sig och imiterar de krafter som åkallas eftersom det rör sig om en identifiering med dessa.


3.5 Shamanens hjälpmedel


3.5.1 Hjälpandar


Shamanen har sina hjälpandar, vilka kan komma till denne under drömmar, visioner och spontant efter invigningen, men de kan också ärvas eller fås i utbyte av annan shaman, dvs köpas. Hjälpandarna är viktiga för shamanens kraft i dennes arbete där de förkroppsligar psykisk styrka och magisk kraft. De har många funktioner att fylla, så som att spåra orsaker till sjukdomar, hjälpa till att fånga in förlorade själar, bistå vid hämndaktioner eller visa förbi hinder. 


Inom den sibiriska shamanismen finns en föreställning om att hjälpandarna kan inta skepnaden av ett djur, där björnen och örnen hör till de vanligaste. Förutom de personliga hjälpandarna shamanen har och kontrollerar finns också de så kallade väktarna och hjälparna. De kan vara mindre gudomligheter eller döda shamaners andar som kommer till hjälp då de behövs. Troligt är att dessa kan vara shamanens alter ego, den inre psykiska motsvarigheten.


3.5.2 Trumman


Inom den sibiriska shamanismen är trumman det viktigaste hjälpmedlet shamanen har och kan ses som ett fordon, ofta liknad vid ett djur, på vilket färden går till de andra världarna. Den jämna och monotona rytmen vid trummandet hjälper till vid fokusering och att sjunka djupare ner i transens olika grader, genom att den elektriska aktiviteten i många av centrala nervsystemets sensoriska och motoriska delar stimuleras.


Symboliskt sett har trumman en förbindelse med världens mitt och kan vara dekorerad med olika heliga symboler för världsträdet, solen, månen eller regnbågen. Trummandet åstadkommer inte bara förändringar i centrala nervsystemet som påverkar hjärnan till att producera ett förändrat medvetandetillstånd. Den bekräftar också en förändring i varseblivningen som ett resultat av trummandet, vilket är grunden till den mytiska upplevelsen. Tillsammans med trumman använder shamanen sången för att uttrycka både sin kraft och sitt syfte, där själva ljudet sägs komma från gudar och andar. I sången finns magin som en bro shamanen färdas på över till en annan värld.


3.5.3 Psykoaktiva växter


Ett annat hjälpmedel som shamanen kan använda sig av är de enteogena (sinnesvändande) växterna, vilka anses öppna dörrarna till himlen och ge tillträde till en högre verklighet bortom den vanliga och möjliggör kontakten med gudar och andar. Växterna som används har en psykotrop effekt som på ett distinkt vis påverkar organismens alla sinnen. Genom att de framkallar visioner påverkar de också känslorna och förändrar varseblivningen, vilket gör att färger kan uppfattas intensivare och att uppenbarelser av andar och andra gudaliknande väsen kan ske.


4. Religionsfenomenologiskt perspektiv


Religionsfenomenologi är den del inom religionsvetenskapen där man studerar olika religiösa fenomens innebörd och struktur för att komma åt den specifika upplevelsen av det andliga, dess egenart och funktion. De tre forskarna Mircea Eliade, Carl Gustav Jung och Joseph Campbell försökte, inspirerade av teologen Rudolf Ottos fenomenologi och utifrån de egna specialkunskaperna att kombinera ett generaliserande religionsfenomenologiskt perspektiv. Med hjälp av dessa personers olika teorier kan de shamanska föreställningarna om det heliga och dess manifestationer förklaras.


4.1 Det numinösa (heliga)


Den tyske teologen Rudolf Otto menade i sina teorier att det heliga är av både yttre och inre art, att den finns inom alla kulturer som en iakttagbar objektiv verklighet och att den har en anknytning till existentiella livsfrågor. Erfarenheterna av det heliga, eller det numinösa, skapas via yttre heliga symboler eller ritualer och består av två olika känslor i en dold symbios, mysterium tremendum et fascinosum, ett avskräckande och fascinerande mysterium. Trots att upplevelsen av det heliga är avskräckande så vill man ändå återvända till den, eftersom den också är starkt lockande. Det heliga är en evig överjordisk kraftkälla som förmedlar liv och som representeras av en plats, ett rum eller symboler att återkomma till och visa det heliga sin dyrkan.


4.2 Homo religiosus & hierofanierna


Religionshistorikern och religionsfenomenologen Mircea Eliade arbetade med sin forskning utifrån sin teoretiska erfarenhet av olika religioner, varav de arkaiska intresserade honom mest. Han identifierade en utdöende människotyp, Homo religiosus, i de arkaiska samhällena. Homo religiosus betecknade en livsform som funnit över hela jorden och stod för ett samhälle där ingenting var skilt från den religiösa sfären. Vad Eliade menade var att den religiösa människan i de arkaiska samhällena levde i två olika tider, helig och profan, samtidigt.



Eliade myntade även begreppet hierofani
 för att kunna beskriva hur det heliga visar sig för den arkaiska människan, hur hon upplever mötet och vilka föreställningar hon har om det heliga. Hierofanierna handlar om ursprungliga händelser, där något från den gudomliga världen uppenbarat sig i kosmogonier. Enligt Eliade etablerar hierofanierna i det arkaiska samhället i sin helighet ett världscentrum, en föreningspunkt mellan de olika sfärerna: himmel, jord och underjord. Hierofanierna får därmed karaktären av en världspelare, axis mundi, utmed vilken shamanen enligt shamansk föreställning kan klättra mellan de olika sfärerna. 



Hierofanierna hör hemma i den heliga tiden, i urtiden, före den kronologiska tidens uppkomst. Den är ständigt närvarande fast i en annan dimension, men kan aktualiseras på nytt vid ceremonier och i mytberättande. Under urtiden grundlade gudarna mönstret för människans alla aktiviteter, där myterna anger hur hon ska bete sig och hur hennes aktiviteter ska utföras. Liturger, t.ex präster och shamaner, förkroppsligar det heliga genom att klä sig i kraftladdade, symboliska plagg och agera i en mytisk roll som gör den heliga historien närvarande.


4.3 Myterna & deras funktion


Myter är för den troende människan relativa sanningar som berättar om en övermänsklig uppenbarelse från urtiden och som lade grunden till den ”Stora tiden” eller nutiden. Myterna, grundlagda av gudar eller andar, tjänstgör som en modell för människans liv och upprepas regelbundet i religiösa ritualer och ceremonier. Där kastas hon tillbaka till begynnelsens mytiska tid och avslöjar sanningen, ur vilken en ny kosmisk situation eller händelse framträder. Med andra ord så skapar den religiösa handlingen en upprepning av kosmogonin.



Enligt litteraturvetaren Joseph Campbells teorier har myterna fyra olika funktioner. 1) Mystisk funktion som handlar om att väcka och upprätthålla känslan av respektfull fruktan och tacksamhet inför universums mystiska dimension, samt locka och stödja känslan av förundran inför varats mysterium. 2) Kosmologisk funktion, där myterna tillfredsställer ett behov av att formulera och skapa kosmologiska bilder i enlighet med de föreställningar som finns. 3) Social funktion, där myterna ger stöd till ordningen och integreringen av individens sociala gruppering. 4) Psykologisk funktion, där myterna kan hjälpa individen att få insikt i sitt eget psyke och ge vägledning till psykologisk utveckling.


4.4 Det mänskliga psykets struktur & funktion


Psykoanalytikern Carl Gustav Jung anser i sina teorier att människan har, på samma sätt som hon har biologiska instinkter, också nedärvda strukturer i psyket. Dessa ger upphov till mytologiskt färgade motiv och personifikationer i drömmar, där uttrycksformerna ges av erfarenheter, minnen och komplex. Enligt Jung har myterna sitt ursprung i den ickepersonella delen av psyket, det kollektivt omedvetna. Där skapar inre processer fantasiprodukter som projiceras till yttre fenomen genom associationer och analogier.


4.4.1 Psykologiska personlighetstyper


I sina teorier om de psykologiska typerna skiljer Jung på de två grundattityderna: Introversion och extraversion, varav en i regel är omedveten och kommer till uttryck i drömmar eller andra symboliska framställningar. Vid den extroverta eller utåtvända attityden kanaliseras psykisk energin till föreställningar om den yttre världen som koncentreras av tankar eller känslor i varseblivningen. Den introverta eller inåtvända attityden riktar den psykiska energin mot sina inre strukturer och processer, tankar och föreställningar. 



Till de två grundattityderna hör fyra psykologiska typer: Tänkande, kännande, intuition och förnimmelse. Tänkande och kännande är rationella funktioner eftersom de förutsätter en bedömning, medan de andra två är varseblivningsfunktioner eller irrationella. De båda rationella funktionerna är, liksom de båda irrationella funktionerna, varandras motsatser. Förnimmelser är en inre känsla som uppstår då sinnena påverkas av olika stimuli. Intuitionen liknar förnimmelser i det avseendet att något händer med en, men man vet inte varifrån känslan kommer eller hur den har uppstått.
  



4.4.2 Psykets uppbyggnad & arketyperna


Det mänskliga psykets uppbyggnad kan man enligt Jung föreställa sig som bilden av koncentriska ringar, där medvetandet och jaget finns längst in. Närmast utanför ligger det personligt omedvetna, där alla glömda bortträngda minnen anhopat sig till komplex. Utanför det personligt omedvetna ligger det kollektivt omedvetna innehållande arketyper.



Arketyperna är, enligt Jung, numinösa strukturelement i psyket, universella urbilder eller beteendemönster. Med viss autonomi och specifik energi drar dessa till sig passande innehåll från medvetandet, där symboler fungerar som omformare av den psykiska energin. Med hjälp av sina arketyper kommer människan i förbindelse med upplevelser vid sidan om den empiriskt påtagliga verkligheten, en verklighet som gör sig påmind genom symboler. Symbolen har, liksom arketypen, både känslomässiga och innehållsmässiga komponenter, där den emotionella kraften består i en förmåga att fascinera medan den innehållsmässiga ger en mening åt det upplevda. Men arketyperna uttrycker sig inte bara i symboler, utan även som figurer och gestalter i både drömmar och myter.


4.4.3 Psykets transcendenta funktion


Till människans psykobiologiska utrustning hör också den irrationella och instinktmässiga transcendenta funktionen som genom symboler kan förena motsatserna inom psyket och bidra till en medveten livsföring. Den ska också tjäna vid individens frigörelse från identifieringen med den sociala masken, där erkännandet av den uppfyller individuationens syfte till att börja människans väg mot helheten under individuationsprocessen.



Individuationsprocessen innebär en intensiv uppgörelse med det omedvetna, där det centrala är att flytta tyngdpunkten från jaget mot ett nytt centrum, Självet. Självet är personlighetens centrala arketyp, som drar till sig och ordnar övrigt medvetandeinnehåll samt organiserar psykets alla delelement till en dynamisk helhet. För att detta ska kunna ske måste Självet ta ledningen över både individens medvetna och omedvetna liv. Detta sker vid en total integration av arketyperna, för att därefter kunna uppleva det heliga på ett annat sätt än tidigare.


5. Parapsykologiskt perspektiv


5.1 Trans & besatthet


Trans är ett alternativt sinnestillstånd, ibland karakteriserad som en viss grad av medvetandeklyvning. De mest kända är den hypnotiska transen och mediumtransen, men det finns också typer som kan framkallas av enteogener, dans, musik m.m. I princip är alla typer av trans samma sak, det är bara graderna som skiljer dem åt. Den går enligt Fersling från den lättare transen där man minnas allt, till den extatiska där man inte minns någonting alls.



Transmediala personer har beskrivit inträdandet till transtillståndet som en väg genom olika stadier, där det börjar med något som påminner om dagdrömmar och fortsätter tills fenomen både kan ses och höras. Om processen hålls igång når man den djupa transen, vilket till en början kan likna orolig sömn med tung andning och snarkningar. Mediumet vaknar till i form av sin kontrollande, ett okroppsligt väsen vars uppgift är att förbinda mediumet med de dödas andar.



Den fysikaliska mekanismen som orsakar trans är till stora delar okänd, men man tror att det kan bero på en kraftig och långvarig inre eller yttre hjärnretning, eller brist på sådan, s.k. sinnesdeprivering (Perruchon p.c). Det kan också bero på partiell syre- eller sockerbrist i hjärnan. Beteendepsykologer betraktar transen som en form av övermarginell hämning, den skyddsmekanism som gör att hjärnan under press kan förändra sina reaktioner på yttre stimuli.



I många av världens alla kulturer har man förklarat bl.a. sinnessjukdom, epilepsi, religiös extas, trans och andra alternativa tillstånd med att en övernaturlig kraft trängt in i personligheten. I regel trodde man att det var en gud, ande eller demon som besatte människan. Hos många ursprungsbefolkningar har intagandet av enteogener, entonigt trummande, extatisk dans eller hypnotiskt upprepande mantra försatt människan i trans, som om de blivit besatta av andar som talar genom dennes mun. Inom vissa av dessa samhällen anser man också att sjuka, speciellt mentalsjuka, skulle vara besatta av andar. Medicinmannens uppgift var därför att driva ut anden fullständigt eller försona denne med sin värd så att de kunde leva i harmoni med varandra.


5.2 Astralkropp & ut-ur-kroppen-upplevelser


Inom shamanismen finns en föreställning om att människan består av en fysisk kropp och flera själar, varav en är den så kallade frisjälen. En liknande parapsykologisk föreställning finns, om att det i människokroppen skulle finnas en astralkropp, en dubblett eller modell av samma form och storlek som den fysiska kroppen,  men bestående av ren energi.


Under sömnen skulle denna mystiska kopia, precis som frisjälen, helt på egen hand besöka fjärran platser och prata med döda människor. I skrifter har denna ”någon” fått många namn, vanligast är ande, själ, eterkropp och astralkropp, vilka är benämningar som använts för att beteckna en andlig existens. I varje människa finns det något som eldar och ger henne vitalitet, gör henne i stånd att dra slutsatser och att fungera både fysiskt och fysiologiskt. Dubbletten eller modellen är gjord av ett finare ämne och har högre vibrationshastighet än den fysiska kroppen. Det sägs att själen är andens boning som tillsammans överlever den fysiska döden. Där kan man betrakta sig själv som ett materiellt väsen och omgivningen kan likna en med den man var på jorden, fast vackrare. Denna värld är inte den enda utan den första av många sfärer eller nivåer.


Astralkroppen framställs som en exakt ickemateriell kopia av den fysiska kroppen som bara kan skiljas åt under vissa omständigheter. Det kan ske hos små barn, gamla och mycket sjuka, men också under inflytande av alkohol och enteogener. Ockulta personer anser att astralkroppen under sömnen lämnar kroppen och att drömmarna är dess upplevelser. Vissa anser också att det finns en tunn silversträng mellan astralkroppen och den fysiska kroppen, där information transformeras över. När döden inträder brister strängen och astralkroppen frigörs för alltid och stiger till en högre nivå.


Meningen med teorierna om astralkroppen är att de ska ge förklaringar till de mångfaldiga och synbart oförklarliga fenomen som en människa kan ställas inför. Ett sådant exempel kan vara utomkroppsliga upplevelser, där helt vanliga människor under vissa omständigheter upplevt sig själv utanför kroppen. Denna upplevelse sker mest vid spännings- eller krissituationer och det finns åtskilliga berättelser om hur patienter under operation upplevt detta fenomen. Det kan också uppstå under ordinära förhållanden där man helt plötsligt kan se och uppleva sig själv stå någon annanstans och titta på sig själv. Psykologer har förklarat upplevelsen som förträngda önskningar om frigörelse eller som hallucinationer.


5.3 Gudapunkten


De uppfattningar som har varit rådande, att shamanens roll skulle ha uppkommit ur kriser och sjukdomar, framförallt schizofreni och epilepsi, kan sammanföras med de förklaringar som beteendepsykologerna har om transen. För enligt dessa så är transen en övermarginell hämning, en skyddsmekanism som gör att hjärnan vid kraftig och långvarig press förändrar sina reaktioner på yttre stimuli, vilket bland annat kan visa sig som epileptiska anfall.
 



Epilepsi är en sjukdom som yttrar sig i krampaktiga anfall som beror på för hög elektrisk aktivitet i vissa områden av hjärnan. Sedan länge är det också känt att människor med epileptiska anfall som utgår från tinningloberna har djupa andliga upplevelser i större utsträckning än andra. I början av 1990-talet gjorde den kanadensiske neuropsykologen Michael Persinger experiment på sig själv i sitt laboratorium vid Laurentiiuniversitetet. Med en magnetisk stimulator stimulerade han sina tinninglober och fick en märklig upplevelse av gudomlig närvaro. Genom sin upptäckt kunde Persinger identifiera och undersöka dessa områdens relation till olika mystiska upplevelser.
 



En nära medarbetare till Persinger, Peggy Ann Wright vid Lesley College i Cambridge hade studerat en liknande koppling mellan förhöjd tinninglobsaktivitet och shamanistiska upplevelser, så som själsresor och kommunikationen med andar. Hennes arbete visade att det rytmiska trummandet under ritualerna stimulerade tinningloberna och vissa områden i det limbiska systemet.



Det limbiska systemet är hjärnans känslo- och minnescentrum där upplevelserna registreras av hippocampus i minnet. Det här området har fått namnet gudapunkten, eftersom det är där religiösa eller andliga upplevelser bearbetas. De flesta neurologer tror att den utvecklats i hjärnan för att möta något evolutionärt behov, men det varken bevisar eller motbevisar guds existens eller att människor kan kommunicera med olika väsen.


6. En shamansk kultur


Den shamanism som existerar bland kulturerna inom det cirkumpolära området är arktisk och sibirisk shamanism, varav samernas typ av shamanism har ansetts höra till den sistnämnda. De båda typerna av shamanism är, enligt Åke Hultkrantzs definition, uppbyggda kring samma grundelement, där koncentrationen ligger på shamanens centrala uppgift att vara medlare mellan världarna genom själsresor. Likaså anser han att de kan ha påverkats fram och formats utifrån samma typ av livsbetingelser, i en hård och skrämmande miljö, vilket kan ha skapat ett behov hos människan att ha direktkontakt med en paranormal värld. För om naturen varit vänligare har det kanske inte funnits någon shamanism.


6.1 Samernas religion


I litteraturen har den religion samerna utövade före övergången till kristendomen bland annat kallats för naturfolkens religion, där forskarna uttrycker att det handlar om en mer naturberoende kultur än de stora världsreligionernas. Att den samiska kulturen i avgörande omfattning präglats av den nordliga miljöns karga natur har visat sig bland annat i utformningen av ändamålsenliga bostadsformer, redskapstyper och transportmetoder. De har också lärt sig att utnyttja tillgängliga naturresurser inom både växt- och djurvärlden på ett mångsidigt och skickligt sätt. Likaså uttrycks i mytologier och ritualer de religiösa föreställningarnas nära samband med naturfenomen och naturresurser.


I äldre forskning har den samiska religionen uppfattats och beskrivits som sibirisk shamanism, en bild som inte riktigt stämmer. Även om den samiska religionens karaktäristiska föreställningar och ritualer är centrala inom den sibiriska shamanismens föreställningsvärld, så är nåjden ett undantag. För nåjden är generellt ingen heltidsspecialist, till skillnad från den sibiriska shamanen, utan intar den rollen endast vid speciellt krisartade situationer. Nåjden verkar i en mental tillvaro av föreställningar rörande människans väsen och tillkomst, hennes förhållande till och beroendet av den omgivande naturen, gudomligheter och andra andliga väsen. Framställningarna om den egna religionens innehåll har muntligt förts vidare från generation till generation, en process som nåjden har haft stor betydelse för.


Nåjdens personlighet har i äldre forskning beskrivits som en avvikande individ, utsatt för hallucinationer och förföljelseföreställningar. I nutida forskning uppfattas nåjden som den samiska kulturens och religionens centralgestalt. En bevarare och förnyare med kunskap att bota sjukdomar och att utföra de stora ritualerna, samt att medla mellan människa och de högre makterna.


Men synen på samisk religion och dess nåjd har inte bara ändrats inom vetenskapen, utan även inom kyrkan. Jojken och nåjdens trumma, som under missionstiden betraktades som den ondes verk, har idag blivit ett inslag i kyrkans gudstjänster och liturgi. Och det firas även gudstjänster på de gamla samiska kultplatserna vid vissa tillfällen.
  


6.2 Den samiska världsbilden 


Den samiska kosmologin omfattar fem skikt eller nivåer, varav de två översta är himmelska nivåer med sina respektive gudar. Den tredje nivån utgörs av marken där människorna och markens gudar bor. I nivån under marken ligger dödsriket, där den rådande dödsgudinnan finns och allra längst ner i underjorden finns en tillvaro för människor som inte levt i enlighet med gudarnas vilja.


I kulten kring den högsta guden, himlens och jordens härskare, förekommer en stötta eller påle. Den kan förknippas med föreställningen om att ett träföremål bär upp världen, vilket antyder att det kan vara ett träd som når ända upp till polstjärnan på himlavalvet. Åke Hultkrantz är en av de som klargjort att föreställningen om världspelaren representerar en arkaisk cirkumpolär världsbild där den samiska religionen hör hemma.


En annan framträdande del i den samiska föreställningsvärlden är tron på en andevärld, en verklighet lokaliserad till heliga fjäll där nåjdernas och människornas hjälp- och skyddsandar har sin tillvaro. Lika omfattande är tanken på tillståndet efter döden i ett underjordiskt dödsrike, Jábbmeájmmo. I Jábbmeájmmo får de döda en tillvaro i gemenskap med invånare i de heliga fjällen, men tillvaron där är inte bara reserverad för människan. Djuren lever också vidare tillsammans med människan i ett paradisiskt tillstånd. Ett annat hinsidesperspektiv är tillvaron i Rotájmmo som väntar för de som vänts sig bort från gudarna och inte följt deras vilja. Där lever den demoniska gestalten Ruto som sänder sjukdom över människor och djur. Ruto skiljer sig på olika sätt från de andra gudomligheterna, genom en påtagligt skrämmande karaktär och att man offrade döda hästar som grävdes ner i jorden för honom. Hos samerna är det ovanligt att offra hästar till gudarna.
  


6.3 Nåjden & seanserna


Den samiske nåjden lever sitt liv som en helt vanlig samhällsmedborgare, men också som en mycket respekterad och betydelsefull person, utrustad med psykisk förmåga och kunskap om den samiska religionens kärna och mytologi. Den speciella kunskapen är förvärvad under lång tid, där nåjden redan i unga år blivit utsatt för andliga väsen och dess plågsamma försök för att få denne att acceptera kallelsen. När den blivande nåjden accepterat kallelsen slutar de att plågas och blir nåjdandar. Då övergår andarna till att tjänstgöra som hjälp- och skyddsandar, och fungerar som nåjdens personliga lärare, rådgivare och beskyddare. 


Under den andliga lärotiden får nåjden lära känna de olika världarna och dess invånare, samt jojken för att kunna tillkalla sig andarna. Mycket troligt är att nåjden under den här tiden också tillverkar sin egen trumma, visualiserar över och fyller den med helig kraft. Likadant görs med den kunskap som inhämtas i erfarenheterna under tidens gång. Eftersom nåjdens roll är att verka i ett socialt sammanhang, så måste denne även utses och accepteras av samhällets medlemmar, vilket sker under en speciell ceremoni där färdigheterna visas upp, genom att låta sig utsättas av olika prövningar från omgivningen. Det kan också hända att två kandidater ställs mot varandra i en kraftmätning och det är först efter ett godkännande från gruppen som nåjden kan börja sitt verk.


Nåjdens centrala uppgift är att vara en förmedlande kontakt mellan människan och andevärlden, en kontakt som uppnås vid ritualens kulmen då nåjden med trummans hjälp nått transtillståndet. Inför ritualens början har nåjden förberett sig med en dags fasta som sedan, genom kraftfullt trummande och omgivningen sång, försätter sig i trans och låter sig transporteras av hjälpanden till de andra världarna och dess invånare. Stående på knä bearbetar nåjden trumman och skapar kraftfulla ljud, jojkar och ägnar sig åt divinatorisk magi. Nåjdens beteende blir alltmer agiterat, varpå denne börjar slå sig själv, tar glödande kol i händerna och öser det över sin kropp, för att sedan falla ihop livlös.


6.4 Gudomligheterna


6.4.1 Den högste guden (Radien, Radienaehtjie, Málbmiraedie)


I samernas religion finns en tro på en högsta gud vars namn betyder rådare. Rådarens boning är lokaliserad högst uppe på stjärnhimlen och han har stort inflytande på renskötseln, genom att främja renarnas hälsa och fruktsamhet. Rådarens främsta uppgift är att medverka vid tillblivelsen av ett nytt människobarn och sända ner dess själ på solens strålar till urmodern Máttaráhkká, efter att den skapats av rådarens son Radien-kiedde. Máttaráhkká överlämnar sedan själen till skaparkvinnan Sáráhkká som skapar en kropp kring barnet. Offer till den högsta guden sker under sol- och månförmörkelser, samt under renslakten på hösten.


6.4.2 Gudinnorna


Den främsta och mest betydelsefulla gudinnan i den samiska föreställningsvärlden är Sáráhkká. I myten om hur en människa blir till spelar hon en viktig roll. Hennes delaktighet i skapandet gäller inte bara människan utan även djuren. Funktionellt uppfattas hennes medverkande vid ett barns tillblivelse som hjälperska under barnafödandet. Då barnet är fött äter modern tillsammans med andra kvinnor en gröt för Sáráhkkás ära. Hennes boning finns nära eldstaden i kåtan och vid måltiderna utgjuter man mat och dryck som vardagliga offer till henne.



En annan mycket betydande gudinna som finns i den samiska mytologin är Rananiejte. Hon kallas också för Den gröna flickan, Renkalvsflickan eller Vårjungfrun som i samband med slakten på hösten mottar offer av en rentjur eller annat djur, med syftet att hon i gengäld ska ge gott renbete. Det bör tilläggas att det även finns en rad andra gudinnor som är viktiga inom den samiska mytologin, några är Máttaráhkká, Jouksáhkká och Uksáhkká.



Máttaráhkká är urmodern eller stammodern, en gudinna som har stor betydelse för stammens överlevnad och fortbestånd. Jouksáhkká är bågkvinnan, troligtvis en kärleksgudinna, som ska skapa harmoni i familjen och det är hon som avgör vilket kön det tillkommande barnet ska ha. Uksáhkká är dörrkvinnan, en gudinna som bevakar hemmet och dess dörr från farligheter och objudna gäster.


6.4.3 Solen, månen, åska & vind


En av de gudar som kan lokaliseras till luftrummet under himlens stjärnfirmament är solguden, vilken ger värme och bevarar rimfrosten. Hon har också föreställts som en livgivande modersgestalt och utifrån det betecknats som solgudinna. Den samiska benämningen på henne är ”solflickan” där det framgår ett samband mellan henne och god väderlek, vilket är en förutsättning för gott bete inom renskötseln. Rituellt uppmärksammas hon genom offer av vita renar samt en grötmåltid på midsommarafton.



Föreställningar kring månen är av ett mer sammansatt slag än idéerna om solen och det finns klara restriktioner om vad människan får göra vid nymåne, samt hur man ska förfara vid brott mot tabuerna. Månen tillbeds också för god väderlek samt klar nattluft. I kåtans rököppning hängs en ring upp till månens ära för att dennes strålar ska lysa genom den. Uppsättningen av ringarna kan vara en rit som ett offer till månen för att den inte ska vredgas, utan lysa klart sken om natten så att människorna hittar hem. Det finns också föreställningar om att månen och stjärnorna skulle ha divinatoriska egenskaper samtidigt som de har samband med tillväxten.



I luftrummet under det översta skiktet i kosmos far åskguden fram, en gestalt som manifesterar sig genom åska och regn, har lätt för att vredgas och kan döda både människor och djur. Med sina redskap hammaren och släggan är han föremål för stor fruktan, men blidkas genom ofta förkommande offer. Nåjden kan med sin trumma och jojk tillkalla honom för att jaga bort ”trollen” från renarna och dessutom för att sätta ont på andra människor. Åskguden är en mycket farlig företeelse, eftersom nåjden riskerar att själv bli ihjälslagen av åskan om uppdraget misslyckas.



Vindguden beskrivs som en av de främsta gudarna vid sidan av den högsta guden och åskguden. Det är en gud för väder och vind, vatten och havet, och som mottar offer för att stilla stormen på havet. Enligt föreställningarna kan man åstadkomma olika vindstyrkor genom att lösa upp tre knutar i vilka vinguden bundits in.


6.5 Jaktens makter & riter


6.5.1 Jaktens gud (Liejbålmaj)


Jaktguden är, liksom de andra gudarna i den samiska religionen, en mer eller mindre personaliserad ande. Både Liejbålmaj och Tjaetsiemålmaj (vattenmannen) är skogs- och vattenväsen som kan tolkas som djurarternas, enskilda djurs eller naturens rådare och beskyddare. Primärt är att Liejbålmaj inte bara råder över de vilda djuren, utan också över jägarens möjlighet att nedlägga jaktviltet. I samband med jakten finns också Boassjoáhkká, en skyttegudinna, som tillåter jägaren att skjuta. Det som gör att denne tycks ha ett samband med jakten är att jägarens vapen förvaras i kåtans boassjoområde tillsammans med trumman. Boassjoáhkká är den enda gudomen samerna har avbildat i form av en staty. Den står vid dörren bakom boassjo, dvs. kåtans innersta del. Köttet från bytet måste ses av Boassjoáhkká innan det kastas in i kåtan och som en försoning gentemot djuret så gräver jägaren ner dess huvud vid statyns fötter.


6.5.2  Björnen & björnjakten


Hos samerna har björnen den främsta rangen i djurvärlden och sågs som ett märkligt djur eftersom den både kan resa sig på bakbenen och övervintra i ide, samt att dess kropp och ramar utan skinn har ett mänskligt utseende. Björnen betraktas som ett heligt djur hos samerna, där det uttrycks att det råder en relation mellan den och människan. Denna identifiering kommer också till uttryck i sägnen om björnhustrun, där äktenskapet mellan björnen och kvinnan fungerar som grundvalen för de komplicerade ceremonierna före, under och efter jakten på björnen.



Skildringen av de enskilda ceremonierna efter nedläggandet av björnen är omfattande och bildar tillsammans ett variabelt ritualkomplex som pågår under två dagar. Det kännetecknas av en triumferande glädje över att björnen dödats samtidigt som jägaren urskuldar sig och hedrar den. Vid olika tillfällen under firandet av den framgångsrika jakten jojkar jägaren. Efter en utsmyckningsceremoni i hemmet, där männen smyckats med mässingsringar, avslutas dagen med en måltid som män och kvinnor äter var för sig. Under denna tid lever män och kvinnor åtskilda från varandra för att kvinnorna inte ska smittas ner av den orenhet jaktens dödande inneburit för männen. Så fortsätter de att göra fram till det att bestyren kring jakten och männens reningsceremoni är avklarad.



Under den andra dagen flyttas björnkroppen till en för ändamålet byggd koja för att flås och styckas utan att skelettdelarna skadas. Skelettdelarna begravs sedan under en högtidlig ceremoni och för detta ändamål har en grop grävts. I den läggs björkris och björnens benknotor precis i den ordning och skick som de haft i den levande björnen så att den ska kunna återuppstå till en ny björn. Graven täcks sedan igen med stockar och granris. När björnen fått den begravning jägarna föreställt sig att den ville ha, bedyrar de att den ska hedras på alla vis så att den ska föra vidare hur väl den behandlats av människan till andra björnar som låter sig fångas.


6.5.3 Offer i den samiska traditionen


Begreppet offer har betydelsen skatt eller utlaga, det vill säga en betalning för något man fått eller önskar att få. Offer hos samerna kan vara allt från blodiga offer av djur med en återföljande måltid till det mer odramatiska utgjutandet av dryck och mat i samband med måltiderna. I stort sett är offer en manlig angelägenhet, men de dagliga måltidsriterna som riktas till Sáráhkká är det kvinnorna som utför. Sång och jojk är viktiga inslag under genomförandet av riterna.



Platserna för offrandet är oftast bestämda platser i närheten av renskötseln, slaktplatser och flyttningsleder samt i anslutning till fångstgropar. Familjen har sin kultplats alldeles i närheten av kåtan belägen intill boassjo-dörren. Tiderna för offrandet bestäms när det finns anledning till det som vid krissituationer av olika slag eller i samband med jakten. Vid jultiden sker ett speciellt offer till fruktbarhetsguden Ruohtta, om att göra grödorna fruktsamma i stället för att skända kvinnorna genom våldtäkt. Ost, mjölk eller fisk samt små kakor placeras i en näverbehållare och sätts upp i ett träd nära kåtan.
 


6.5.4 Nåjdens roll vid jakt och offer


Offer och ceremoniell jakt liksom shamanism har gamla anor inom den samiska kulturen och religionen, där nåjden som gruppens rituella och mytologiska expert fungerar som vägledare. De stora offren har nåjden i regel förhandlat till sig under själsfärderna av gudar eller andar, i hopp om att människorna ska få något i utbyte. Genom sina hjälpandar får nåjden insikt om vad som ska offras och hur ritualerna ska genomföras, likaså om hur jakten kommer att gå och var bytena befinner sig, samt förmågan till att kunna påverka dess förflyttning.  



Till dessa ändamål använder nåjden även sin trumma för att kunna spå. Ett föremål läggs då på trummskinnet och dess figurer berättar vad som kan förväntas i de olika situationerna. När det gäller jakten så följer trumman och dess bärare med för att hjälpa jägarna att spåra upp viltet. Som ett tecken på sin status och betydelse, både före och under själva jakten, får bäraren av trumman efter en lyckosam jakt sitta närmast den som skjutit bytet under den stora offermåltiden och serveras kött strax efter denne.


7. Sammanfattning & diskussion


Det ämne jag valde att skriva min uppsats om var shamanism, ett ämne som har varit både intressant och roligt att arbeta med, samtidigt som det har varit tungt och svårt, speciellt med läsningen och formuleringarna. I inledningskapitlet, under bakgrund, gav jag en sammanfattande bild av shamanismen, en bild som jag utgått från och vidareutvecklat i mitt arbete.


Den frågeställning som jag i min uppsats har försökt besvara är: Vad är shamanism för något? För att på ett enkelt sätt kunna förklara vad en shaman är, har olika förvillande synonymer använts så som trollkarl, häxa, medicinman och präst. Visst kan shamanen liknas med dessa, men genom sin speciella kunskap och förmåga att kunna förändra sitt medvetandetillstånd, innehar shamanen en roll som är mycket större och mer komplex. 



Bakgrunden till den shamanistiska forskningen ligger i att resenärer under 1600- och 1700-talet träffade tungusfolket och deras shamaner i gränstrakterna mellan Ryssland och Kina. Inom den tungusiska kulturen förekom religiösa föreställningar och ritualer som senare visade sig även fanns hos andra ursprungsbefolkningar runt om i världen. Åren kring 1800 skapades en –ism av alla dessa företeelser som fick samlingsnamnet shamanism. Det är ett vetenskapligt metabegrepp forskarna har varit oeniga om vad det egentligen står för. Men termen shaman är ett lånat tungusisk ord, ”saman” som betyder ”den som vet”. Det är en benämning på en religiös expert som i sin verksamhet har en medlande funktion mellan människorna och en paranormal verklighet.



Inom den religionshistoriska forskningen lanserades shamanismen som en sibirisk religion, där en magiker med trumma i ett extatiskt tillstånd profeterade och botade sjuka. Edward Tylor förklarade med sin tes att shamanismen i grunden är en animistisk praktik där människan föreställer sig naturen som besjälad. Han ansåg att det rörde sig om djupa själsföreställningar med ett ursprung i drömmarnas upplevelser och erfarenheter från extatiska tillstånd. Att människan ansågs kunna existera oberoende av sin kropp och föreställningar kring anderesor var enligt Tylor en följd av dessa upplevelser.


Religionshistorikern Mircea Eliade menade att shamanismen är en väg till kunskap där inspirerade personer under extas förmedlar hjälp från en ”postulerad andevärld”.
 Extasen innebär en själsresa till ett möte med andarna i andevärlden eller att dessa stiger ner till den transförsjunkne personen för att ge information om fördolda ting eller kommande händelser, samt att utföra helande gärningar. 


Två andra forskare som är inne på samma väg som Mircea Eliade gällande huvudkriterierna för shamanism, är Joan B Townsend och Åke Hultkrantz. Bägge utgår de från en klassisk definition av shamanism där koncentrationen ligger på shamanens centrala uppgift, att vara medlare mellan världarna genom själsresor. Extasen och skyddsandarnas hjälp är en förutsättning för att shamanen ska kunna bege sig till de andra världarna och få kontakt med dess invånare, vilka kan ge shamanen både kunskap och hjälp som kan vara till gagn för andra människor. 


Ända sedan i slutet av 1800-talet har shamanismen varit föremål för en omfattande teoribildning, där uttrycket ”arktisk hysteri” använts som beteckning på faktorer som ansetts ligga till grund för den. Shamanen har beskrivits som en person med ett labilt och avvikande psyke, en kraftfull psykopat. I dag har den bilden avvisats och istället betonas shamanens socialt betydelsefulla funktion, att utöva psykosocialt och fysiskt helande.


I samband med detta presenterar Åke Hultkrantz en spännande teori gällande shamanismens uppkomst, där han anser att den kan ha påverkats av två ekologiska faktorer tillsammans med en historisk diffusion. Och egentligen är det inte så konstigt att shamanismen har uppkommit, med tanke på de levnadsförhållanden dessa kulturer har i en hård och skrämmande miljö. De kanske inte kan bemästra sin situation på annat sätt än att förlita sig på den egna inre förmågan och kunskapen.



Ur ett religionsfenomenologiskt perspektiv skulle man kunna säga att shamanism är ett fenomen som uppträder i en arkaisk kultur, där människan lever i två tidsepoker samtidigt. Det vill säga, hon lever i nutiden samtidigt som hon lever i en mytologisk tid, till vilken hon ständigt strävar att återvända. Det var människan i de här kulturerna som Mircea Eliade kallade för homo religiosus.



 Gemensamt för de flesta shamanska samhällen är föreställningen om att universum är indelat i flera nivåer där förbindelsen mellan dessa symboliseras av världspelaren. Världspelaren symboliserar den plats där något från den gudomliga världen uppenbarat sig i kosmogonier och etablerat i sin helighet ett världscentrum, en föreningspunkt mellan de olika sfärerna. Till denna plats återvänder människan då hon vill komma i kontakt med urtiden och det gudomlig, för att ordna kosmos från kaos till ordning. 



Världspelaren är en vanligt förekommande symbol i de shamanska kulturerna. Shamanen, som är kulturens centralgestalt, vars uppgift är att vara medlare mellan världarna, använder världspelaren som stege att klättra upp och nedför mellan de olika nivåerna. Dessutom ser jag shamanen som en världspelare, eftersom människorna vänder sig till denne för att få kontakt med det gudomliga och för att ordna kaoset i sin värld. Men egentligen så är de shamanska kulturerna inget undantag då det gäller symboliken, för hur gör vi andra när någonting hemskt händer i våra liv. Jo, i psykoterapi vänder vi också tillbaka till den plats där allting hände, för att därifrån ordna upp vår värld från kaos till ordning.



Många av de gudar och andar som förekommer inom shamanismen är kopplade till olika naturfenomen, och varför det är så har förmodligen att göra med det heligas uppenbarelse, det vill säga att det heliga manifesterar sig genom naturfenomen. Vad jag då tänker på är Rudolf Ottos teorier, där han menar att känslan av det heligas uppenbarelse kan vara fascinerande och samtidigt så avskräckande, att man känner sig helt tillintiggjord.



Det som kanske fascinerar mig mest är kulturernas mäktiga shamaner och hur man kan förklara dessa märkliga och gåtfulla människor på ett lämpligt och förståeligt sätt. I sina böcker såg Mircea Eliade shamanen som en mycket sjuk person som klarat av att bota sig själv. Enligt psykoanalytikern Carl Gustav Jungs teorier skulle shamanen vara född till en medveten introvert och känslobedömande personlighet som varseblir sinnenas reaktioner på yttre stimuli genom att förnimma innehållet. För den här personlighetstypen kan en orolig eller stökig omgivning vara påfrestande eftersom det skapar en inre oro och nervositet. Individen väljer då att dra sig undan en tid, till en lugnare tillvaro inombords. 



Dessa symtom kan alltså, enligt västerländsk psykiatri, vara ett begynnande tecken på personlighetsklyvning och mental sjukdom, vilket inom den arktiska shamanismen liknas med en kallelse till att bli shaman. I den inre världen stiftar individen bekantskap med olika varelser, sina egna arketyper, som till en början är mycket vänliga och tillmötesgående, men förändras till att bli hotfulla och skrämmande med tiden. Gör inte individen som varelserna kräver så riskerar denne att bli tillfångatagen i den inre världen, vilket händer vid en utvecklad schizofreni. 


Varelserna pockar alltså på individen att få bli uppmärksammade, vilket innebär att individen måste göra upp med sitt omedvetna, under vad Jung kallar individuationsprocess, för att varelserna ska kunna integreras i det medvetna livet. När varelserna är väl integrerade kan de tränas till ett bra samarbete och bistå individen till att nå olika färdigheter, vilket kanske sker för shamanen under lärlingstiden. Sedan väntar för shamanen det stora ansvaret som religiös funktionär där den viktigaste uppgiften är att bota sjuka, men också att reproducera jaktbyten och att skydda folket från fiender.


Själsresan är en mycket viktig och utmärkande företeelse inom shamanismen, där shamanen har förmåga att projicera sitt medvetande till de andliga världarna för att hämta information och kunskap. Handlingen är en kontrollerad mental medvetandeklyvning som kan uppnås på många olika sätt, vanligast är genom transen under sång, dans och trummande, men intagande av psykoaktiva växter, fasta, sinnesdeprivation och drömmande förekommer också.


Naturmedicinen förklarar att den fysikaliska mekanismen som orsakar trans till stora delar är okänd, men den tros bero på en kraftig och långvarig inre och yttre hjärnretning eller brist på sådan när det gäller sinnesdeprivering. Det kan också bero på partiell syre- eller sockerbrist i hjärnan. Beteendepsykologer betraktar transen som en form av övermarginell hämning, en skyddsmekanism som gör att hjärnan under press kan förändra sina reaktioner på yttre stimuli. Detta kan visa sig bland annat som epileptiska anfall.


Sedan länge är det inom neurologin känt att människor med epileptiska anfall som utgår från tinningloberna i större utsträckning än andra har djupa andliga upplevelser. Michael Persinger och Peggy Ann Wrights studier visar på att det finns en koppling mellan en förhöjd tinninglobsaktivitet och shamanska upplevelser, vilket kan stimuleras fram av ett rytmiskt trummande. Upplevelserna registreras i minnet av hippocampus och kan plockas fram senare. 


Inom shamanismen finns också en föreställning om att människan består av en fysisk kropp och flera själar, varav en är den så kallade frisjälen. Den kan under drömmar eller trans ofrivilligt lösgöras och vandra ut ur kroppen för att bege sig till andra tider och orter. Shamanen lär sig att med den egna viljan dirigera sin frisjäl under transen och på så vis etablera kontakter med den andliga världen.


Parapsykologin förklarar att det i människokroppen finns en exakt ickemateriell kopia av den fysiska kroppen. Den benämns astralkropp och anses kunna skiljas från kroppen under vissa omständigheter för att på egen hand besöka fjärran platser och presenterar det som upplevs i drömmar. Utomkroppsliga upplevelser har av psykologer förklarats som förträngda önskningar om frigörelse eller som hallucinationer.


 I uppsatsens avslutande kapitel presenterar jag en shamansk kultur från den nordeurasiatiska delen av det cirkumpolära området, samernas. Till den nordeurasiatiska delen hör de nordligaste delarna av Europa och Sibirien, vilket innebär att den shamanism som existerar där är sibirisk. Om jag har förstått det hela rätt så hör de andra delområdena av det cirkumpolära området och dess shamanism till den arktiska. Men egentligen så finns det ingen större skillnad mellan arktisk och sibirisk shamanism, eftersom de enligt Åke Hultkrantz definition är uppbyggda kring samma grundelement: Koncentrationen ligger på shamanens centrala roll att vara medlare mellan världarna genom själsresor. 


Om det inte finns någon skillnad mellan arktisk och sibirisk shamanism, vad är det då som gör den samiska kulturens shamanism typiskt sibirisk och inte arktisk, förutom att den ligger inom det sibiriska området? Bland annat så återfinns trumman inom den sibiriska shamanismen som shamanens viktigaste hjälpmedel, vilket det är för den samiska nåjden också. Där finns också föreställningen om att shamanens hjälpandar kan inta skepnaden av ett djur, där björnen och örnen hör till de vanligaste. Men även om den samiska religionen med sina karaktäristiska föreställningar och ritualer hör till den sibiriska shamanismen och dess traditionella föreställningsvärld, så är nåjden ett undantag. För nåjden är generellt ingen heltidsspecialist, till skillnad från den sibiriska shamanen, utan intar den rollen endast vid speciellt krisartade situationer.  
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