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HAOMA 
 

– en religiös rusdryck 
 
Inledning 
”När Haoma prisas, växer den, och mannen som den prisar blir segersällare. Den ringaste beprisning, Haoma, 
den ringaste klunk, o Haoma, är tusen djävlar bane. Besmittelse av djävlar gjord, från detta hus försvinner strax, 
dit just man bringar, där just man prisar den läkande Haoma, och hälsa, läkekraften blir uppenbar (uti hans 
offers by och boning). Ty alla andra rus åtföljer Raseri med hemska vapnet. Men detta Haoma ruset, åtföljs av 
sinnets fromma glädje, ja Haoma ruset lättar sinnet. Åt Haoma hyllning! Ty han gör en fattigs känsla lika stor 
som sinnet hos den allra rikaste. Åt Haoma hyllning! Ty han gör en fattigs känsla lika stor som stode han vid all 
sin önskans mål. Du gör rätt mången man mer helig och mer vis än förr, när han sin andel tar av dig, guldfärgad 
Haomadryck med mjölken blandad. Ej ragle de, dig njutit hur som helst liksom mitt tjurbaner. Nej, framåt, 
rakframgående de vare dina rus, men dådkraft kommer de! I ditt hägn, Haoma from och fromhet främjande, jag 
lämnar denna kropp, som synes mig så skön.”1 
 
Raderna ovan är hämtade från den så kallade Haoma hymnen och finns att läsa i den heliga 
urkunden Avestan. Avestan är den urkund som än idag används av Zoroasters2 anhängare. 
Guden Haoma kom till Zoroaster en tidig morgon när han tillredde den heliga elden och mässade 
ur hymnerna. 
 
Syfte, avgränsningar, frågeställning 
Den här texten kommer att handla om Haoma som religiös rusdryck. Inom den rådande 
forskningen, både nationellt och internationellt har riter och rus påverkan ägnats mycket 
uppmärksamhet, detta gäller även för Haoma drycken. Syftet med denna text är att ge en 
övergripande bild över vilken huvudingrediensen i Haoma drycken kan ha varit, baserat på 
tidigare forskning inom ämnet. Med detta inte sagt att jag försöker ge en heltäckande bild av 
forskningsfältet eftersom det är stort. I detta ligger även min avgränsning, jag har valt de 
forskningsverk och arbeten som är aktuella för att ringa in de olika forskningsgrenarna vad gäller 
just vilken huvudingrediensen kan ha varit i den ursprungliga Haoma drycken. Texten kommer 
även att behandla dagens Haoma ritual och hur den utövas idag och dess föregångare. I valet att 
studera just Haomadrycken ligger även en avgränsning i att inte ge en heltäckande bild av 
forskningen runt personen Zoroaster. Även om så är fallet är det nödvändigt att ge en kortare 
överblick om personen och dennes betydelse. För detta ändamål har jag gjort ett urval och valt 
att använda några forskares arbeten om Zoroaster och den miljö han kom ifrån som en ingång till 
själva bruket av drycken Haoma. 
 
Texten skall även ses som början på ett fortsatt arbete och studium där Haoma drycken kommer 
att stå i centrum, jag kommer att återkomma till detta under rubriken ”avslutande diskussion och 
utblickar”. Huvudfrågeställningen i texten är: Vad var Haoma och vilken var dess huvudingredi-
ens? 
 
Källkritik 
Det är svårt att säga hur och var det förhistoriska bruket och tillredningen av drycker av Haoma 
typ uppstod och hur många transformationer den genomgick innan den fick sin nuvarande form 
nerskriven i Avestan. Svårigheterna med att härleda Haomadryckens ursprung bygger på ett 
flertal faktorer. En är att de tidiga kulturerna under yngre bronsåldern inte hade ett skriftspråk så 
inga skriftliga lämningar finns kvar att berätta om det. Arkeologer har dock kunnat kring vad som 
idag är norra Afghanistan och östra Turkmenistan utifrån tempelkomplex. Det politiskt oroliga 

 
1 Citatet är hämtat från Söderblom, Nathan, Främmande religionsurkunder, Stockholm, 1908. 
2 Zoroaster är även känd som Zoroaster. Jag har valt att genomgående använda mig av Zoroaster i denna text. 



läget i området har bidragit till att det varit svårt att få tillstånd till löpande arkeologiska under-
sökningar över en längre tidsperiod vilket i sin tur bidrar till den kunskapslucka som finns om 
utövande av den tidiga Haomakulten. Om den haomakult som bedrevs i det persiska riket var 
den samma som i de tidigare templen är svårt att säga men avsaknaden av offeraltare för djuroffer 
i templen gör att det finns en möjlighet att djuroffren framförallt till Mithras ära är något som 
tillfogats kultutövningen under det persiska riket. Detta behöver dock inte betyda att själva 
dryckesoffret av Haoma inte har rötter från yngre bronsåldern. En annan viktig skillnad är att det 
i det persiska riket (innan Zoroaster) inte fanns tempel för utförandet av Haomaritualen. påvisa 
att beredning och kultutövning av Haoma typ har förekommit under yngre bronsålder i område-
na 
 
Den muntliga traditionen av tradering av kultbruket fortsatte under det persiska riket och skrevs 
inte ner förrän under Sasaniderna (226-651 e. Kr) men den äldsta version som är känd i dag av 
Avestan dateras till 1323 e. Kr. Det är således mycket svårt att belägga vilka transformationer 
texten har genomgått sedan den först skrevs ner fram till den text vi känner idag. 
 
Zoroaster hade genom sin uppväxt fått kulttraditionerna muntligt traderade för sig och kunde 
dem utantill eftersom Avestan låter oss veta att guden Haoma kom till Zoroaster när denna en 
morgon tände den heliga elden. Zoroaster genomförde en religiös reformation där Ahura Mazda 
blev den viktigaste guden men guden Haoma fick behålla sin roll i den nya religionen. Att Haoma 
var viktigt för Zoroaster framgår tydligt genom att Haomadrycken fick en viktig roll i den två 
timmar långa ceremonin som fortfarande är i bruk idag hos Zoroasters anhängare. 
 
Teori och Metod 
I denna text gör jag inga anspråk på att använda en övergripande teori., däremot använder jag mig 
av en tvärvetenskaplig arbetsmetod. Det arbetsfält som jag kommer att röra mig inom är det så 
kallade historisk-arkeologiska fältet med inslag av experimentell arkeologi. Att arbeta med det 
historisk-arkeologiska fältet har varit omdiskuterat inom forskarvärlden just på grund av att det 
rör sig mellan två olika vetenskapliga discipliner. I mitt fortsatta arbete använder jag mig av 
professor Anders Andréns förhållningssätt och utformade arbetsmetoder för att sammanfoga 
historiska källor och marinarkeologiska artefakter.3 
 
Arbetsförfarandet har av sina belackare bland annat setts som ”historieforskningens tjänarinna”, 
”den förhistoriska arkeologins fattiga kusin”, ”den oäkta avkomman av historia och arkeologi”, 
”en föräldralös gen”, samtidigt som disciplinen har fått en diagnos av vetenskaplig schizofreni. 
Detta har i sin tur gett upphov till att de forskare som ägnar sig åt denna disciplin uppfattar det 
som att de själva befinner sig i ett mellanrum mellan de historiska och de arkeologiska discipli-
nerna.4 Detta mellanrum anses som i allra högsta grad historiskt betingat, det uppstod i mitten av 
1800-talet som ett uttryck för den moderna vetenskapen. Den moderna vetenskapliga specialise-
ringen har i mångt och mycket byggt på att det varit olika typer av källmaterial snarare än frågor 
och problem som har avgränsat olika vetenskapliga discipliner. Genom detta har det skapats och 
konstruerats dels ämnen som är objektcentrerade som arkeologi, konst- och arkitekturhistoria, 
dels textcentrerade ämnen som historia och språkvetenskap.5 Detta historisk–arkeologiska fält 
utgörs av fem gränsöverskridande traditioner: den estetiska traditionen, den filologiska traditio-
nen, den historiska traditionen, den kulturhistoriska traditionen och den arkeologiska traditio-
nen.6 
 

                                                 
3 Andrén, Anders, Mellan ting och text: en introduktion till de historiska arkeologierna, Stockholm 1997. 
4 Andrén 1997: 113. 
5 Andrén 1997: 113. 
6 Andrén 1997: 114, 120 f, 125 f, 132, 136, 139, 150 ff. 
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Redan under min grundutbildning fann jag att ett tvärvetenskapligt arbetssätt för att söka svar på 
frågor gav mer än att endast arbeta med en kategori av källmaterial. Allt sedan denna min 
studietid har jag vetat om att det finns källmaterial inom både den ekonomisk-historiska och 
arkeologiska disciplinen inom mitt intresseområde. Detta medför att jag ser de olika kategorierna 
av källor som ett komplement till varandra vilket gör att mitt arbetssätt faller både under den 
kulturhistoriska och arkeologiska traditionen. 
 
Den kulturhistoriska traditionen gränsar till den historiska traditionen. Det perspektiv som denna 
tradition har skiljer sig dock från den historiska på så sätt att närvaron eller frånvaron av text 
spelar mindre roll. Här söker man inte efter luckor i de skrifter som finns utan man använder de 
skrifter som finns i en medveten konfrontation mellan text och ting.7 
 
Den arkeologiska traditionen söker efter historiska analogier, vilket i sin tur är ett medvetet 
sökande efter rika och många skriftliga källor. Detta arbetssätt är motsatsen till den historiska 
traditionen. Denna tradition är mer metodiskt inriktad än de övriga traditionerna och har aldrig 
dominerat de historiska arkeologierna. Den ses mer som en aspekt som ofta anförs som ett av 
flera syften med de historiska arkeologierna8 
 
Det som är gemensamt för de historiska arkeologierna är mötet mellan ting och text. Ting och 
text kan uppfattas både lika och olika. Detta medför att relationen mellan ting och text inte är 
statisk eller entydig. Som kategorier är ting och text mycket olika. Texten eller skriften är en 
avgränsad kategori eftersom den representerar det talade eller skrivna språket. Texten eller 
skriften är således en form av teknik. Tingen eller den materiella kulturen är mer varierad och 
heterogen. Tingen kan representera olika föremålskategorier, som har olika historier, innebörder 
och användningsområden. Som föremål är de två kategorierna identiska eftersom all text är ting. 
Som dokument är de två kategorierna omdiskuterade. De två kategorierna har olika referenser 
och således olika uppbyggnad. Texten är generellt tvådimensionell, linjär och uppbyggd av ett 
begränsat antal entydigt definierade tecken med bestämda positioner. Denna karaktär är nödvän-
dig för att skrift eller text är en teknologisering av det talade ordet. Tingen representerar världen 
på ett annat sätt genom sitt material, form och placering i rummet. Dessa ting eller objekt är 
tredimensionella, icke-linjära och sammansatta av ett obegränsat antal tecken. Dessa tecken 
uppträder inte i förutbestämda positioner eftersom de inte är skapade för att återge de talade 
orden. Den materiella kulturen eller tingen kan vara fulla av mening men den uttrycks inte lika 
explicit som i en text. Meningen hos tingen upplevs genom t.ex. syn, hörsel, rörelse. Ting och text 
kan även betraktas i ett diskursivt sammanhang. Ting och text har inte existerat isolerade från 
varandra eller från andra mänskliga uttryck. Båda kategorierna har ingått i komplexa situationer 
som även innefattat gester, bilder, muntlig tradering osv. För att förstå de diskursiva samman-
hangen är det av yttersta vikt att inse att relationen och meningen mellan ting och text och de 
övriga uttrycksformerna har skiftat i tid och rum.9 
 
Mötet mellan de materiella och skriftliga källorna har debatterats en hel del och det förefaller som 
detta möte inte är/har varit helt smärtfritt. Personligen menar jag att om man är orienterad i och 
har intresse och behärskar både den arkeologiska och den historiska disciplinen så är detta möte 
inte speciellt svårt. 
 
Haoma och den persiska trosuppfattningen före Zoroaster 
Den trosuppfattning och kultur som rådde i det persiska riket reflekterar attityder och konfronta-
tioner mellan gott och ont, de reflekterar även gudarnas förehavanden men även hjältar och 

                                                 
7 Andrén 1997: 136. 
8 Andrén 1997: 139. 
9 Andrén 1997: 150 ff. 
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fabeldjur. Gudarna i detta panteon framställs i ringa utsträckning med mänskliga drag, det är till 
största delen gudarnas natursida som är framträdande. Mot detta svarar en ursprunglig bildlöshet 
i kulten. Högguden var en ödesgud som både sände lycka och olycka till människorna, detta kom 
längre fram att delas upp i en god ande och en ande som tillskrevs mörka och dåliga egenskaper 
och kampen dem emellan. Denna ödesgud kallades Ahura Mazda. Hans väsen var delat i den 
goda anden Spenta Mainyu och den mörka anden Angra (Ahra) Mainyu.10 
 
Mithra 
Mithra var Ahura Mazdas svåraste konkurrent. Han var en himmelsgud och tycks knuten till 
natthimlen. Stjärnorna var hans allseende ögon men han kom även att associeras med dagshimlen 
och solen. Namnet betyder förbund eller föredrag och han representerade den lagbundna eller 
juridiska aspekten av härskarfunktionen. Han var den som höll samman de olika samhällsgrup-
perna och var den sociala ordningens gud. Mithra fyllde även funktionen som krigets och 
segrarens gud. Även tilltalsnamnet tilldelaren användes på honom, vilket gjorde honom till en 
ödesgud. Människorna föreställde sig honom färdandes i en vagn förspänd med vita hästar. 
Drickandet av Haoma och tjuroffer var en mycket viktig del av hans kult. Haoma offrandet 
förefaller ha skett framför allt i Mithraskulten i det persiska riket även om den även förekom vid 
andra tillfällen. Mithraskulten kom att få betydelse hos grekerna under hellenistisk tid och kulten 
blev mycket stor inom det romerska imperiet. Mithra själv avbildades ofta i färd med att offra en 
tjur. Utöver dessa större gudar fanns ett panteon av andra naturgudar hos perserna.11 
 
Även om haomakulten var starkt förknippad med Mithra förekom den även vid andra tillfällen. 
Haoman var en helig, rusande dryck som ansågs hålla döden på avstånd och skänka hälsa, kraft 
och liv. Vid haomaoffret hölls heliga kvistar (så kallade Baresman) i händerna. Regelbundna offer 
av djur förekom, speciellt tjur och häst. Eldsriterna var mycket viktiga eftersom elden ansågs ha 
en gudomlig, ordnade och livgivande kraft i tillvaron. Unga män, speciellt krigare var förenade i 
mannaförbund, de hade sitt eget kultbruk, där drakdödarmotivet hade en central plats i både myt 
och rit. Mest troligt hade även prästerna egna gillen och förbund, flera olika prästklasser om-
nämns i Avestan. Det fanns dock inga tempel eller kultbilder, de heliga traditionerna traderades 
muntligt.12 
 
Zoroaster och hans omdaning 
Var och när Zoroaster levde är omdiskuterat men han kan placeras in mellan åren 1000-600 f. Kr. 
Han tycks ha varit präst och väl insatt i liturgi. Det är omdiskuterat om Zoroaster var anhängare 
av en extasisk grupp eller inte. De som anser att han var det menar att han i en hänryckning 
upplevde hur hans själ företog en himmelsresa och skådade gudomliga hemligheter.13 
 
Zoroaster vände sig emot djuroffer eftersom han inte tyckte om blodsoffer, han tyckte inte heller 
om bruket av en dryck som gav kraftiga starka hallucinationer. Han menade att dessa riter inte 
hörde hemma där människorna försökte leva ett rent liv. Zoroasters egen stora religiösa upplevel-
se framkallades av en mycket specifik situation. I den stam han tillhörde praktiserades de tidigare 
nämnda blodsoffren och Haomarusen. Han får en uppenbarelse som går ut på att människorna 
skall sörja för att boskapen skall få goda beten och i gengäld skall boskapen förse människorna 
med mjölk. Det är ingen mindre än Ahura Mazda som uppenbarar sig för honom med visionen. 
                                                 
10 Jensen et al, Religionshistoria, Ritualer, mytologi, ikonografi, Nora, 1996: 116, Söderblom, Nathan, 

Främmande religionsurkunder, Stockholm, 1908: 689-765, Seltzer, Robert, Religions of Antiquity, New York, 
1987: 122-128, Widegren, Geo, Die religion Irans, Stuttgart, 1965, Kellens, Jean, Zoroastre et l'Avesta 
ancien: quatre leçons au College de France, Paris, 1991, Boyce, Mary, Zoroastrians: their religious beliefs 
and practices, London, 2001. 

11 Seltzer, 1987:122-128. 
12 Seltzer, 1987:122-128. 
13 Seltzer, 1987:128-150. 
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Zoroaster sorterade om de tidigare gudarna och gjorde Ahura Mazda till den största och ende 
guden. De andra gudarna blev personligheter som återfinns hos Ahura Mazda själv och dennes 
medhjälpare. Zoroasters religion bygger mycket på dualismen, det pågår en ständig kamp mellan 
det goda och det onda. Ahura Mazda står för det goda som till sist skall segra. Ahura Mazda 
skapade elden och gick sedan in i den och förtärdes av lågorna men han levde vidare trots detta. 
Detta är skälet till eldens helighet14 (Se Appendix 1. Figur 1 och 2 för avbildningar av Ahura 
Mazda). 
 
Urkunden 
Avestan är den heliga urkund som används av Zoroasters anhängare idag. I dagsläget är anhänga-
re till Zoroatrismen utspridda över världen. Den största gruppen finns i Indien, England och 
Kanada, det finns även minoritetsgrupper i västvärlden såsom i Sverige men även i Kaukasusom-
rådet Inom religionen har Haoma tre betydelser; själva Haomaritualen och drycken, Haomaplan-
tan som basen i drycken och Haoma som en Gud eller legendarisk präst (personifierad genom 
plantan och drycken).15 
 
Avestan består dels av Yasnas samt Ghatas. Ghatas betyder sånger och denna del tillskrivs 
Zoroaster, Yasnan anses vara av äldre datum. Avestan har länkar och kopplingar till de antika 
indiska hymnerna; Rigveda. Urkunden är dock problematisk eftersom den består av delar från 
olika tidsperioder. I det persiska riket traderades den muntligt prästerna emellan under lång tid.16 

Av de ursprungliga texter som under sasanidtiden samlades till en skriftlig kanon återstår nu 
endast en fjärdedel. Den äldsta bevarade handskriften är från 1323 e. Kr. Viktiga delar av Avestan 
går emellertid tillbaka till första delen av första årtusendet f. Kr. Original Avestan skrevs på ett 
öst-iranskt språk (avestiska) som dateras till omkring 1400-1200 f. Kr som enbart några få förstår 
och talar i dag. De bevarade texterna, som är högst varierande till form och innehåll, består av 
följande delar: 1) Yasna (‘dyrkan’, ‘tillbedjan’, ‘offer’) är den viktigaste delen av liturgin. Dess 72 
kapitel reciteras av prästen under en ceremoni som även den kallas yasna, då bl.a. saften från 
haoma-plantan (i myterna den gamla iranska odödlighetsdrycken) bereds och dricks av den 
officierande prästen. Bland yasnatexterna ingår de mest betydande avsnitten, de 17 sånger, gathas, 
som med stor sannolikhet är författade av Zoroaster. De utgör kapitel 28-34, 43-51 och 53. I en 
subtil poetisk form förmedlar de visioner av Ahura Mazda, den gudomliga världen och det 
kommande livet. Gatha-sångerna är avfattade på en dialekt som i språkligt avseende är äldre än 
den övriga Avestan. När det talas om ”den yngre Avestan” menas samlingens alla texter utom 
gathas. 2) Visprat (‘alla skyddsmakter’, dvs. anropandet av dessa) består av ritualtexter som 
reciteras i anslutning till yasnan, i synnerhet vid de olika årstidsfesterna. 3) Vendidad är ursprungli-
gen ingen liturgisk text och innehåller besvärjelser mot demonerna samt renhetsföreskrifter. 
Beteckningen är en nypersisk felläsning av medelpersiskans Videvdad, som i sin tur återger det 
avestiska Vi-daevo datem. 4) Yashterna är en samling hymner till olika iranska gudomligheter, t.ex. 
amesha spentas, Mithra, Anahita och Haoma. Flera av dessa texter innehåller beståndsdelar från 
iransk religion före Zoroaster. 5) Khorda Avesta ‘den lilla Avestan.’ består av utdrag ur Avestan 
som böner osv. som avsedda för lekmän.17 

Haoma hymnen återfinns inom den viktigaste delen av liturgin. Hymnen utgör ett samtal mellan 
Zoroaster och guden Haoma om livet och odödligheten i 18 fraser. Vid en noggrann läsning 
förefaller det som att de som tillber Haoma guden går det mycket bra för, Zoroaster själv är ett 
bra exempel på detta. Även om Zoroaster vände sig emot det utbredda Haomaoffrandet hos sin 

                                                 
14 Seltzer, 1987:128-150. 
15 Jensen et al, 1996:116-124. 
16 Jensen et al, 1996:116-124. 
17 Jensen et al, 1996:116-124. 
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egen stam så upplever han själv ett rus av någon sort vid beredningen och offrandet18 (se 
appendix 1, figur 3, illustration av den äldsta bevarade handskriften). 

Vad var då Haoma för något som satte de tillbedjande i ett sådant rus? 

Haomas innehåll och effekter 
Inom forskningen råder det olika uppfattningar om vad som användes för att bereda Haoma, 
svamp, olika växter och plantor har föreslagits. Vissa forskare menar att drycken aldrig har 
existerat eftersom det rus som beskrivs i samband med intagandet förefaller vara för bra för att 
vara sant.19 Denna teori är dock inte den övervägande inom forskningen. 
 
Om Haoma skulle ha varit en svamp skulle den ha tillhört familjen Amanita och varit en form av 
flugsvamp. Svamparna inom denna familj har olika grad av rusningsmedel i sig och berusningsef-
fekten bland svamparna i denna familj är inte densamma. Den mest troliga kandidaten är 
Amanita Muscaria som har sin största utbredning i de norra tempererade zonerna i Eurasien. Den 
psykologiska och mentala effekten av denna svamp är olika från person till person. Intagandet av 
en till fyra svampar skall vara nog för att igångsätta en rusningseffekt. Effekten gör sig påmind 
allt från 15 minuter till 1 timme efter intagandet. Fötterna blir stumma, man får ryckningar i 
kroppen samt konvulsioner. Detta följs av en euforisk känsla av lycka, man blir även lätt på foten 
samt översköljs av en önskan att få dansa. Därtill erfars färgstarka visioner. Under ruset före-
kommer även mycket ofta religiösa övertoner. I vissa fall förekommer även en vansinnig rusning 
runt runt. När effekten avtar infinner sig en stor trötthet och en djup sömn. Det kan mycket väl 
vara denna svamp som användes i de heliga indiska riterna i Indusdalen för ca 3500 år sedan. 
Dessa riter kallades Soma där det dracks en hallucinogen dryck till gudomens ära. Över 1000 
hymner komponerades av vilka 120 stycken var tillägnade Soma. Dessa finns idag intakta i 
Rigvedan. Kulten dog så småningom ut och svampen glömdes bort och ersattes i modern tid av 
mindre hallucinogent substitut. Det har förekommit mer än 100 förslag över tid vad denna Soma 
planta var för något och det förefaller som att flugsvampen är den drog som tilltalat de flesta 
forskare20 (se appendix 1 fig 4. Illustration av svampen Amanita Muscaria) 
 
Haoma var och är inte enbart växten/plantan/svampen som används utan är även en gudomlig-
het som tillbeds. Denna gudomlighet besitter samma egenskaper som växten. Vissa forskare 
menar att möjligheten finns till att basen i haoma kunde ha varit humle eftersom Mithras finns 
avbildade drickandes haoma omgärdad av humleplantor.21 Andra forskare menar att det inte alls 
rörde sig om en svamp eller humle utan att den ursprungliga haoma växten var en liten buske 
som utsöndrade en stark lukt med bittra blad (växten användes ofta inom medicinen). Den 
ursprungliga växten skall ha fallit i glömska och används inte i dag i ritualen utan den har ersatts 
av en växt som inte har lika starka hallucinogena effekter22 (se appendix 1 fig 5 för illustration av 
humle). 
 
Den växt som har ersatt den ursprungliga tillhör familjen efediner och dess latinska namn är 
Peganum Harmala. Växten ingår i en familj som bestå av ett halvt dussin växter. Just denna växer 
på torra områden från östra Medelhavet till norra Indien, Mongoliet och Manchuriet. Örten är av 
narkotisk art och framkallar visioner. Fröna från plantan innehåller alkaloiderna harmine och 
harmaline samt andra baser som kan relateras till åtta andra växtfamiljer. Frukterna på örten 
innehåller en röd färg samt olja. Växten är högt hållen inom dagens naturmedicin för att bland 

                                                 
18 Jensen et al, 1996:116-124, Söderblom, 1908: 689-765. 
19 Flattery, David, Schwartz, Martin, Haoma and harmaline, Berkley, 1989: 13-33. 
20 Heim, R, Les Champignons Toxiques et Hallucinogénes, Paris, 1963: 90-99. 
21 Gachechiladze, Levan & Kandelaki, Tamaz, The vine, wine and the Georgians, Tbilisi, 2004: 67-68. 
22 Kotwal, Firoze, A Persian offering: the yasna: a Zoroastrian high liturgy, Paris, 1991: 6. 
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annat ha egenskaper som afrodisiakum som höjer den sexuella lusten, botar ögonsjukdomar samt 
ger en känsla av att man lämnar sin egen kropp och befinner sig flygande över den. Genom att 
den besitter dessa egenskaper och hålls högt av natur- och urbefolkningar idag är det högst troligt 
att den under forntiden användes som en hallucinogen drog inom magin och i den tidiga 
trosuppfattningen.23 
 
I dag plockar Haomadyrkare kvistar som torkas inför ritualen. Den ursprungliga ingrediensen har 
idag blivit utbytt mot en växt. Ephedra är en växt med uppiggande verkan på de människor som 
förtär den. Ephedra växer enbart på bergssluttningarna i nuvarande Iran och är en lövlös mycket 
buskig buske, detta innebär att de troende i Indien måste importera torkade kvistar från Iran för 
att kunna använda sig av dem i sina ritualer och religionsutövning24 (Se appendix 1, fig 6. 
Illustration av Peganum Harmala). 
 
Haoma ritualens utövande 
Genom att kunskapen om utförandet av Haomaritualen före Zoroaster traderades muntligt har 
det varit svårt att spåra dess ursprung men under de senaste årtiondena har arkeologer funnit 
lämningar efter en ritual av Haoma typ före Zoroaster i det som idag är norra Afghanistan 
(Bactria) och östra Turkmenistan (Margiana). Området dateras till yngre bronsålder.25 
 
Templen som är undersökta på platserna visar att de var mycket stora och komplexiteten i dem 
gör att forskare jämför dem med templen i Mesopotamien. Samtliga tempel har samma arkitekto-
niska utformning och den centrala delen av templen utgörs av så kallade ”vita rum”. Längs 
väggarna i rummen finns låga bänkar med nedsänkta kärl. Kärlen uppvisar spår av ephedra, 
cannabis och vallmo vilka samtliga sedan lång tid tillbaka har använts för att tillverka narkotiska 
preparat. De flesta identifierbara spåren i kärlen är från cannabis26 (Se appendix 1 fig 7 och 8, 
Illustration över ett av de undersökta templen samt bild på bänkarna där dryck av Haoma typ 
troligen har tillverkats). 
 
Runt templen i Margiana har arkeologerna undersökt 25 stycken privatbostäder som samtliga 
hade samma typ av rum som i templen om än i mindre skala, även kärlen från dessa rum uppvisar 
spår av cannabis. Detta har tolkats som att privatbostäderna har tillhört människor som var 
involverade i de dagliga aktiviteterna runt templet men som även utförde ritualen hemma. Tre av 
fyra monumentala tempel i Margiana var dedikerade till kulten kring libations offer av haoma typ. 
 
Eftersom ephedra, cannabis och vallmo inte är välluktande tvättades växterna i vatten innan de 
preparerades. I templen fanns speciella kärl av lera eller vävda krogar för detta ändamål som på 
insidan var försedda med en gipsliknande substans. Efter tvättningen maldes växten grovt i 
mortlar och pressades, vid samtliga tempel har dessa föremål påträffats i direkt anslutning till de 
”vita rummen”. Substansen blandades sedan med mjölk, vatten och korn och lämnades att 
fermentera i speciella kärl i rummen. Efter att fermenteringen var avslutad silades drycken från 
stjälkar och frön som fortfarande fanns kvar. Det fanns särskilda kärl till detta som hade ett hål i 
botten som täcktes med ull där vätskan fick passera. Den filtrerade drycken hälldes i speciella 
kultkärl som användes vid rituella ceremonier, först och främst vid libationsoffer. Dessa kärl är 
dekorerade med djur och människofigurer längs kanten vilket gör det svårt att dricka direkt ur 
kärlet vid ceremonin. Istället för att dricka direkt ur dem har de utövande mest troligt sugit upp 
drycken genom sugrör gjorda av ben som är dekorerade med stora ögon. Spår av samma växter 
som i kärlen har påträffats på insidan av dessa sugrör. Vissa forskare menar att de avbildade 

                                                 
23 Hinnells, John, R, Persian Mythology, London, 1975: 38. 
24 Hinells, 1975: 127-128.  
25 Electronic Journal of Vedic Studies, Nr 9, 2003, http://www.ejvs.laurasianacademy.com/issues.html  
26 Electronic Journal of Vedic Studies, Nr 9, 2003, http://www.ejvs.laurasianacademy.com/issues.html 
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ögonen är ögonen hos de utövande med utvidgade och stora pupiller som är ett resultat av den 
narkotiska drycken av haoma typ.27 (Se appendix 1, fig 9, 10 och 11 för bilder av Cannabis under 
mikroskop funna i kärlen, bild på de rituella kärlen där dryck av Haoma typ förvarades samt bild 
på sugrören av ben). 
 
Haomaritualen idag utförs i ”eldens tempel”. I ett tidigt skede av ritualen så som Zoroaster 
utformade den var sju präster i tjänst vid utförandet, numer är det två präster som officierar vid 
ritualen, en präst och dennes assistent28 (Se appendix 1, fig 12, bild på eldstempel i Tbilisi, 
Georgien). 
 
Den ritual som finns i dag har sina rötter från Zoroaster. Ritualen är mycket komplicerad och 
består av åtta olika delar som är viktiga vid utförandet. De olika delarna är: 1, rekvisita för 
liturgin, 2, riten för att göra de liturgiska instrumenten rena och heliga, 3, riten för att ta mjölk 
från en get, 4, riten för att samla in daddelpalmsblad och granatäppelkvistar, 5, riten för att ta 
dryckesoffer, 6, riten att tvätta och binda ihop kvistarna, 7, riten att göra kvistarna heliga, 8, riten 
att dricka den vita haoman. Haoma ritualen i sig själv ingår i en större ceremoni som tar cirka två 
timmar29(se appendix 1, fig 13, 14 och 15 Illustrationer på de utensilier som används vid 
Haomaritualen samt det heliga området). 

                                                

 
Haoman tillreds totalt tre gånger under ritualen och de kvistar av växten Ephedras som används 
måste vara minst 13 månader gamla och felfria. Första gången haoman tillreds är före ritualens 
början av assistenten. Denne sitter då ensam inom det heliga området och stöter i en mortel med 
vatten i tre kvistar av växten samt en bit av en gren från ett granatäppelträd. Från dessa krossade 
kvistar klämmer han ut saften och pressar den igenom en sil med nio hål och därefter genom en 
ring med hår från en tjur. Drycken silas direkt ner i haomakoppen som prästen senare dricker ur. 
Det som blir kvar av växterna slängs på golvet för att senare brännas. Den rituella bränningen av 
haomaväxten tillsammans med rökelse tros vara en kvarleva från när offrat kött brändes 
tillsammans med rökelse. Efter att assistenten gjort detta intar prästen sin plats inom det heliga 
området. Därefter börjar han recitera 72 kapitel ur Yasnan. Under läsningen gör prästen ett 
uppehåll och äter ett heligt bröd och återgår sedan till läsningen och dricker den första koppen 
Haoma. När reciteringen återupptas förbereder han den andra haoman. Denna haoma hälls ner i 
en källa efter att ceremonin är över. Efter att ha pressat kvistarna som tidigare heligt vatten hällts 
över, silas drycken genom ett filter som består av en metallring och har ett galler av hår från en 
helig, ej sjuk eller kastrerad vit felfri tjur. Haoma drycken dricks av prästen och assistenten. 
Ritualen innefattar ytterligare en beredning av haoma.30 
 
Den första gången den dricks av assistenten innehåller den inte mjölk från en get, vilket den gör 
de sista två gångerna och anses då ha en större hallucinogen uppiggande verkan. Hymnen läses 
över drycken och den odödliga guden Haoma. Denna del av ritualen tillägnas alla odödliga själar, 
de döda och de levande samt de som ännu ej blivit födda. I och att kvistarna krossas är det en 
symbolisk handling guden dödas enbart för att denne sedan skall återuppstå med en förnyad kraft 
och styrka. Den förhistoriska trosuppfattningen byggde på att världen skulle räddas på den 
yttersta dagen. Den slutliga reningen skulle komma genom en störtflod av metall och eld och alla 
som levt ett rent liv skulle komma till den odödliga gudens paradis, den vita Haomans paradis. 
Genom att guden Haoma fortfarande idag anses som en odödlig Gud ges haoman även till 
nyfödda barn (den kallas då för vit haoma) och till döende människor för att ge deras själar evigt 

 
27 Electronic Journal of Vedic Studies, Nr 9, 2003, http://www.ejvs.laurasianacademy.com/issues.html 
28 Kotwal, 1991: 97-111. 
29 Kotwal, 1991: 62-85. 
30 Kotwal, 1991: 62-85. 
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liv. Utöver dessa grupper är det endast prästen och hans assistent som är tillåtna att dricka 
haoma.31 
 
Avslutande diskussion och utblickar 
I dagsläget är det svårt att säga hur och var det förhistoriska bruket och tillredningen av drycker 
av Haoma typ uppstod och hur många transformationer den genomgick innan den fick sin 
nuvarande form nerskriven i Avestan. Svårigheterna med att härleda Haomadryckens ursprung 
bygger på ett flertal faktorer. En är att de tidiga kulturerna under yngre bronsåldern inte hade ett 
skriftspråk så inga skriftliga lämningar finns kvar att berätta om det. Arkeologer har dock kunnat 
påvisa att beredning och kultutövning av Haoma typ har förekommit under yngre bronsålder i 
områdena kring vad som idag är norra Afghanistan och östra Turkmenistan utifrån tempelkom-
plex. Det politiskt oroliga läget i området har bidragit till att det varit svårt att få tillstånd till 
löpande arkeologiska undersökningar över en längre tidsperiod vilket i sin tur bidrar till den 
kunskapslucka som finns om utövande av den tidiga Haomakulten. 
 
Om den haomakult som bedrevs i det persiska riket var den samma som i de tidigare templen är 
svårt att säga men avsaknaden av offeraltare för djuroffer i templen gör att det finns en möjlighet 
att djuroffren framförallt till Mithras ära är något som tillfogats kultutövningen under det persiska 
riket. Detta behöver dock inte betyda att själva dryckesoffret av Haoma inte har rötter från yngre 
bronsåldern. En annan viktig skillnad är att det i det persiska riket (innan Zoroaster) inte fanns 
tempel för utförandet av Haomaritualen. 
 
Den muntliga traditionen av tradering av kultbruket fortsatte under det persiska riket och skrevs 
inte ner förrän under Sasaniderna (226-651 e. Kr) men den äldsta version som är känd i dag av 
Avestan dateras till 1323 e. Kr. Det är således mycket svårt att belägga vilka transformationer 
texten har genomgått sedan den först skrevs ner fram till den text vi känner idag. 
 
Zoroaster hade genom sin uppväxt fått kulttraditionerna muntligt traderade för sig och kunde 
dem utantill eftersom Avestan låter oss veta att guden Haoma kom till Zoroaster när denna en 
morgon tände den heliga elden. Zoroaster genomförde en religiös reformation där Ahura Mazda 
blev den viktigaste guden men guden Haoma fick behålla sin roll i den nya religionen. Att Haoma 
var viktigt för Zoroaster framgår tydligt genom att Haomadrycken fick en viktig roll i den två 
timmar långa ceremonin som fortfarande är i bruk idag hos Zoroasters anhängare. 
 
Jag är av den uppfattningen att genom jag i texten har använt mig av ett tvärvetenskapligt 
förhållningssätt har kommit närmare om inte ursprunget av Haoma drickandet och dess använd-
ning så ifall en bit på väg för bruket av drycker av Haoma typ före Zoroaster, detta skulle jag inte 
ha nått om jag enbart använt mig skriftliga källor. Det skall bli intressant att se om forskare i 
framtiden med hjälp av arkeologiska och historiska källor kommer att kunna kartlägga dagens 
Haomabruks ursprung och dess utbredning tydligare än de resultat som finns idag. 
 
I mitt fortsatta arbete om Haomabruket kommer jag att fortsätta att utvidga det tvärvetenskapliga 
angreppssättet och även lägga till en ekonom-historisk synvinkel på bruket av Haoma i forntiden 
och i dagens samhälle, därtill kommer att jag även kommer att göra en mer utvidgad studie om 
det tidigare forskningsläget. 
 

                                                 
31 Kotwal, 1991: 110, 127-128. 
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Appendix 1 
 
 

  
 
Fig. 1. En tidig avbild av den bevingade Ahura Mazda Fig. 2. Ahura Mazda avbildad med både mänskliga 
Sigillet dateras till 200-300 f. Kr och är från och djuriska drag. Detta är den vanligaste formen av 
Atskuri, Georgien. Foto: Professor av avbildning av guden. 
V. Licheli, Tbilisi State University. (Efter http://mythologica.fr/perse/ahura.htm). 
 
 
 

 
 
Fig. 3. En sida ur den äldsta bevarade handskriften från 1324 e. Kr av urkunden. Texten återger några verser ur 
gatha-sångerna, först på gathisk avestiska, därefter i medelpersisk översättning, och under denna en nypersisk version 
(efter Religionshistoria: ritualer, mytologi, ikonografi, 1996:116). 
 

 
 

Fig. 4. Om Haomadryckens basingrediens utgjordes av en svamp så är det denna Amanita Muscaria 
som är den troligaste kandidaten. (Efter Heim, R, Les Cahmpignons Toxiques et Hallucinogénes). 
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Fig. 5. Vissa forskare menar att humlen är basen i den tidiga Haomadrycken eftersom det finns avbildningar av 
Mithras drickandes haoma omgärdad av humleplantor. (efter http://pharm1.pharmazie.uni-

greifswald.de/allgemei/koehler/koeh-lat.htm). 
 
 
 

 
 

Fig. 6. Dagens huvudingrediens i Haomadrycken är växten Peganum harmala. 
(http://www.iamshanam.com/images/wormwood360) 

 
 
 

 
 

Fig. 7. Plan och rekonstruktion av ett av de undersökta templen. 
(efter Electronic Journal of Vedic Studies 9:1 2003, http://www.ejvs.laurasianacademy.com/issues.html) 
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Fig. 8. De i templen uppbyggda bänkarna med nedsänkta kärl för preparering av dryck av Ha-
oma typ. (efter Electronic Journal of Vedic Studies, 9:1, 2003, 
http://www.ejvs.laurasianacademy.com/issues.html) 
 
 
 

 
 

Fig. 9. Delar av botteninnehållet i kärlen som var nedsänkta i bänkarna under 
mikroskop. Det som syns på bilden är spår efter cannabis. (efter Electronic Journal 
of Vedic Studies, 9:1, 2003, http://www.ejvs.laurasianacademy.com/issues.html) 

 
 
 

 
 
Fig. 10. De speciella kärl som användes för den färdiga drycken av Haoma typ i templen med rikt dekorerade kanter. 
En tolkning av djur- och människoavbildningarna runt kanterna är att de återge myter inom trosuppfattningen efter 
Electronic Journal of Vedic Studies, 9:1, 2003, http://www.ejvs.laurasianacademy.com/issues.html). 
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Fig. 11. Dessa rör av ben med dekorationer tros ha använts för intagandet av den heliga drycken eftersom kultkärlen 
var dekorerade med djur- och människofiguriner har det inte varit möjligt att dricka direkt ur dem. (efter Electronic 
Journal of Vedic Studies, 9:1, 2003, http://www.ejvs.laurasianacademy.com/issues.html) 

 
 
 

 
Fig. 12. Eldstempel i Tbilisi. Även om templet inte används idag utgör det en viktig del av stadens kulturarv och 

religionshistoria. Foto: Ulrica Söderlind 
 
 
 

   
 Fig. 13. Utensilierna som används i dagens Fig. 14. De sju utensilierna i fig 13 
 Haoma ritual är många. I denna figur visas är inte tillräckliga. Utöver dessa 
 metalvaser för den heliga elden, Barsom, tillkommer fat, kärl för att tvätta 
 månformade stöd till Barsom (May-Ruy), händerna, filter med nio hål, kärl 
 mortel och stöt för haomaberedning, ring till den heliga parahom, kopp till 
 bunden av hår från en vit tjur (efter http://avesta. Getmjölk, förvaringskärl till heliga 
 org/ritual/alat.htm). kakor, kniv, skopa och tång till 
  den heliga elden. (efter http:// 
  avesta.org/ritual/alat.htm). 
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Fig. 15. De utensilier som behövs till ritualen placeras sedan inom det område där prästen och dennes assistent utför 
ritualen. Detta område är heligt och får inte beträddas av någon annan. (Efter Kotwal 1991:33). 
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HAOMA

– en religiös rusdryck

Inledning

”När Haoma prisas, växer den, och mannen som den prisar blir segersällare. Den ringaste beprisning, Haoma, den ringaste klunk, o Haoma, är tusen djävlar bane. Besmittelse av djävlar gjord, från detta hus försvinner strax, dit just man bringar, där just man prisar den läkande Haoma, och hälsa, läkekraften blir uppenbar (uti hans offers by och boning). Ty alla andra rus åtföljer Raseri med hemska vapnet. Men detta Haoma ruset, åtföljs av sinnets fromma glädje, ja Haoma ruset lättar sinnet. Åt Haoma hyllning! Ty han gör en fattigs känsla lika stor som sinnet hos den allra rikaste. Åt Haoma hyllning! Ty han gör en fattigs känsla lika stor som stode han vid all sin önskans mål. Du gör rätt mången man mer helig och mer vis än förr, när han sin andel tar av dig, guldfärgad Haomadryck med mjölken blandad. Ej ragle de, dig njutit hur som helst liksom mitt tjurbaner. Nej, framåt, rakframgående de vare dina rus, men dådkraft kommer de! I ditt hägn, Haoma from och fromhet främjande, jag lämnar denna kropp, som synes mig så skön.”


Raderna ovan är hämtade från den så kallade Haoma hymnen och finns att läsa i den heliga urkunden Avestan. Avestan är den urkund som än idag används av Zoroasters
 anhängare. Guden Haoma kom till Zoroaster en tidig morgon när han tillredde den heliga elden och mässade ur hymnerna.

Syfte, avgränsningar, frågeställning


Den här texten kommer att handla om Haoma som religiös rusdryck. Inom den rådande forskningen, både nationellt och internationellt har riter och rus påverkan ägnats mycket uppmärksamhet, detta gäller även för Haoma drycken. Syftet med denna text är att ge en övergripande bild över vilken huvudingrediensen i Haoma drycken kan ha varit, baserat på tidigare forskning inom ämnet. Med detta inte sagt att jag försöker ge en heltäckande bild av forskningsfältet eftersom det är stort. I detta ligger även min avgränsning, jag har valt de forskningsverk och arbeten som är aktuella för att ringa in de olika forskningsgrenarna vad gäller just vilken huvudingrediensen kan ha varit i den ursprungliga Haoma drycken. Texten kommer även att behandla dagens Haoma ritual och hur den utövas idag och dess föregångare. I valet att studera just Haomadrycken ligger även en avgränsning i att inte ge en heltäckande bild av forskningen runt personen Zoroaster. Även om så är fallet är det nödvändigt att ge en kortare överblick om personen och dennes betydelse. För detta ändamål har jag gjort ett urval och valt att använda några forskares arbeten om Zoroaster och den miljö han kom ifrån som en ingång till själva bruket av drycken Haoma.

Texten skall även ses som början på ett fortsatt arbete och studium där Haoma drycken kommer att stå i centrum, jag kommer att återkomma till detta under rubriken ”avslutande diskussion och utblickar”. Huvudfrågeställningen i texten är: Vad var Haoma och vilken var dess huvudingrediens?

Källkritik

Det är svårt att säga hur och var det förhistoriska bruket och tillredningen av drycker av Haoma typ uppstod och hur många transformationer den genomgick innan den fick sin nuvarande form nerskriven i Avestan. Svårigheterna med att härleda Haomadryckens ursprung bygger på ett flertal faktorer. En är att de tidiga kulturerna under yngre bronsåldern inte hade ett skriftspråk så inga skriftliga lämningar finns kvar att berätta om det. Arkeologer har dock kunnat kring vad som idag är norra Afghanistan och östra Turkmenistan utifrån tempelkomplex. Det politiskt oroliga läget i området har bidragit till att det varit svårt att få tillstånd till löpande arkeologiska undersökningar över en längre tidsperiod vilket i sin tur bidrar till den kunskapslucka som finns om utövande av den tidiga Haomakulten. Om den haomakult som bedrevs i det persiska riket var den samma som i de tidigare templen är svårt att säga men avsaknaden av offeraltare för djuroffer i templen gör att det finns en möjlighet att djuroffren framförallt till Mithras ära är något som tillfogats kultutövningen under det persiska riket. Detta behöver dock inte betyda att själva dryckesoffret av Haoma inte har rötter från yngre bronsåldern. En annan viktig skillnad är att det i det persiska riket (innan Zoroaster) inte fanns tempel för utförandet av Haomaritualen. påvisa att beredning och kultutövning av Haoma typ har förekommit under yngre bronsålder i områdena

Den muntliga traditionen av tradering av kultbruket fortsatte under det persiska riket och skrevs inte ner förrän under Sasaniderna (226-651 e. Kr) men den äldsta version som är känd i dag av Avestan dateras till 1323 e. Kr. Det är således mycket svårt att belägga vilka transformationer texten har genomgått sedan den först skrevs ner fram till den text vi känner idag.

Zoroaster hade genom sin uppväxt fått kulttraditionerna muntligt traderade för sig och kunde dem utantill eftersom Avestan låter oss veta att guden Haoma kom till Zoroaster när denna en morgon tände den heliga elden. Zoroaster genomförde en religiös reformation där Ahura Mazda blev den viktigaste guden men guden Haoma fick behålla sin roll i den nya religionen. Att Haoma var viktigt för Zoroaster framgår tydligt genom att Haomadrycken fick en viktig roll i den två timmar långa ceremonin som fortfarande är i bruk idag hos Zoroasters anhängare.

Teori och Metod


I denna text gör jag inga anspråk på att använda en övergripande teori., däremot använder jag mig av en tvärvetenskaplig arbetsmetod. Det arbetsfält som jag kommer att röra mig inom är det så kallade historisk-arkeologiska fältet med inslag av experimentell arkeologi. Att arbeta med det historisk-arkeologiska fältet har varit omdiskuterat inom forskarvärlden just på grund av att det rör sig mellan två olika vetenskapliga discipliner. I mitt fortsatta arbete använder jag mig av professor Anders Andréns förhållningssätt och utformade arbetsmetoder för att sammanfoga historiska källor och marinarkeologiska artefakter.


Arbetsförfarandet har av sina belackare bland annat setts som ”historieforskningens tjänarinna”, ”den förhistoriska arkeologins fattiga kusin”, ”den oäkta avkomman av historia och arkeologi”, ”en föräldralös gen”, samtidigt som disciplinen har fått en diagnos av vetenskaplig schizofreni. Detta har i sin tur gett upphov till att de forskare som ägnar sig åt denna disciplin uppfattar det som att de själva befinner sig i ett mellanrum mellan de historiska och de arkeologiska disciplinerna.
 Detta mellanrum anses som i allra högsta grad historiskt betingat, det uppstod i mitten av 1800-talet som ett uttryck för den moderna vetenskapen. Den moderna vetenskapliga specialiseringen har i mångt och mycket byggt på att det varit olika typer av källmaterial snarare än frågor och problem som har avgränsat olika vetenskapliga discipliner. Genom detta har det skapats och konstruerats dels ämnen som är objektcentrerade som arkeologi, konst- och arkitekturhistoria, dels textcentrerade ämnen som historia och språkvetenskap.
 Detta historisk–arkeologiska fält utgörs av fem gränsöverskridande traditioner: den estetiska traditionen, den filologiska traditionen, den historiska traditionen, den kulturhistoriska traditionen och den arkeologiska traditionen.


Redan under min grundutbildning fann jag att ett tvärvetenskapligt arbetssätt för att söka svar på frågor gav mer än att endast arbeta med en kategori av källmaterial. Allt sedan denna min studietid har jag vetat om att det finns källmaterial inom både den ekonomisk-historiska och arkeologiska disciplinen inom mitt intresseområde. Detta medför att jag ser de olika kategorierna av källor som ett komplement till varandra vilket gör att mitt arbetssätt faller både under den kulturhistoriska och arkeologiska traditionen.

Den kulturhistoriska traditionen gränsar till den historiska traditionen. Det perspektiv som denna tradition har skiljer sig dock från den historiska på så sätt att närvaron eller frånvaron av text spelar mindre roll. Här söker man inte efter luckor i de skrifter som finns utan man använder de skrifter som finns i en medveten konfrontation mellan text och ting.


Den arkeologiska traditionen söker efter historiska analogier, vilket i sin tur är ett medvetet sökande efter rika och många skriftliga källor. Detta arbetssätt är motsatsen till den historiska traditionen. Denna tradition är mer metodiskt inriktad än de övriga traditionerna och har aldrig dominerat de historiska arkeologierna. Den ses mer som en aspekt som ofta anförs som ett av flera syften med de historiska arkeologierna


Det som är gemensamt för de historiska arkeologierna är mötet mellan ting och text. Ting och text kan uppfattas både lika och olika. Detta medför att relationen mellan ting och text inte är statisk eller entydig. Som kategorier är ting och text mycket olika. Texten eller skriften är en avgränsad kategori eftersom den representerar det talade eller skrivna språket. Texten eller skriften är således en form av teknik. Tingen eller den materiella kulturen är mer varierad och heterogen. Tingen kan representera olika föremålskategorier, som har olika historier, innebörder och användningsområden. Som föremål är de två kategorierna identiska eftersom all text är ting. Som dokument är de två kategorierna omdiskuterade. De två kategorierna har olika referenser och således olika uppbyggnad. Texten är generellt tvådimensionell, linjär och uppbyggd av ett begränsat antal entydigt definierade tecken med bestämda positioner. Denna karaktär är nödvändig för att skrift eller text är en teknologisering av det talade ordet. Tingen representerar världen på ett annat sätt genom sitt material, form och placering i rummet. Dessa ting eller objekt är tredimensionella, icke-linjära och sammansatta av ett obegränsat antal tecken. Dessa tecken uppträder inte i förutbestämda positioner eftersom de inte är skapade för att återge de talade orden. Den materiella kulturen eller tingen kan vara fulla av mening men den uttrycks inte lika explicit som i en text. Meningen hos tingen upplevs genom t.ex. syn, hörsel, rörelse. Ting och text kan även betraktas i ett diskursivt sammanhang. Ting och text har inte existerat isolerade från varandra eller från andra mänskliga uttryck. Båda kategorierna har ingått i komplexa situationer som även innefattat gester, bilder, muntlig tradering osv. För att förstå de diskursiva sammanhangen är det av yttersta vikt att inse att relationen och meningen mellan ting och text och de övriga uttrycksformerna har skiftat i tid och rum.


Mötet mellan de materiella och skriftliga källorna har debatterats en hel del och det förefaller som detta möte inte är/har varit helt smärtfritt. Personligen menar jag att om man är orienterad i och har intresse och behärskar både den arkeologiska och den historiska disciplinen så är detta möte inte speciellt svårt.

Haoma och den persiska trosuppfattningen före Zoroaster

Den trosuppfattning och kultur som rådde i det persiska riket reflekterar attityder och konfrontationer mellan gott och ont, de reflekterar även gudarnas förehavanden men även hjältar och fabeldjur. Gudarna i detta panteon framställs i ringa utsträckning med mänskliga drag, det är till största delen gudarnas natursida som är framträdande. Mot detta svarar en ursprunglig bildlöshet i kulten. Högguden var en ödesgud som både sände lycka och olycka till människorna, detta kom längre fram att delas upp i en god ande och en ande som tillskrevs mörka och dåliga egenskaper och kampen dem emellan. Denna ödesgud kallades Ahura Mazda. Hans väsen var delat i den goda anden Spenta Mainyu och den mörka anden Angra (Ahra) Mainyu.


Mithra


Mithra var Ahura Mazdas svåraste konkurrent. Han var en himmelsgud och tycks knuten till natthimlen. Stjärnorna var hans allseende ögon men han kom även att associeras med dagshimlen och solen. Namnet betyder förbund eller föredrag och han representerade den lagbundna eller juridiska aspekten av härskarfunktionen. Han var den som höll samman de olika samhällsgrupperna och var den sociala ordningens gud. Mithra fyllde även funktionen som krigets och segrarens gud. Även tilltalsnamnet tilldelaren användes på honom, vilket gjorde honom till en ödesgud. Människorna föreställde sig honom färdandes i en vagn förspänd med vita hästar. Drickandet av Haoma och tjuroffer var en mycket viktig del av hans kult. Haoma offrandet förefaller ha skett framför allt i Mithraskulten i det persiska riket även om den även förekom vid andra tillfällen. Mithraskulten kom att få betydelse hos grekerna under hellenistisk tid och kulten blev mycket stor inom det romerska imperiet. Mithra själv avbildades ofta i färd med att offra en tjur. Utöver dessa större gudar fanns ett panteon av andra naturgudar hos perserna.


Även om haomakulten var starkt förknippad med Mithra förekom den även vid andra tillfällen. Haoman var en helig, rusande dryck som ansågs hålla döden på avstånd och skänka hälsa, kraft och liv. Vid haomaoffret hölls heliga kvistar (så kallade Baresman) i händerna. Regelbundna offer av djur förekom, speciellt tjur och häst. Eldsriterna var mycket viktiga eftersom elden ansågs ha en gudomlig, ordnade och livgivande kraft i tillvaron. Unga män, speciellt krigare var förenade i mannaförbund, de hade sitt eget kultbruk, där drakdödarmotivet hade en central plats i både myt och rit. Mest troligt hade även prästerna egna gillen och förbund, flera olika prästklasser omnämns i Avestan. Det fanns dock inga tempel eller kultbilder, de heliga traditionerna traderades muntligt.


Zoroaster och hans omdaning


Var och när Zoroaster levde är omdiskuterat men han kan placeras in mellan åren 1000-600 f. Kr. Han tycks ha varit präst och väl insatt i liturgi. Det är omdiskuterat om Zoroaster var anhängare av en extasisk grupp eller inte. De som anser att han var det menar att han i en hänryckning upplevde hur hans själ företog en himmelsresa och skådade gudomliga hemligheter.


Zoroaster vände sig emot djuroffer eftersom han inte tyckte om blodsoffer, han tyckte inte heller om bruket av en dryck som gav kraftiga starka hallucinationer. Han menade att dessa riter inte hörde hemma där människorna försökte leva ett rent liv. Zoroasters egen stora religiösa upplevelse framkallades av en mycket specifik situation. I den stam han tillhörde praktiserades de tidigare nämnda blodsoffren och Haomarusen. Han får en uppenbarelse som går ut på att människorna skall sörja för att boskapen skall få goda beten och i gengäld skall boskapen förse människorna med mjölk. Det är ingen mindre än Ahura Mazda som uppenbarar sig för honom med visionen. Zoroaster sorterade om de tidigare gudarna och gjorde Ahura Mazda till den största och ende guden. De andra gudarna blev personligheter som återfinns hos Ahura Mazda själv och dennes medhjälpare. Zoroasters religion bygger mycket på dualismen, det pågår en ständig kamp mellan det goda och det onda. Ahura Mazda står för det goda som till sist skall segra. Ahura Mazda skapade elden och gick sedan in i den och förtärdes av lågorna men han levde vidare trots detta. Detta är skälet till eldens helighet
 (Se Appendix 1. Figur 1 och 2 för avbildningar av Ahura Mazda).

Urkunden

Avestan är den heliga urkund som används av Zoroasters anhängare idag. I dagsläget är anhängare till Zoroatrismen utspridda över världen. Den största gruppen finns i Indien, England och Kanada, det finns även minoritetsgrupper i västvärlden såsom i Sverige men även i Kaukasusområdet Inom religionen har Haoma tre betydelser; själva Haomaritualen och drycken, Haomaplantan som basen i drycken och Haoma som en Gud eller legendarisk präst (personifierad genom plantan och drycken).


Avestan består dels av Yasnas samt Ghatas. Ghatas betyder sånger och denna del tillskrivs Zoroaster, Yasnan anses vara av äldre datum. Avestan har länkar och kopplingar till de antika indiska hymnerna; Rigveda. Urkunden är dock problematisk eftersom den består av delar från olika tidsperioder. I det persiska riket traderades den muntligt prästerna emellan under lång tid.


Av de ursprungliga texter som under sasanidtiden samlades till en skriftlig kanon återstår nu endast en fjärdedel. Den äldsta bevarade handskriften är från 1323 e. Kr. Viktiga delar av Avestan går emellertid tillbaka till första delen av första årtusendet f. Kr. Original Avestan skrevs på ett öst-iranskt språk (avestiska) som dateras till omkring 1400-1200 f. Kr som enbart några få förstår och talar i dag. De bevarade texterna, som är högst varierande till form och innehåll, består av följande delar: 1) Yasna (‘dyrkan’, ‘tillbedjan’, ‘offer’) är den viktigaste delen av liturgin. Dess 72 kapitel reciteras av prästen under en ceremoni som även den kallas yasna, då bl.a. saften från haoma-plantan (i myterna den gamla iranska odödlighetsdrycken) bereds och dricks av den officierande prästen. Bland yasnatexterna ingår de mest betydande avsnitten, de 17 sånger, gathas, som med stor sannolikhet är författade av Zoroaster. De utgör kapitel 28-34, 43-51 och 53. I en subtil poetisk form förmedlar de visioner av Ahura Mazda, den gudomliga världen och det kommande livet. Gatha-sångerna är avfattade på en dialekt som i språkligt avseende är äldre än den övriga Avestan. När det talas om ”den yngre Avestan” menas samlingens alla texter utom gathas. 2) Visprat (‘alla skyddsmakter’, dvs. anropandet av dessa) består av ritualtexter som reciteras i anslutning till yasnan, i synnerhet vid de olika årstidsfesterna. 3) Vendidad är ursprungligen ingen liturgisk text och innehåller besvärjelser mot demonerna samt renhetsföreskrifter. Beteckningen är en nypersisk felläsning av medelpersiskans Videvdad, som i sin tur återger det avestiska Vi-daevo datem. 4) Yashterna är en samling hymner till olika iranska gudomligheter, t.ex. amesha spentas, Mithra, Anahita och Haoma. Flera av dessa texter innehåller beståndsdelar från iransk religion före Zoroaster. 5) Khorda Avesta ‘den lilla Avestan.’ består av utdrag ur Avestan som böner osv. som avsedda för lekmän.


Haoma hymnen återfinns inom den viktigaste delen av liturgin. Hymnen utgör ett samtal mellan Zoroaster och guden Haoma om livet och odödligheten i 18 fraser. Vid en noggrann läsning förefaller det som att de som tillber Haoma guden går det mycket bra för, Zoroaster själv är ett bra exempel på detta. Även om Zoroaster vände sig emot det utbredda Haomaoffrandet hos sin egen stam så upplever han själv ett rus av någon sort vid beredningen och offrandet
 (se appendix 1, figur 3, illustration av den äldsta bevarade handskriften).

Vad var då Haoma för något som satte de tillbedjande i ett sådant rus?


Haomas innehåll och effekter


Inom forskningen råder det olika uppfattningar om vad som användes för att bereda Haoma, svamp, olika växter och plantor har föreslagits. Vissa forskare menar att drycken aldrig har existerat eftersom det rus som beskrivs i samband med intagandet förefaller vara för bra för att vara sant.
 Denna teori är dock inte den övervägande inom forskningen.

Om Haoma skulle ha varit en svamp skulle den ha tillhört familjen Amanita och varit en form av flugsvamp. Svamparna inom denna familj har olika grad av rusningsmedel i sig och berusningseffekten bland svamparna i denna familj är inte densamma. Den mest troliga kandidaten är Amanita Muscaria som har sin största utbredning i de norra tempererade zonerna i Eurasien. Den psykologiska och mentala effekten av denna svamp är olika från person till person. Intagandet av en till fyra svampar skall vara nog för att igångsätta en rusningseffekt. Effekten gör sig påmind allt från 15 minuter till 1 timme efter intagandet. Fötterna blir stumma, man får ryckningar i kroppen samt konvulsioner. Detta följs av en euforisk känsla av lycka, man blir även lätt på foten samt översköljs av en önskan att få dansa. Därtill erfars färgstarka visioner. Under ruset förekommer även mycket ofta religiösa övertoner. I vissa fall förekommer även en vansinnig rusning runt runt. När effekten avtar infinner sig en stor trötthet och en djup sömn. Det kan mycket väl vara denna svamp som användes i de heliga indiska riterna i Indusdalen för ca 3500 år sedan. Dessa riter kallades Soma där det dracks en hallucinogen dryck till gudomens ära. Över 1000 hymner komponerades av vilka 120 stycken var tillägnade Soma. Dessa finns idag intakta i Rigvedan. Kulten dog så småningom ut och svampen glömdes bort och ersattes i modern tid av mindre hallucinogent substitut. Det har förekommit mer än 100 förslag över tid vad denna Soma planta var för något och det förefaller som att flugsvampen är den drog som tilltalat de flesta forskare
 (se appendix 1 fig 4. Illustration av svampen Amanita Muscaria)

Haoma var och är inte enbart växten/plantan/svampen som används utan är även en gudomlighet som tillbeds. Denna gudomlighet besitter samma egenskaper som växten. Vissa forskare menar att möjligheten finns till att basen i haoma kunde ha varit humle eftersom Mithras finns avbildade drickandes haoma omgärdad av humleplantor.
 Andra forskare menar att det inte alls rörde sig om en svamp eller humle utan att den ursprungliga haoma växten var en liten buske som utsöndrade en stark lukt med bittra blad (växten användes ofta inom medicinen). Den ursprungliga växten skall ha fallit i glömska och används inte i dag i ritualen utan den har ersatts av en växt som inte har lika starka hallucinogena effekter
 (se appendix 1 fig 5 för illustration av humle).

Den växt som har ersatt den ursprungliga tillhör familjen efediner och dess latinska namn är Peganum Harmala. Växten ingår i en familj som bestå av ett halvt dussin växter. Just denna växer på torra områden från östra Medelhavet till norra Indien, Mongoliet och Manchuriet. Örten är av narkotisk art och framkallar visioner. Fröna från plantan innehåller alkaloiderna harmine och harmaline samt andra baser som kan relateras till åtta andra växtfamiljer. Frukterna på örten innehåller en röd färg samt olja. Växten är högt hållen inom dagens naturmedicin för att bland annat ha egenskaper som afrodisiakum som höjer den sexuella lusten, botar ögonsjukdomar samt ger en känsla av att man lämnar sin egen kropp och befinner sig flygande över den. Genom att den besitter dessa egenskaper och hålls högt av natur- och urbefolkningar idag är det högst troligt att den under forntiden användes som en hallucinogen drog inom magin och i den tidiga trosuppfattningen.


I dag plockar Haomadyrkare kvistar som torkas inför ritualen. Den ursprungliga ingrediensen har idag blivit utbytt mot en växt. Ephedra är en växt med uppiggande verkan på de människor som förtär den. Ephedra växer enbart på bergssluttningarna i nuvarande Iran och är en lövlös mycket buskig buske, detta innebär att de troende i Indien måste importera torkade kvistar från Iran för att kunna använda sig av dem i sina ritualer och religionsutövning
 (Se appendix 1, fig 6. Illustration av Peganum Harmala).

Haoma ritualens utövande


Genom att kunskapen om utförandet av Haomaritualen före Zoroaster traderades muntligt har det varit svårt att spåra dess ursprung men under de senaste årtiondena har arkeologer funnit lämningar efter en ritual av Haoma typ före Zoroaster i det som idag är norra Afghanistan (Bactria) och östra Turkmenistan (Margiana). Området dateras till yngre bronsålder.


Templen som är undersökta på platserna visar att de var mycket stora och komplexiteten i dem gör att forskare jämför dem med templen i Mesopotamien. Samtliga tempel har samma arkitektoniska utformning och den centrala delen av templen utgörs av så kallade ”vita rum”. Längs väggarna i rummen finns låga bänkar med nedsänkta kärl. Kärlen uppvisar spår av ephedra, cannabis och vallmo vilka samtliga sedan lång tid tillbaka har använts för att tillverka narkotiska preparat. De flesta identifierbara spåren i kärlen är från cannabis
 (Se appendix 1 fig 7 och 8, Illustration över ett av de undersökta templen samt bild på bänkarna där dryck av Haoma typ troligen har tillverkats).

Runt templen i Margiana har arkeologerna undersökt 25 stycken privatbostäder som samtliga hade samma typ av rum som i templen om än i mindre skala, även kärlen från dessa rum uppvisar spår av cannabis. Detta har tolkats som att privatbostäderna har tillhört människor som var involverade i de dagliga aktiviteterna runt templet men som även utförde ritualen hemma. Tre av fyra monumentala tempel i Margiana var dedikerade till kulten kring libations offer av haoma typ.

Eftersom ephedra, cannabis och vallmo inte är välluktande tvättades växterna i vatten innan de preparerades. I templen fanns speciella kärl av lera eller vävda krogar för detta ändamål som på insidan var försedda med en gipsliknande substans. Efter tvättningen maldes växten grovt i mortlar och pressades, vid samtliga tempel har dessa föremål påträffats i direkt anslutning till de ”vita rummen”. Substansen blandades sedan med mjölk, vatten och korn och lämnades att fermentera i speciella kärl i rummen. Efter att fermenteringen var avslutad silades drycken från stjälkar och frön som fortfarande fanns kvar. Det fanns särskilda kärl till detta som hade ett hål i botten som täcktes med ull där vätskan fick passera. Den filtrerade drycken hälldes i speciella kultkärl som användes vid rituella ceremonier, först och främst vid libationsoffer. Dessa kärl är dekorerade med djur och människofigurer längs kanten vilket gör det svårt att dricka direkt ur kärlet vid ceremonin. Istället för att dricka direkt ur dem har de utövande mest troligt sugit upp drycken genom sugrör gjorda av ben som är dekorerade med stora ögon. Spår av samma växter som i kärlen har påträffats på insidan av dessa sugrör. Vissa forskare menar att de avbildade ögonen är ögonen hos de utövande med utvidgade och stora pupiller som är ett resultat av den narkotiska drycken av haoma typ.
 (Se appendix 1, fig 9, 10 och 11 för bilder av Cannabis under mikroskop funna i kärlen, bild på de rituella kärlen där dryck av Haoma typ förvarades samt bild på sugrören av ben).

Haomaritualen idag utförs i ”eldens tempel”. I ett tidigt skede av ritualen så som Zoroaster utformade den var sju präster i tjänst vid utförandet, numer är det två präster som officierar vid ritualen, en präst och dennes assistent
 (Se appendix 1, fig 12, bild på eldstempel i Tbilisi, Georgien).

Den ritual som finns i dag har sina rötter från Zoroaster. Ritualen är mycket komplicerad och består av åtta olika delar som är viktiga vid utförandet. De olika delarna är: 1, rekvisita för liturgin, 2, riten för att göra de liturgiska instrumenten rena och heliga, 3, riten för att ta mjölk från en get, 4, riten för att samla in daddelpalmsblad och granatäppelkvistar, 5, riten för att ta dryckesoffer, 6, riten att tvätta och binda ihop kvistarna, 7, riten att göra kvistarna heliga, 8, riten att dricka den vita haoman. Haoma ritualen i sig själv ingår i en större ceremoni som tar cirka två timmar
(se appendix 1, fig 13, 14 och 15 Illustrationer på de utensilier som används vid Haomaritualen samt det heliga området).

Haoman tillreds totalt tre gånger under ritualen och de kvistar av växten Ephedras som används måste vara minst 13 månader gamla och felfria. Första gången haoman tillreds är före ritualens början av assistenten. Denne sitter då ensam inom det heliga området och stöter i en mortel med vatten i tre kvistar av växten samt en bit av en gren från ett granatäppelträd. Från dessa krossade kvistar klämmer han ut saften och pressar den igenom en sil med nio hål och därefter genom en ring med hår från en tjur. Drycken silas direkt ner i haomakoppen som prästen senare dricker ur. Det som blir kvar av växterna slängs på golvet för att senare brännas. Den rituella bränningen av haomaväxten tillsammans med rökelse tros vara en kvarleva från när offrat kött brändes tillsammans med rökelse. Efter att assistenten gjort detta intar prästen sin plats inom det heliga området. Därefter börjar han recitera 72 kapitel ur Yasnan. Under läsningen gör prästen ett uppehåll och äter ett heligt bröd och återgår sedan till läsningen och dricker den första koppen Haoma. När reciteringen återupptas förbereder han den andra haoman. Denna haoma hälls ner i en källa efter att ceremonin är över. Efter att ha pressat kvistarna som tidigare heligt vatten hällts över, silas drycken genom ett filter som består av en metallring och har ett galler av hår från en helig, ej sjuk eller kastrerad vit felfri tjur. Haoma drycken dricks av prästen och assistenten. Ritualen innefattar ytterligare en beredning av haoma.


Den första gången den dricks av assistenten innehåller den inte mjölk från en get, vilket den gör de sista två gångerna och anses då ha en större hallucinogen uppiggande verkan. Hymnen läses över drycken och den odödliga guden Haoma. Denna del av ritualen tillägnas alla odödliga själar, de döda och de levande samt de som ännu ej blivit födda. I och att kvistarna krossas är det en symbolisk handling guden dödas enbart för att denne sedan skall återuppstå med en förnyad kraft och styrka. Den förhistoriska trosuppfattningen byggde på att världen skulle räddas på den yttersta dagen. Den slutliga reningen skulle komma genom en störtflod av metall och eld och alla som levt ett rent liv skulle komma till den odödliga gudens paradis, den vita Haomans paradis. Genom att guden Haoma fortfarande idag anses som en odödlig Gud ges haoman även till nyfödda barn (den kallas då för vit haoma) och till döende människor för att ge deras själar evigt liv. Utöver dessa grupper är det endast prästen och hans assistent som är tillåtna att dricka haoma.


Avslutande diskussion och utblickar


I dagsläget är det svårt att säga hur och var det förhistoriska bruket och tillredningen av drycker av Haoma typ uppstod och hur många transformationer den genomgick innan den fick sin nuvarande form nerskriven i Avestan. Svårigheterna med att härleda Haomadryckens ursprung bygger på ett flertal faktorer. En är att de tidiga kulturerna under yngre bronsåldern inte hade ett skriftspråk så inga skriftliga lämningar finns kvar att berätta om det. Arkeologer har dock kunnat påvisa att beredning och kultutövning av Haoma typ har förekommit under yngre bronsålder i områdena kring vad som idag är norra Afghanistan och östra Turkmenistan utifrån tempelkomplex. Det politiskt oroliga läget i området har bidragit till att det varit svårt att få tillstånd till löpande arkeologiska undersökningar över en längre tidsperiod vilket i sin tur bidrar till den kunskapslucka som finns om utövande av den tidiga Haomakulten.


Om den haomakult som bedrevs i det persiska riket var den samma som i de tidigare templen är svårt att säga men avsaknaden av offeraltare för djuroffer i templen gör att det finns en möjlighet att djuroffren framförallt till Mithras ära är något som tillfogats kultutövningen under det persiska riket. Detta behöver dock inte betyda att själva dryckesoffret av Haoma inte har rötter från yngre bronsåldern. En annan viktig skillnad är att det i det persiska riket (innan Zoroaster) inte fanns tempel för utförandet av Haomaritualen.

Den muntliga traditionen av tradering av kultbruket fortsatte under det persiska riket och skrevs inte ner förrän under Sasaniderna (226-651 e. Kr) men den äldsta version som är känd i dag av Avestan dateras till 1323 e. Kr. Det är således mycket svårt att belägga vilka transformationer texten har genomgått sedan den först skrevs ner fram till den text vi känner idag.

Zoroaster hade genom sin uppväxt fått kulttraditionerna muntligt traderade för sig och kunde dem utantill eftersom Avestan låter oss veta att guden Haoma kom till Zoroaster när denna en morgon tände den heliga elden. Zoroaster genomförde en religiös reformation där Ahura Mazda blev den viktigaste guden men guden Haoma fick behålla sin roll i den nya religionen. Att Haoma var viktigt för Zoroaster framgår tydligt genom att Haomadrycken fick en viktig roll i den två timmar långa ceremonin som fortfarande är i bruk idag hos Zoroasters anhängare.

Jag är av den uppfattningen att genom jag i texten har använt mig av ett tvärvetenskapligt förhållningssätt har kommit närmare om inte ursprunget av Haoma drickandet och dess användning så ifall en bit på väg för bruket av drycker av Haoma typ före Zoroaster, detta skulle jag inte ha nått om jag enbart använt mig skriftliga källor. Det skall bli intressant att se om forskare i framtiden med hjälp av arkeologiska och historiska källor kommer att kunna kartlägga dagens Haomabruks ursprung och dess utbredning tydligare än de resultat som finns idag.

I mitt fortsatta arbete om Haomabruket kommer jag att fortsätta att utvidga det tvärvetenskapliga angreppssättet och även lägga till en ekonom-historisk synvinkel på bruket av Haoma i forntiden och i dagens samhälle, därtill kommer att jag även kommer att göra en mer utvidgad studie om det tidigare forskningsläget.
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Fig. 1. En tidig avbild av den bevingade Ahura Mazda
Fig. 2. Ahura Mazda avbildad med både mänskliga


Sigillet dateras till 200-300 f. Kr och är från
och djuriska drag. Detta är den vanligaste formen av

Atskuri, Georgien. Foto: Professor
av avbildning av guden.

V. Licheli, Tbilisi State University.
(Efter http://mythologica.fr/perse/ahura.htm).




Fig. 3. En sida ur den äldsta bevarade handskriften från 1324 e. Kr av urkunden. Texten återger några verser ur gatha-sångerna, först på gathisk avestiska, därefter i medelpersisk översättning, och under denna en nypersisk version (efter Religionshistoria: ritualer, mytologi, ikonografi, 1996:116).



Fig. 4. Om Haomadryckens basingrediens utgjordes av en svamp så är det denna Amanita Muscaria


som är den troligaste kandidaten. (Efter Heim, R, Les Cahmpignons Toxiques et Hallucinogénes).




Fig. 5. Vissa forskare menar att humlen är basen i den tidiga Haomadrycken eftersom det finns avbildningar av Mithras drickandes haoma omgärdad av humleplantor. (efter http://pharm1.pharmazie.uni-greifswald.de/allgemei/koehler/koeh-lat.htm).




Fig. 6. Dagens huvudingrediens i Haomadrycken är växten Peganum harmala. (http://www.iamshanam.com/images/wormwood360)




Fig. 7. Plan och rekonstruktion av ett av de undersökta templen.


(efter Electronic Journal of Vedic Studies 9:1 2003, http://www.ejvs.laurasianacademy.com/issues.html)




Fig. 8. De i templen uppbyggda bänkarna med nedsänkta kärl för preparering av dryck av Haoma typ. (efter Electronic Journal of Vedic Studies, 9:1, 2003, http://www.ejvs.laurasianacademy.com/issues.html)




Fig. 9. Delar av botteninnehållet i kärlen som var nedsänkta i bänkarna under


mikroskop. Det som syns på bilden är spår efter cannabis. (efter Electronic Journal

of Vedic Studies, 9:1, 2003, http://www.ejvs.laurasianacademy.com/issues.html)



Fig. 10. De speciella kärl som användes för den färdiga drycken av Haoma typ i templen med rikt dekorerade kanter. En tolkning av djur- och människoavbildningarna runt kanterna är att de återge myter inom trosuppfattningen efter Electronic Journal of Vedic Studies, 9:1, 2003, http://www.ejvs.laurasianacademy.com/issues.html).



Fig. 11. Dessa rör av ben med dekorationer tros ha använts för intagandet av den heliga drycken eftersom kultkärlen var dekorerade med djur- och människofiguriner har det inte varit möjligt att dricka direkt ur dem. (efter Electronic Journal of Vedic Studies, 9:1, 2003, http://www.ejvs.laurasianacademy.com/issues.html)




Fig. 12. Eldstempel i Tbilisi. Även om templet inte används idag utgör det en viktig del av stadens kulturarv och religionshistoria. Foto: Ulrica Söderlind







Fig. 13. Utensilierna som används i dagens
Fig. 14. De sju utensilierna i fig 13


Haoma ritual är många. I denna figur visas
är inte tillräckliga. Utöver dessa


metalvaser för den heliga elden, Barsom,
tillkommer fat, kärl för att tvätta


månformade stöd till Barsom (May-Ruy),
händerna, filter med nio hål, kärl


mortel och stöt för haomaberedning, ring
till den heliga parahom, kopp till


bunden av hår från en vit tjur (efter http://avesta.
Getmjölk, förvaringskärl till heliga



org/ritual/alat.htm).
kakor, kniv, skopa och tång till



den heliga elden. (efter http://



avesta.org/ritual/alat.htm).




Fig. 15. De utensilier som behövs till ritualen placeras sedan inom det område där prästen och dennes assistent utför ritualen. Detta område är heligt och får inte beträddas av någon annan. (Efter Kotwal 1991:33).
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