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1. Inledning 

 

1.1. Bakgrund 

Sedan 2003 har jag deltagit i ett skolprojekt i Sydafrika. 15 mil nordost om Cape Town har 

jag hjälpt till att etablera en folkhögskola i Wolwekloof, ett sedan åtta år stängt och förfallet 

fritidsområde för färgade. Efter apartheiderans slut söker man i Sydafrika efter alternativa 

skolformer för att stärka demokratin och levandegöra de förtrycktas historia som så brutalt 

förnekades och undanhölls av apartheidregimen. Projektet leddes av oss tre lärare från Ölands 

folkhögskola. Efter tre år kom Kalmar Läns Museum med i ett eget projekt som kallas för 

historisk- och miljöpedagogik där en metod är tidsresor. Den pedagogiska tanken är att välja 

ut en plats där något har hänt – forska runt händelsen – identifiera, med hjälp av museerna i 

närheten, vilka personer som var med, hur de var klädda, hur situationen var och vilka 

problem det ledde till för att förstå vad som hände. Med den kunskapen genomförs sedan en 

rollspelsliknande aktivitet ”en tidsresa” där eleverna ”blir” sina historiska personer och agerar 

ut händelsen. Perspektivet är hela tiden ett nerifrån-upp perspektiv. Det är deras, de som inte 

finns hyllade och omnämnda i historieböckerna, verklighet som vi gestaltar. Detta för att lyfta 

elevernas medvetande om att människor i alla tider fått förhålla sig till sin samtids 

förändringar och maktfrågor – precis som de själva måste förhålla sig till sin tids problem.  

     Sydafrika började koloniseras 1652 av holländska ostindiska kompaniet, VOC. Länge hölls 

kolonisatörerna längs kustslätterna då de inre områdena avgränsades av näst intill 

oöverstigliga branta bergskedjor. Under 1700-talet började pass byggas och kolonisationen 

spreds inåt landet. Denna tid var en tid av oupphörliga konfrontationer och regelrätta 

stridigheter med landets urbefolkning, olika Khoisangrupper. De otillgängliga bergen erbjöd 

tillfälligt skydd för fördrivna Khoisan, men också för förrymda slavar, deserterade soldater, 

förrymda sjömän och kriminella personer, alla på flykt undan ”rättvisan”. Dessa personer 

bildade lösa band, sk. drosters, vilka utvecklade olika strategier för överlevnad: 

boskapsstölder, överfall – en slags brandskattning av kolonisatörernas överflöd eller att 

försöka ta sig norrut till friare områden, norr om Oranjefloden.  

    Två pass blev av intresse för oss och ledde till tidsresor: Bain’s Kloof Pass som byggdes 

under fyra år, klart 1854, av straffångar från Robben Island samt det pass där Wolwekloof 

ligger. Två av Linnés lärjungar, Thunberg och Sparrman, passerade passet under 1770-talet, 
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varav Anders Thunberg nämner passet i sina skrifter. Tackvare dessas rapporter finns mycket 

bra beskrivet hur området var och hur konflikterna såg ut, varför just oktober 1773 blev tiden 

och Wolwekloof platsen för en tidsresa. Eleverna och vi svenskar iklädde oss våra historiska 

personer och jag blev hövding för de sorgliga resterna av en San-grupp, på flykt undan en 

massaker och i stort behov av mat. Min person var en gammal klippmålare och det blev mitt 

ansvar att hålla i klippmålningen under tidsresan. 

    Klippmålningar finns över hela södra Afrika. Små fina figurer målade direkt på klippväggar 

under skyddande överhäng. Dessa målningar visar på en fascinerande världsuppfattning och 

min uppgift blev att så gott jag kunde lära mig teknik, preparation, motiv och innebörd. För att 

lösa uppgiften gjorde jag en tur på egen hand och bland nedvittrade bergsformationer i den 

dallrande afrikanska hettan upplevde jag bilder som talade till mig från en sedan tusentals år 

aktiv nomadiserande jägar/samlar kultur. Bilder i olika ockrafärger visade jägare och djur 

samt människor i olika sammanhang. Men eftersom bilderna inte är en läsbar text som ger 

uttryck för förståeliga tankar utan ett figurativt språk, så, hur kan vi förstå deras mening? Är 

figurerna avbildningar med exakta referenser till det de avbildar eller är de bildsymboler för 

något annat som inte går att avbilda direkt?  Min fascination för målningarna växte och vid 

hemkomsten skrev jag en B-uppsats, där jag ställde två olika tolkningsteorier mot varandra. 

Den ena menar att målningarna ger uttryck för sociala, strukturella värden, konstituerar 

manligt/kvinnligt, pojkar/män, flickor/kvinnor, social gemenskap etc medan den andra teorin 

menar att de är uttryck för en schamanistisk världsbild och de erfarenheter som schamanen i 

trans upplever. Den insikt jag förvärvade har jag sedan under årens lopp fört vidare, som san-

målaren ”Kwammang-a”, till åtskilliga sydafrikanska elever genom tidsresorna, elever som 

otroligt nog varit i fullständig avsaknad om denna kunskap, trots existensen av målningarna i 

deras egna närområden. 

     Litteraturen runt tolkningen av målningarna befanns vara skriven mestadels av arkeologer 

och antropologer. Kanske det förklarar det vimmel av begrepp som författarna använde sig av 

för att benämna de personer som arbetade med transerfarenheter: magiker, trollkarlar, rituella 

specialister, schamaner, medicinmän etc. Det finns ingen konsensus om vad som är 

schamanism eller schaman. Alltså växte insikten fram att om jag ska kunna tolka bilderna som 

utslag av en schamanistisk världsbild måste jag veta vad som konstituerar en schaman och i 

vad mån schamanism kan appliceras på Sankulturen. Detta behov bildar grunden för denna C-

uppsats vars syfte blir att undersöka vad en schaman är och om sankulturen har 

schamanistiska drag och i så fall, i vilken omfattning. 
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1.2. Syfte 

Syftet blir att se huruvida sankulturen härbärgerar uttryckssätt, riter, världsuppfattning etc 

som kan kallas schamanistiska och om kulturen har personer vars funktion, position kan 

kallas för schamaner. För att reda ut syftet, blir uppsatsens tre grundläggande frågor:  

1) vad är schamanism/schaman?  

2) hur ser sanfolkets etnografi ut? 

3) Har sankulturen schamanistiska drag? 

Jag kommer att precisera grundfrågorna lite mer till att beröra de etnografiska kategorierna: 

ritual, kosmologi och verksamhet. 

 

1.3. Metod 

Arbetet bygger i allt väsentligt på litteraturstudier. Tyvärr finns ingen levande sankultur kvar i 

Sydafrika vilka jag annars hade kunnat skapa kontakt med. De antropologiska studier som 

gjorts under senare hälften av 1900-talet har skett hos olika sangrupper i Kalahariöknen i 

länder som Botswana, Namibia och Angola, dvs alltför långt från min arbetsplats utanför 

Cape Town. 

     De böcker jag använt mig av i huvudsak är: i ämnet schamanism - det epokgörande arbetet 

av Mircea Eliade: Shamanism – Archaic techniques of ecstacy samt Schamaner – essäer om 

religiösa mästare, en essäsamling om schamanism, redigerad av Thomas Larsson. Som jag 

uppfattat saken är Eliades bok det första stora försöket att sammanfattande beskriva vad 

schamanism och schamaner är för något. Eliade förhåller sig till schamanismen som om det 

vore en universell företeelse. Han för ihop verksamheter och symboler från olika kulturer över 

hela det cirkumpolära området samt hämtar paralleller från antropologiska rapporter från 

andra delar av världen. Boken kom ut 1964 och mycket har hänt sedan dess. Eliade ger 

uttryck för en syn där religionen hade en guldålder i någon arkaisk tid och sedan dess 

chanserat till dagens bleknande kopia. I boken hämtar han stöd för uppfattningen genom att ge 

exempel från schamaner som deklarerar att förr kunde de kraftfulla schamanerna 

kommunicera direkt med väsen och andar, men att nutida schamaner måste använda ritualer 

för att åstadkomma trans och genomföra själsresor (en uppfattning som bekräftas av 

tillfrågade Nganasaner, Sundström 115 och av t.ex Buryat folket, Eliad 67). Vidare har han 

fått kritik för att de verksamheter som han tillskriver schamanen kan, i andra kulturer, utföras 

av andra än de som har förmåga till trans. För att balansera Eliades något gamla och specifika 

förhållningssätt, har jag läst in en essäsamling: Schamaner – essäer om religiösa mästare, där 
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olika, idag aktiva, forskare redovisar resultat och ställningstagande runt begreppet schamaner 

utifrån sina respektive forskningsfält. De forskare jag använt mig av ur essäboken är Larsson, 

Hultkrantz, Salomonsson, Mebius och Sundström. Roberte Hamayon är en fransk forskare 

som intar en stark funktionalistisk hållning till begreppen, varför jag fann det intressant att 

undersöka den argumentation som hon för i några artiklar. 

    Om sanfolket finns en hel del litteratur. Att det är en stenålderskultur som levt kvar ända in 

i våra dagar, att de uttryckt sig med fantastiska klippmålningar, att det finns ett underbart 

arkiv av språkliga och etnografiska anteckningar, ca 11 000 sidor från perioden 1870 -74 vilka 

gör det möjligt att tolka och förstå kulturen som helhet och över tid, att de varit så förtryckta, 

förföljda och utsatta för massutrotningar under kolonisationen att de blivit politiska symboler 

för offren under den sydafrikanska segregeringspolitiken och därmed av symbolisk politisk 

vikt för det nya integrerade Sydafrika, att deras förfäder faktiskt räknas bland de första 

människorna, att de lever i, för antropologerna, lättåtkomliga områden med ett behagligt 

klimat är några av förklaringarna till den rikhaltiga mängden litteratur.  Jag valde ut Lewis-

Williams: San Spirituality därför att det var han som lanserade bildtolkningen som 

schamanistisk och detta driver han med frenesi. Lewis-Williams har blivit den stora 

förgrundsgestalten för tanken att erfarenheter under trans är erfarenheter som delvis styrs av 

neurobiologiska processer och därför är gemensamma erfarenheter för alla människor som 

upplevt transliknande tillstånd, både över geografiska avstånd som över tidsperioder. Med 

utgångspunkt i senaste neurobiologisk hjärnforskning kombinerat med referenser till 

laboratorietester med hallucinogena ämnen som LSD och meskalin, påvisar han att förändrat 

medvetandetillstånd ger perceptionsstörningar rörande bl.a. kroppsuppfattning och upplevda 

geometriska ljusfenomen i den inre visionen – alltså det vi ser när vi blundar, mönster som 

påminner om det flimmer personer som lider av migrän kan vittna om, som går igen över hela 

världen. Dessa rön applicerar han sedan på klippmålningarna och får fram häpnadsväckande 

paralleller. Den aspekten tog jag upp i B-uppsatsen som rörde just bildtolkningen, här håller 

jag mig till de referenser han gör till uttrycken som utslag för en schamanistisk sankultur. 

John Parkington är Lewis-Williams motpol när det gäller bildtolkningarna. Han hävdar att 

bilderna ger uttryck för centrala värden i sankulturen och att endast en mindre del kan tolkas 

som ”schamanistiska”. Parkington är arkeolog och det är utifrån resultaten av hans 

utgrävningar som mycket empirisk kunskap kommit om sanfolkets kultur, kunskap jag 

kommer att använda mig av i uppsatsen. karoo rock engravings heter den bok jag speciellt 

använt mig av. Richard Katz bok: Boiling Energy är en utredning om den centrala kulturella 

riten i sankulturen, nämligen transdansen. Huvudsyftet med transdansen är healing och är en 
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utpräglad kommunal företeelse. Geoffrey Blundell har i sin avhandling Nqabayo’s 

Nomansland – San Rock Art And The Somatic Past studerat sanfolkets görande och låtande i 

ett specifikt område sydväst om Drakensbergen söder om Lesotho. Han beskriver 

sangruppernas ackulturation med de boskapsskötande bantufolk som omgav san och 

förhindrade deras traditionella nomadiserande jägar/samlarkultur under 1800-talet. Om någon 

av böckerna kan kallas en huvudbok för min uppsats blir det Mathias Guenther: Tricksters 

& Trancers med underrubriken – Bushman Religion And Society. I boken behandlar han de 

två centrala ”typerna” i sankulturen: tricksterguden och transendensfiguren och sätter in dem i 

kulturens sammanhang. Fram växer förståelsen om sankulturens exceptionella 

världsuppfattning och hur man lever i en total komplex värld där allting förändras och växlar 

mellan olika former och världar. Det är med ödmjukhet jag försöker mig på att begripa den 

säregna sankulturen och på denna c-nivå kan det inte bli annat än ett försök att skumma på 

ytan. 

 

1.4. Disposition 

Den första frågan är vad som menas med schamanism och vad är en schaman? I kap 2 ska jag 

försöka utreda detta. Först kommer jag att inleda med en genomgång av hur erisäpplet ser ut 

och hur man kan förhålla sig till det innan jag beskriver de olika kategorierna verksamhet, 

ritual och kosmologi.  

    Därefter, i kap 3, ska jag undersöka sankulturen. Till att börja med kommer jag att 

genomföra en liten översikt om sanfolkets historia, organisation, etc och jag kommer att 

granska problemen med källorna till den kunskap som finns. För att ha en möjlighet att förstå 

de yttringar som eventuellt kan kallas schamanistiska kommer jag att göra en allmän 

genomgång av kulturen kopplat till den ekologiska nisch san levde i innan jag undersöker hur 

de olika kategorierna verksamhet, riter och kosmologi ser ut.  

     I kapitel 4 kommer så det intressanta, kan jag förena kunskaperna i kapitel 2 och 3? Finns 

det korrelationer, hur ser de ut, hur kommer svaret på undersökningen att bli? Detta blir alltså 

ett diskussionskapitel som kommer att avsluta uppsatsen och leda till ett svar i någon form på 

den grundläggande frågan om sankulturen kan uppvisa schamanistiska drag. 
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2. Schamanism 

2.1. En översiktsanalys av begreppet 

Vad är en schaman? Denna skenbart enkla fråga har inget riktigt svar som jag ser det. 

Forskarvärlden är djupt splittrad och oenig om varje enskild del i varje försök att definiera 

ordet schaman. Till begreppet schaman ligger en rad underkategorier som funktion, ritual, 

världsbild, kosmologi, verksamhet och ur alla dessa ska alltså några delar sättas samman och 

svara mot begreppet schaman. När jag läst igenom litteraturen tycker jag mig kunna vaska 

fram två huvudsakliga linjer till att konstruera begreppet schaman. Det ena är att utgå från 

funktionen som den ser ut i verkligheten, identifiera vad schamanen gör, tror på, och rollen 

han/hon spelar för gruppen och kalla denna figur för schaman. Så gick det till när ordet 

schaman accepterades då det är det tungusiska folkslagets egna ord för sin schaman. Det 

andra är att forskarna konstruerar ordet schaman, alltså ett metabegrepp, som ett analytiskt 

verktyg med vilket forskarna kan använda som mall för att undersöka olika kulturers 

”schamaner”. Bägge sätten är utsatta för, i vissa fall, infekterade stridigheter (Hultkrantz 34).  

    Om man utgår från begreppet som ett försök till en deskriptiv definition måste man då 

identifiera vad en schaman gör i sin kultur. En kärna verkar vara att schamanen kan resa 

mellan världar, dvs. kosmologin är flerdelad – ofta tredelad: himmel – mellanvärld – 

undervärld, och mellan dessa världar kan schamanen ta sig. För att kunna detta måste 

schamanen försätta sig i ett förändrat medvetandetillstånd – ofta kallat transtillstånd eller 

extas. För att försätta sig i trans/extas utför han/hon vissa ritualer som kan inbegripa trumning, 

dans, sång, handklappning, inta vissa hallucinogena droger m.m. På andra sidan kan 

schamanen med hjälp av hjälpandar utföra vissa uppgifter som att beledsaga avlidnas själar 

till rätta stället, utröna orsak till sjukdomar, hitta förlorade saker, beveka gudar om bättre 

jaktlycka etc. Schamanen gör allt detta för gruppens bästa – det är gruppens behov som 

schamanen svarar mot – inte sina egna aspirationer (Hultkrantz 35). Denna beskrivning svarar 

nog mot den gängse tanken vad en schaman är, men när man tittar närmare på de olika 

delarna och försöker överföra dem till olika kulturer så faller beskrivningen som en enhetlig 

begreppsdefinition platt till marken. De flesta ”naturfolk” som jägar/samlar kulturer har dessa 

funktioner men de är organiserade på olika sätt. T.ex. kan funktionerna vara uppdelade på 

olika personer – vem är då schaman? Några personer har indelats att ta hand om 

undervärldens andar och uppgifter medan andra övervärldens och några kan hantera hela 
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kosmologins värld, är då alla schamaner eller bara den med helhetskapacitet (Sundström 

100)? 

Den kunskap schamanen hämtar i transen i andevärlden, kunskap som sedan används i vår 

materiella värld, är det kunskap som bara kan hämtas via transresan? Flera personer kan nå 

kunskap från andevärlden via divination, drömmar, intuition etc. utan att sätta sig i 

transtillstånd och med den kunskapen hjälpa sina medmänniskor – är inte de då schamaner? 

Är schamanen en präst med religiösa uppgifter eller enbart en teknisk funktionär som ingår i 

ett religiöst komplex? Ser man på funktioner som generellt sägs ingå i en schamans uppgifter 

och för över dessa funktioner till andra kulturer kan personer som utövar delar av schamanens 

uppgifter kallas för magiker, medicinmän, präster, häxor, trolldoktorer, rituella specialister 

etc., är dessa då schamaner eller inte?  

    Att försöka skapa en definition som definierar ett metabegrepp är heller inte lätt. Vem har 

rätt att definiera metabegreppet schaman? Syftet med ett metabegrepp är att skapa ett 

analytiskt verktyg som kan användas för jämförelser mellan olika kulturer. Lägger man 

metabegreppet schaman som mall över en kultur blir likheter och skillnader mellan olika 

kulturer tydliga. Orsaken till dessa skillnader kan sedan undersökas och kanske förklaras 

utifrån sina specifika förhållanden. Svårigheten blir om man gör misstaget att med 

metabegreppet försöka hitta likheter mellan begreppet och kulturen och därmed använder sig 

av begreppet som metod att ”hitta” schamanism. Då har man prioriterat schamanismliknande 

företeelser i kulturen och omedvetet undanträngt företeelser som kan vara lika starka i den 

studerade kulturens komplexitet – dvs., man har missat att studera kulturen utifrån dess egna 

villkor och alltså löpt risken att ha missat kulturens unika egenart (Larsson 21f, Salomonsson 

183). 

    Svårigheten med begreppet har skapat flera olika försök att definiera vad en schaman är. 

Några forskare har försökt att snäva in definitionen så mycket det går – att försöka hitta en 

kärna, så kallad smal definition och då skjuter man in sig på att en schaman är en person som 

kan försätta sig i transtillstånd för att nå kunskap. Mircea Eliade är den som mest förknippas 

med den smala definitionen med tillägget att schamanen också måste kunna göra själsresor i 

andevärlden. Svårigheten med en smal definition uppkommer då man försöker tillämpa den 

på olika kulturer. Eftersom schamanens verksamhet föregår i en komplexitet där kosmologi 

etc. ingår ser schamanens verksamhet olika ut och man tvingas, för att behålla definitionen, 

prata om olika ”schamanismer”, dvs. ett skapat paraplybegrepp som innefattar olika 

variationer som gäller det troskomplex med verksamhet som tillsammans konstituerar 

schamanens värld (Salomonsson 192). En vid definition tar fasta på den kunskapsförmedlande 
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delen av en schamans verksamhet och menar att kunskap från andevärlden kan fås på många 

olika sätt varför en vidare definition tonar ner extas/transdelen och menar att en schaman är en 

person som manipulerar och kontrollerar både den inomvärldsliga världen som det 

övernaturliga (Larsson 20). Problemet med en vid definition är att alltför många olika 

religiösa aktiviteter passar in i definitionen – så många att definitionen blir alltför vag 

(Larsson 20, Salomonsson 183). Är transen viktig överhuvudtaget? Det finns forskare som 

ifrågasätter hela konceptet med extas, eller trans, som grund för den schamanistiska 

verksamheten. Dessa forskare anknyter starkt till Durkheims socialantropologiska 

teoribildning och menar att schamanen är en funktionär som utövar rituell verksamhet i en 

folkgrupp. Roberte Hamayon anser att ska man förstå schamanism måste man enbart se till 

den funktion som schamanen har inom/för gruppen. Eftersom medlemmarna i gruppen inte 

vet

Hultkrantz, att schamanism är ett uråldrigt kulturarv som växt fram ur de jägarsamhällen 

”som formades i tidernas morgon” dvs. schamanismen är en universell företeelse, och därmed 

”ett av de äldsta uttrycken för religiösa föreställningar i världen” (Hultkrantz 36). Därmed kan 

man sluta sig till att Hultkrantz och Eliades synsätt är snarliknande: att det finns en gemensam 

schamanistisk kärna, universellt spridd och att man kan använda sig av den kunskapen vid 

betraktandet av andra kulturer. Deras definitioner är följaktligen likartade. Eliades definition 

 om schamanen verkligen befinner sig i andevärlden eller bara låtsas vara i trans blir 

effekten av schamanens arbete beroende av gruppens tolkning av vad schamanen rituellt har 

för sig. Dvs schamanen kan mer ses som en aktör som agerar schaman än en verklig schaman. 

Frågan om trans och transupplevelser blir därmed ointressant (Hamayon 1993 6fff). För den 

starka ritualism som schamanismen står för behövs inte transen: den är ”som mest ett element 

i den [rituella] roll som schamanen spelar” citerar Hultkrantz Hamayon. Hultkrantz avfärdar 

detta förhållningssätt med kommentaren: ”med de socialantropologiska bedömningarna 

upplöses schamanbegreppet, det blir endast en rituell kliché” (Hultkrantz 34f).  

    Det geografiska område som kan anses som kärnområde för den schamanistiska 

verksamheten är Sibirien. Här bland Sibiriens många olika folkslag har forskare identifierat 

den verksamhet och person som generellt över Sibirien gett upphov till begreppet schaman. 

Ordet kommer från det tungusiska språkets ”saman” med betydelsen ”den som vet” (Mebius 

55). På grund av att Sibirien blev förknippat med schamanforskningen, förstärkt av Eliades 

banbrytande bok: Shamanism – Archaic techniques of ecstasy, blev de sibiriska formerna för 

schamanism stilbildande. Men schamanismen i någon form finns, i stort, över hela världen. 

En teori säger att schamanismen spridit sig cirkumpolärt: västerut till samerna, österut till 

eskimåer och sedan till indianer över hela amerikanska kontinenten men, menar   
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lyder: ”schamanism i huvudsak är en rituell teknik kopplad till ett universellt kosmologiskt 

systemtänkande, extastillstånd och själsresor” (Larsson 22) och menar att extasen är det 

primära fenomenet för schamanismen eftersom det inte är uttryck för någon speciell religiös 

historisk kultur utan anser det vara ett fundamentalt uttryck/ förmåga i jägarsamlarmänniskans 

konstitution och därmed uttryck för hela den arkaiska mänskligheten. Vad kulturen ändrar och 

modifierar är bara tolkningen av transupplevelserna (Eliade 504). Vidare menar Eliade att 

schamanen är utvald och omfattar en unik kunskap nämligen den kunskap han får via sina 

själsresor. Den kunskapen gör honom/henne specifik och ställer honom/henne i ett 

utanförskap gentemot de övriga människorna, och eftersom hans/hennes specifika 

ansvar/uppgift rör att hantera själar som har lämnat människokroppen (sjukdom, död), så i 

tider då allt är lugnt frågas inte efter schamanens verksamhet, schamanen går att undvara, blir 

onödig, dvs. schamanen ses inte som en religiös centralperson utan mer som en tekniker 

(Eliade 7f).  Definitionen har en fenomenologisk framtoning som leder till universalism men 

kan också tolkas som en nertoning av schamanens eventuella funktion som religiös 

ledargestalt, något som han delar med en annan forskare, Joan Townsend, som menar att 

”schamanism är inte en religion utan bör uppfattas som en serie trosföreställningar och 

praktiker som kan vara en del av en religiös kultur” (Larsson 15). Hultkrantz definierar vad 

som utgör en schaman med ”a social functionary who, with help of guardian spirits, attains 

ecstasy in order to create a rapport [förbindelse, min översättning] with the supernatural world 

on behalf of his group members” (Rydving 41) och hävdar att varje försök att förstå 

schamanism måste utgå från de arktiska och sibiriska formerna härav dvs., de bärande 

elementen är att vara en medlare mellan världarna, att, via extas, kunna göra själsresor till 

andevärlden och med skyddsandars hjälp få kontakt med andevärldens andar, väsen och gudar 

med syfte att bl.a. befria den sjukes själ, få information om framtiden, djurens rörelser, 

försvunna föremåls belägenhet samt att ledsaga avlidna människors själar till sina rätta platser 

i dödsriket (sk. psykopomp) (Hultkrantz 35).  

    Denna definition kommer jag att använda mig av som verktyg när jag ska undersöka 

sanfolkets eventuella förekomst av schamaner. 

    Men, för att jag ska kunna jämföra schamanism med sanfolket och dess verksamhet måste 

jag se mer konkret på vad en schaman gör, hur han/hon blir en schaman och vilken roll 

schamanen har i sin befolkningsgrupp. Med den konkreta kunskapen ska jag försöka hitta 

motsvarigheter hos sanfolket, pröva dessa verksamheter mot definitionen och därmed kunna 

komma fram till ett resultat. Jag finner det lämpligast att beskriva en schamans verksamhet 
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utifrån Eliades omfångsrika undersökning av den sibiriska schamanismen eftersom 

definitionen jag valt för arbetet är baserad på schamanistisk verksamhet från det området.  

    Men först måste jag något beröra begreppen extas, trans och ASC (Altered States of 

Consciousness). Dessa begrepp används som synonyma begrepp vilket jag menar att de inte 

är. Trans = latinets transire, ”att dö, att passera från ett tillstånd till ett annat” innebär en 

transendence, en övergång mellan olika tillstånd. I schamanism innebär det att schamanen 

”dör” som människa och dess själ övergår till andevärlden, gör en själsresa. Extas = grek ”ett 

tillstånd bortom förnuftet” (min översättning från engelska) syftar på den hänförelse av 

mystisk art kristna fick under medeltidens meditationer (Hamayon 1998:2). Om man menar 

att kunskapsinhämtandet är signifikativt för schamanism är extas ett bra ord då kunskap kan 

fås på många olika sätt i olika sinnestillstånd. Extas sätter frågan om personen kontrollerar 

andarna i extasen eller om andarna ”tagit över” och kontrollerar personen. Besatthet är ett 

begrepp som menar att personen kontrolleras av en ande som tagit över kroppen. Är då en 

schaman besatt? Svaret enligt Eliade m.fl. är nej. Schamanen särskiljer sig från andra personer 

med ande/kunskapsförmågor genom det specifika med transen, dvs. själsresan. Med hjälp av 

skyddsandar kontaktar och kommunicerar, t.o.m. köpslår, vädjar schamanen till de andar eller 

gudar han möter i andevärlden, men han blir inte besatt (Eliade 6, 499). Extas kan vara ett 

sätt för schamanen att försätta sig i ett tillstånd där trans är möjlig. Så kommer jag att 

använda orden i uppsatsen. ASC är ett nutida begrepp som kommit till när nyare rön i 

hjärnforskningens neurosystem tagits in i schamanforskningen. Tanken är att vi har samma 

neurologiska hjärna som homo sapiens alltid haft. Hjärnan har alltså reagerat på samma sätt 

för olika medvetande förändrande påverkan över hela homo sapiens period i utvecklingen. 

Dessa upplevelser har sedan beskrivits av personen efteråt, dels i ”text” och dels som 

målningar på klippväggar/grottor över hela världen.  Den sydafrikanske professorn Lewis-

Williams har förtydligat tankegången med att hjärnan går igenom vissa stadier vid ett gradvis 

förändrad medvetandetillstånd. Varje stadium ger upphov till olika visioner, dvs. inre seende. 

Första stadiet i ett förändrat medvetandetillstånd ger upphov till mönster, prickar, linjer etc. 

påminnande om de flimmer man upplever vid migränanfall. Nästa fas, ofta efter en 

tunnelgenomgång, möter man andar, figurer, djur och i tredje fasen ”blir” man sitt djur eller 

väsen i andevärlden och kan resa fritt (Lewis-Williams 29ff). För mig blir begreppet ASC ett 

nutida biologiskt baserat begrepp jämförbart med extas. Dvs. jag menar att både ASC och 

extas beskriver ett tillstånd ”bortom förnuftet”, ett tillstånd där transen görs möjligt. Extasen 

blir alltså den situation där schamanen ”dör” som människa och går ”igenom/transcenderar” 

till den andra världen. 
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    Intressant är att man anser att schamanism överhuvudtaget inte finns i Afrika. Hultkrantz 

konstaterar krasst att schamanismen i Afrika förtvinat medan den i övriga världen stärktes 

(Hultkrantz 36), fast utan att närmare förklara sitt påstående. Eliade nämner inte Afrika alls i 

sin annars världstäckande undersökning. Hos Guenther hittar jag en förklaring hur man 

menar. I Afrika domineras religionerna mer av spådomskonst, andekontroll, häxkonster och 

besvärjelser (Guenther 7), verksamheter som inte anses ingå i schamanism. Guenther, i likhet 

med många andra forskare, menar dock att sankulturen ger uttryck för verksamheter som gör 

att man väljer att prata om san som en schamanistisk kultur i alla fall. 

    En ontologisk fråga som ställs på sin spets vid schamanforskningen är om man som 

forskare ska ta hänsyn till det schamanen upplever eller inte, dvs. är upplevelsen på riktigt 

eller bara ett spel för galleriet? Eliade tycks mena att hierofanierna är uppenbarelser på riktigt 

– de ger en bild av ursprungstiden (illud tempus) som det var och följaktligen beger sig de 

riktiga schamanerna iväg på riktig själsresor, medan Hultkrantz mer verkar mena att eftersom 

schamanerna och kulturen tror att det utförs själsresor och förhåller sig till dem som om de 

vore riktiga så måste vi ta hänsyn till det, medan Hamayon bagatelliserar frågan genom att 

säga att det enda vi ser som forskare är det folk gör här och nu och då förklaras enbart 

schamanens verksamhet med vilken effekt det har för kulturens villkor i här- och nutid. Själv 

håller jag mig till Hultkrantz ställning att eftersom den upplevelse schamanen får i sina 

själsresor påverkar vardagslivet för gruppen, måste den erfarenheten in i helheten för att förstå 

gruppens verksamhet, mentalitet och filosofiska förhållningssätt. Frågan om att det som 

schamanen upplever i sina resor är faktiska konkreta händelser i en reell andevärld, är enbart 

en fråga för troende människor – inte för forskaren.  

 

2.2. Om sibirisk schamanism 

2.2.1. Eliades hierofanibegrepp 

Religionshistorikern Mircea Eliade använder sig av begreppet ”hierofanier” i sitt arbete. Med 

hierofani menar han en manifestation som separerar vår materiella värld från den andliga 

världen. Att förstå begreppet hierofani är väsentlig för att förstå Eliades förhållningssätt till de 

religiösa företeelser han undersöker. Förståelsen av denna manifestation av det heliga är inget 

som en socialantropolog eller etnografiker kan förklara, bara beskriva hur folk hanterar och 

ritualiserar runt manifestationen. Eliade menar att hierofanin är det religionshistorikern som 

kan ”reveal the deeper meaning of all these religious phenomena, to illuminate their 
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symbolism” (Eliade xii). Denna manifestation är en uppenbarelse av det heliga med 

egenskapen att ”avslöja” sig själv – heligheten i all sin totalitet. Känslan av att ”allt är 

förklarat” (everything is declared) är en produkt av hierofanin. Dessa religiösa 

manifestationer återkommer gång på gång sedan tusentals år och i evig framtid för att 

presentera samma paradoxala ”förheligande” av verkligheten (paradoxical sacralization of 

reality). På grund av att manifestationerna återkommer gång på gång kan vi, menar Eliade, 

lära oss att identifiera religiösa fakta och lyckas förstå dem. Hierofanin är en uppenbarelse 

som uppenbarar en annan tid, en ursprungstid (primetime, primeordial) utanför tiden, en 

vision från en era innan vår tid, då allt var ”heligt” och ger oss en känsla av längtan att 

återskapa denna tid (ibid xvi).  Hierofanier som t.ex. upplevelsen av att flyga upp till himlen 

och träffa gudar, eller att stenar, träd kan vara bärare av manifestationer av det heliga,  är en 

grundläggande upplevelse för människan och  hör människan till oavsett vilken historisk tid 

eller kultur vi har, dvs.  hierofanier är något som berör människan i sig och är därför 

universell över alla tider (ibid xiv) . Ontologiskt förhåller sig Eliade till hierofanier som att det 

de facto är yttringar, manifestationer av en ursprunglig tid och inte bara en sensationell 

upplevelse inom den upplevande människan själv, alltså något som mer skulle röra sig inom 

religionspsykologins område. Eliade förhåller sig alltså ”partiskt” till upplevelser som 

schamaner har såsom varande verkliga – sanna, vilket renderat honom en hel del kritik, värt 

att hålla i bakhuvudet när man läser Eliades texter. 

 

2.2.2 Sibiriska schamaners verksamheter 

2.2.2.1 Initiationen 

En schaman kan i regel bli kallad på två sätt, ofta kombineras bägge. Först kan personen i 

fråga bli kallad i en dröm, vision eller liknande. Den som kallar kan vara en ande eller en 

förfaders ande eller en avliden schamans ande som valt ut personen att bli schaman. Förstadiet 

till kallelsen kan vara en tid av sjukdom, ett psykiskt förvirringstillstånd, psykiskt 

nedgångenhet som kan pågå tills personen inser att det är en kallelse och plågotillståndet kan 

komma att pågå tills personen accepterar kallelsen. Problemet för en person som blir kallad är 

att det kommer att förändra dennes liv och identitet totalt. Personen kommer att få en annan 

ontologisk situation som separerar honom/henne från de övriga, personen kommer att få 

utföra själsresor som långt ifrån är problemfria. Det finns flera onda andar som försöker 

förvirra schamanen och lura bort honom/henne i andevärlden så han/hon inte hittar tillbaka till 
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sin kropp eller rent av döda själen. Att dö i seansen innebär risken att dö för evigt på ett eller 

annat sätt. Därför kan det dröja innan den kallade personen tillslut tvingas att acceptera 

kallelsen (Eliade 238). Därefter sker en utbildning där adepten får undervisning från 

andevärlden via drömmar, visioner men också mer konkret från etablerade schamaner. En 

person kan också anse sig bli en schaman själv och få undervisning av etablerade schamaner, 

men anses då som en sämre schaman som anlitas i undantagsfall. Kallelsen är viktigast då den 

förutsätter eller leder till att schamanen kan se och kommunicera direkt med andarna (ibid 

13ff). Denna förmåga att se är central då det ger personen möjlighet att se en hierofani, alltså 

en uppenbarelse från det heliga, det tillfället då ett föremål, sten, träd, varelse etc. ontologiskt 

skiljer sig från sina världsliga motsvarigheter och blir hemvisten för hierofanien. På samma 

sätt som objektet separeras ontologiskt från andra liknande objekt menar Eliade att schamanen 

separeras från andra människor för att kunna se dessa separerade objekt som överbryggar från 

det heliga till det profana (ibid 32).  

    Rituellt hanteras denna fas som en traditionell Van Geneps tredelade ”passage de rites” 

med avskiljande från gruppen, limen och återfödande. Avskiljandet kan ske via isolering i en 

jurta utanför byn, ansiktet kan bestrykas med aska för att se död ut, kroppen kan symboliskt 

begravas som då symboliserar nedstigande till dödsriket/undre världen. Personen kan sövas 

till medvetslöshet för att symbolisera att personen är ”död”. I döden, dvs. i undervärlden 

kommer andarna och hackar sönder kroppen, rensar benen från köttrester, hugger av 

kroppsdelarna för att personen ska glömma sin gamla identitet, sitt gamla jag. Sedan sätts 

kroppen ihop på nytt, förstärkt och utrustad för att klara av uppgifterna i det nya livet som 

schaman. Rituellt kan denna fas hanteras med att personen blir upphängd, slagen, att något 

finger amputeras etc. Och som den nya människan tas personen emot av gruppen. Nu är 

personen schaman fullt ut och har inga andra bindningar från sin förra tid i gruppen. (ibid 

37ff). 

 2.2.2.2 Kosmologi 

Schamanen har nu att hantera ett universum som bara han/hon har specifika möjligheter att se, 

kommunicera och interagera med. Denna värld är tredelad, en övervärld där gudar och den 

högste himmelsguden bor, mellanvärlden är världen för människor och djur etc. och 

undervärlden där andar och avlidnas själar vistas. Över och undervärlden är skiktad i flera 

nivåer där olika gudar med skiftande förmåga huserar, respektive andar i undervärlden. 

Övervärldens gudar anses som välvilligt inställda men ganska passiva. Undantag är en del 

gudar som med kraft meddelar sig via åska, blixtar etc., dessa kan vara väldigt farliga. 
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Undervärldens andar är däremot nära kopplade till mellanvärlden dvs. vår värld. De är aktiva 

och försöker interagera med oss, tätt knutna till oss som dom är via blodsband och relationer 

sedan tidigare. Ofta är de illvilliga och missunnsamma, försöker stjäla våra själar, ta plats i 

våra kroppar, skicka sjukdomar på oss (ibid 186). Mellan dessa tre världar förflyttar sig 

schamanen, med hjälp av vissa hjälpandar som skyddar honom/henne mot illvilliga andar, via 

en världsaxel, axis mundi, i regel ett träd, en pelare eller ett berg, som sträcker sig igenom alla 

nivåer och skapar hål eller öppningar till världarna. Genom dessa öppningar kan sedan 

schamanen klättra, rida, flyga dit han vill. 

   Rituellt gestaltas denna världsuppfattning genom att mittstolpen i jurtan symboliserar 

världsträdet, utanför schamanens jurta finns ofta en avskalad trädstam med inhuggna steg där 

schamanen under seansen kan klättra upp gestaltande sin resa till övre världen och 

hans/hennes kamp med gudarna, ofta hålls hästar/offras hästar under seansen för att dessa ska 

kunna ta med sig schamanen till undervärlden.  

    Hur går det till när schamanen lämnar sin kropp och beger sig ut i själsresor i landskapet på 

andra sidan? Först måste han/hon försätta sig i ett tillstånd bortom förnuftet. Extasen gör det 

möjligt för honom/henne att dö som människa och därmed övergå till andevärlden. För att 

underlätta extasen är schamanen iklädd en dräkt, full av kraft/energi, av djurskinn, främst ren 

eller björn vilka är viktiga djur i den sibiriska schamanismen och behängd med olika attiraljer 

som benbitar, vilka symboliserar att han som människa blivit slaktad, stympad, och omgjord, 

örnfjädrar som symboliserar att örnen är en himmelsgud/skapargud för vissa kulturer, och kan 

hämta schamanen och flyga iväg med honom/henne, olika djurskinnbitar vilka symboliserar 

schamanens hjälpandar, blanka kopparrundlar vilka är speglar där hjälpandar, själar, etc. kan 

återspeglas (ibid 144ff). Av många kulturer anses huvudbonaden som viktigast för 

schamanen. Utan dräkt klarar man sig men inte utan någon huvudbonad där det mesta av 

kraften finns, om så bara en huvudklut eller band (ibid 154). Huvudbonaden av skinn och i en 

del fall med horn är besatt av fjädrar, örnfjädrar, uvfjädrar etc. vilka symboliserar de fåglar 

schamanen har en speciell relation till.  

   Själva trumman som schamanen trummar på för att väcka andarnas uppmärksamhet och 

hjälpa honom i andevärlden är gjord av ”världsträdet”, dvs. ett träd som utses på olika rituella 

sätt ”blir, är” världsträdet. Trumman dekoreras sedan med olika djurfigurationer och mönster. 

Genom att trumman är av världsträdet implicerar den i sig tillgång till världarna och det djupa 

resonansljudet vibrerar genom världarna och kallar hjälpandarna till schamanen. Trummandet 

skapar ett extastillstånd där det blir möjligt till transcendens av tid och rum, möjligt att anta 

djurkropp och att resa uppåt/flyga eller nedåt = transcendens från det profana till att återskapa 



 16 

”paradistillvaron” som förlorades i mytologisk tid (ibid 171). Rytmen förstärks av andra 

närvarande deltagare, åskådare vilka med hjälp av handklapp eller sånger bygger på energin i 

seansen.  

    Resan är riskabel dock. Det finns illasinnade andar som vill fånga och döda schamanens 

själ. Därför behöver schamanen hjälpandar som ofta i form av olika djur bistår honom/henne i 

andevärlden. Schamanen kan i seansen anta hjälpandens djurform vilket innebär att 

schamanen förvandlar sig till djuret ifråga, dvs. får en ny identitet och blir djuranden. Eliade 

menar att genom att schamanen tar en djuridentitet, inkarneras, visar detta att schamanen är en 

mästare, en specifik person skiljd från andra människor vilket separerar honom/henne från 

gruppen och visar också att man måste kunna ”dö” som människa för att klara uppgiften. 

Detta visar också att varje gång en schaman dör och inkarneras i en djurform återskapar 

han/hon den situation som existerade i ”illo tempore” den mytiska tiden, alltings ursprungstid 

då människor kunde fritt interagera och samtala med djur, fritt företa sig själsresor till gudarna 

för direktkommunikation – tiden innan människa, djur och gudar skiljdes åt (ibid 93f). 

 

 

2.2.2.3 Schamanens verksamhet 

 

Schamanen försvarar helt enkelt liv, hälsa och fertilitet hos sin grupp mot död, sjukdomar, 

sterilitet och katastrofer (ibid 508). Detta innebär att schamanens roll är perifer i gruppen. Om 

inga problem uppstår är det ingen som frågar efter schamanens tjänster. Därför kan man inte 

anse att schamanen har någon central roll i gruppens religiösa liv. Schamanen har inget med 

offer/ceremonier till skogen, djuren, familjen, gudar, bröllop, död, födelse etc att göra om det 

inte rör situationer som kräver kunskap från andevärlden. Dvs. om ett par inte får barn kan det 

tänkas att andarna gjort kvinnan steril, vid dödsfallet kanske den dödes själ inte vill lämna 

jorden och behöver därför hjälp med att ledsagas till dödsriket, vid bröllopet kanske man vill 

undvika att illvilliga andar ska förstöra stämningen mellan paret osv. Det speciella med 

schamanen är dennes förmåga till själsresor i andevärlden för att utröna vad som hindrar en 

lyckosam verksamhet för medlemmarna i gruppen (ibid 181ff).  

    Främst är schamanen en healer. Sjukdom anses för det mesta bero på att den sjukes själ 

kommit bort, rövats bort, förvillat sig under sömnen och inte hittat tillbaka eller tagits 

tillfånga av illvilliga andar men också att en ande kan ha tagit kroppen i besittning eller 

placerat ett ondskefullt objekt i personens kropp. Schamanens uppgift är då att i extasen ”dö” 
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från detta livet och låta själen, med hjälp av skyddsandar bege sig ut i andevärlden för att 

utröna vad exakt felet beror på. I andevärlden finns inte bara skyddsandar utan också 

lärdomsandar, stränga andar som kan straffa den schaman som inte lär sig och lyssnar men 

som också ger information och kunskap. Ibland måste schamanen bege sig till övervärlden för 

att möta någon gud för att få kunskap om sakernas tillstånd. Med denna kunskap kan han/hon 

sedan återvända till sin kropp och i vår verklighet tala om varför ett offer inte mottagits 

korrekt eller varför någon är sjuk och vidta korrekta åtgärder (ibid 215ff). Vid healing då 

kroppen är besatt av någon ande eller något föremål är placerat i kroppen kan schamanen 

befria den sjuke genom att dra in anden/föremålet i sin egen kropp och där slåss, skada, 

underkuva anden för att sedan kunna jaga tillbaka den till andevärlden. Denna kamp kan både 

mentalt som kroppsligt avsevärt försvaga schamanen och göra honom/henne helt slut, svag 

och utsatt för andarnas attacker. Eliade citerar en jakutsk schaman som förklarar att ”andarna 

hatar oss eftersom vi försvarar människorna” (ibid 229). Om den sjukes själ lämnat kroppen 

måste schamanen leta upp själen, befria den om den är fängslad och förmå själen att följa med 

tillbaka till kroppen. Om personen har dött kan själen vägra lämna sin plats hos familjen utan 

hänger kvar och oroar och stör de kvarvarande varför schamanen måste ”dö”, betvinga själen 

att följa med ner till dödsriket, samtidigt som schamanen måste skydda själen från att fångas 

av illvilliga andar, och eskortera själen till sin nya rättmätiga plats i underjorden.  

    Men andra uppgifter kan också åläggas schamanen. I tider av snöstorm kan både folk och 

boskap vandra vilse i skog och på tundra, eller man kan ha förlorat ett värdefullt föremål 

varför schamanen måste sätta sig i ett extatiskt tillstånd för att få en visionsförmåga, en 

förmåga att se långt bort var personerna, boskapen eller föremålet befinner sig och skicka 

undsättning. Eller om jakten slagit fel, kan orsaken vara att andarna straffar jägarna, eller att 

bytesdjuren gått någon annanstans? Schamanen kan i extasen se var djuren är och sedan 

skicka jägarna i rätt riktning eller gå in i transcendens, anta djurformen och i inkarnationen av 

djuret veta hur djuren tänker, var de är, söka upp dom och sedan meddela jägarna vart de ska 

gå.  Vid offer av ett djur kan schamanen följa djursjälen upp till övervärlden för att se till att 

rätt gud får ta emot gåvan och att ingen ande fångar djursjälen på vägen. Vidare kan han/hon 

med kontakt med vädergudar förutse väderförändringar (ibid 181ff). 

    I vissa sibiriska kulturer skiljer man på vita och svarta schamaner. Skillnaden ligger i att en 

del schamaner är experter på undervärldens problem och situationer medan andra är experter 

på övervärldens. Genom att övervärlden associeras som ljus, dagen, skapelse och välvilligt 

med goda krafter/energier är dessa schamaner vita och gör enbart goda saker, medan de 

schamaner som arbetar med underjorden kan också antas skapa negativa krafter som kan 
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påverka andra människor negativt. Man ska inte dra parallellen till vit och svart magi, men 

klart är att de vita schamanerna hålls högre än svarta, som möts med en viss ambivalens (ibid 

185).  
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3. Sanfolket 

3.1 En översikt 

3.1.1 Historisk bakgrund 

Sanfolket är den ursprungliga befolkningsgruppen i södra Afrika. Sanfolket är uppdelat i olika 

grupper som sinsemellan tillhör olika språkområden, men som alla har de gemensamma 

ursprungliga klickljuden. Man räknar med fem olika klickljud, konsonantljud, som alla 

frambringas med tungan i olika lägen mot tänder och gom. Där jag anger ett ord med klickljud 

återges det med tecknen !, : eller /. Omgivande bantuspråk har assimilerat några klickljud, det 

mest kända är Xhosafolket med Miriam Makebas välkända ”klicksong” som exempel. 

Sanfolket är idag, i stort, endast kvar som bofasta/halvnomadiserande grupper i länderna 

Botswana, södra Angola och Namibia och uppskattas av Katz till ca 50 000 människor varav 

runt 3 000 fortfarande lever i huvudsak som jägar/samlare i Kalahariöknen (Katz 14) medan 

Blundell räknar totalt med 110 000 (Blundell 16). 

    Fram till för 2000 år sedan levde de för sig själva och vandrade långa sträckor över södra 

afrikas kontinent, på jakt efter föda, undan torkperioder etc i en pulserande rörelse mellan 

inland och kustland. Klimatet bestämdes i stort av de glaciala och interglaciala växlingarna då 

regn kunde få det torra inlandsklimatet att blomstra och ge näring åt mängder av 

växter,växtätare och därmed människor för att under de glaciala perioderna torka ut och 

tvinga djur och människor till fuktigare områden runt kusterna. Professorn i arkeologi, John 

Parkington, har grävt ut enorma skalbankar utefter kusterna och kunnat använda dessa som en 

slags ”kalendrar” över hur människor rört sig (Parkington 2006:68f). En av flera faktorer som 

gör att sanfolket är så intressanta är att de är ursprungliga i flera bemärkelser. Homo Sapiens 

växte fram för ca 200 000 år sedan. Professorn i genetik, Himla Soodyall, berättade för mig 

att alla människor tillhör någon av sju genetiska huvudlinjer, sex i Afrika och den sjunde är 

den som alla människor utanför Afrika tillhör. Denna sjunde gren härstammar från de få homo 

sapiens som utvandrade från Afrika för ca 100 000 till 80 000 år sedan och sedan dess 

befolkat världen. Alla dessa sju genetiska linjer förenas i en och samma genetiska grund för 

ca 150 000 år sedan. Den första linje som utkristalliserar sig och blir en egen huvudgrupp är 

just sanfolkets förfäder och det skedde för ca 140 000 år sedan och man har hittat 120 000 år 

gamla rester efter dessa i en grotta i Klasies River (Parkington 2006:92). När blir dessa 

förfäder san? San är jägar/samlare precis som förfäderna så sankulturen kan inte bestämmas 
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efter sin livsstil utan kanske efter sitt kulturella uttryck? Om vi bortser från att förfäderna 

tillverkade sina stenredskap på olika sätt beroende på skilda utvecklade tekniska färdigheter 

så kommer det första kulturella inslaget för 80 000 år sedan. Arkeologer hittade två stenbitar 

med inristade mönster och färgpigment i Blombos Cave vid kusten i Sydafrika. 27 000 år 

gamla bemålade stenskärvor hittades i Apollo 11 Cave i Namibia som visar ett kattdjur där 

bakbenen består helt klart av människoben. Dvs, detta blir den första bilden som kan tolkas 

som uttryck för en kosmologisk uppfattning; en bild där djur och människa smälter samman 

till en enhet. Men mängden klippmålningar, alltså bilder som kan tolkas som uttryck för en 

manifest och utvecklad kosmologi, samhällsvärderingar etc börjar målas för ca 10 000 år 

sedan för att för ca 4000 år sedan nå sin höjdpunkt och fortsätta så ända fram till slutet av 

1800-talet För 2000 år sedan kom den första kulturella påverkan som förändrade deras 

ursprungstillvaro. Då utvecklades boskapsskötsel, främst får, och de som ägnade sig åt 

boskapsskötseln kallades för Khoi. När kolonisatörerna anlände 1652 till Kapstaden började 

man köpa boskap av Khoi, vilka man kallade ”hottentotter” pga språkljudet. Kolonisatörerna 

skiljde på khoi och san, san kallade man ”bushmen” för att de levde fritt kringströvande i 

bushen. Sedan kolonisationens tid har man ansett att khoi utgjorde en annan folkgrupp än san 

p.g.a. boskapsekonomin, längre och kraftigare kroppsbyggnad etc än de småväxta san, och 

menat att khoi kom invandrande norrifrån för 2000 år sedan med sina får. Professor Nigel 

Penn menar däremot att före kolonisationen var begreppen san och khoi ekonomiska begrepp 

där människor av olika anledningar bytte ekonomier från jägar/samlare till fårskötsel och 

viceversa och då växlade från san till khoi (Penn 8). Ordet san kan härledas på lite olika sätt 

men Penn menar att det betyder ”forager” vilket är ett engelskt ord som kan översättas till 

”fodersamlare” på svenska och att det först med kolonisatörerna blir en särskiljande 

folkgrupps markör. Den kroppsliga skillnaden beror på att de som huvudsakligen ägnade sig 

åt fårskötsel fick en jämnare tillgång till proteiner och därmed kunde kroppen utvecklas i 

högre takt än jägar/samlarna som periodvis fick utstå födobrist. Genetikern Himla Soodyall 

bekräftar Penn genom att det inte finns någon genetisk skillnad mellan khoi och san. 

Fårskötseln innebar att san och vilda djur blev undanträngda från de bördigare dalgångarna 

och san fick en underordnad position gentemot khoi (Soodyall intervju). 

    Det definitiva sammanbrottet för sankulturen började med kolonisationen. Eftersom san var 

nomadiserande jägare var de beroende av antiloperna som strövade fritt omkring. Då 

kolonisatörerna sköt bort allt vilt under det första århundradet av kolonisation återstod inget 

annat än boskapsstölder för san vilket innebar en skoningslös utrotningsjakt på san från 

utmarksbönderna. I slutet av 1800-talet var sankulturen i stort död i Sydafrika, de överlevande 
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hade neutraliserats och levde som arbetare på de vitas farmer, långt borta från-, och utan 

kunskap om, sin egna mångtusenåriga kultur. 

3.1.2 Källor till sankulturen, hur kan vi veta något? 

En unik faktor med sankulturen, förutom att den är en av de allra äldsta är att vi faktiskt har 

ett material som kan kasta ljus över kulturen så som den förmodligen såg ut före 

kolonisationen. Kontinuerliga klippmålningarna som ger uttryck för en utvecklad kosmologi 

är från ca 10 000 år fram till nu. Med en utökad mängd från ca 4 000 år sedan till slutet av 

1800-talet, finns en kontinuitet in i vår tid som utgör skillnaden gentemot t.ex. hällristningar 

från den svenska bronsåldern, ca 3000 år sedan. Parallellen är att om bronsåldersristarna 

fortsatt rista sina bilder och leva sina liv in i nutiden hade vi kunnat intervjua dem och då få 

förklaringar till motiv, kosmologi osv. Detta är exakt det som skedde med sankulturen. De 

fortsatte att leva sina liv på samma sätt som i tusentals år ända fram till i våra dagar. Källorna 

till förståelse av sankulturen är baserade på etnografiskt material som kolonisatörerna 

producerade på 1800-talet. En tysk språkforskare, William Bleek, kom till Kapstaden och 

tecknade ner de lokala språken, en vanlig företeelse i kolonisationens utveckling. Snart 

förstod han att sanfolkets språk var allvarligt hotat pga förföljelsen och fick lov att hemma hos 

sig, under fyra år 1870 – 1874, härbärgera några fångar från fängelset i Kapstaden som var 

san, tillhöriga /xam-gruppen, innan han dog. Till en början skapade han ett alfabetiskt system 

för klickljuden och en grammatik och började teckna ner de berättelser som hans informanter 

delgav honom. Bleek och hans svägerska Lucy Lloyd tecknade ner ca 11 000 sidor av 

etnografiskt material. Andra kolonisatörer bidrog till förståelsen, med nedtecknade berättelser 

från möten och samtal med sanfolket, om deras liv och kultur.  

    Det är klippmålningarna som i huvudsak varit av intresse för tolkningar under 1900-talet. 

Arkeologer som Lewis-Williams, Patricia Vinnicombe, Jeanette Deacon m.fl. har försökt 

förstå målningarna utifrån funna rester vid utgrävningar, men det är först under senare delen 

av seklet som man förstod värdet av Bleek/Lloyds enorma etnografiska material som 

tolkningen och förståelsen av sankulturen har tagit fart. Under senare delen av 1900-talet har 

åtskilliga antropologer tillbringat avsevärda tider hos olika sangrupper i Kalahari; Megan 

Biesle hos Ju/’hoansi, Rickard Katz hos !Kung, för att nämna några och på allvar försökt 

samla information om en sakta förtvinande kunskap från en urgammal kultur, stadd i snabb 

förändring i mötet med den moderna tiden.  

   De källkritiska frågorna är dock många. Eftersom san är uppdelat på flera olika grupper med 

sinsemellan oförståeliga språk över ett område som sträcker sig från Goda Hoppsudden i 
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söder till Angola och gränsen till Zambia/Zimbabwe i norr, kan man då tala om en sankultur? 

En annan fråga: eftersom det material som bygger på intervjuer med san sträcker sig tillbaka 

till mitten av 1800-talet, kan vi med det materialet som grund påstå att vi kan tolka 

klippmålningar som är 4 000 år gamla? En tredje fråga: kolonisatörerna som intervjuade san 

var styrda av sin tids fördomsfulla inställning till san som evolutionära restprodukter utan 

vidare värde eller funktion, vildar utan religion och moral, skadedjur som bäst borde utrotas – 

kan deras förståelse av det san försökte förmedla verkligen antas gjorts som objektiva 

noteringar, samt att de antropologer som på 1900-talet försökte förstå en holistisk kultur med 

vår sektoriserade världsbild där vi skiljer på profant och sakralt osv – kan vi verkligen förstå 

hur de tänker och implikationerna i det de säger? San levde som jägar/samlare till för 2 000 år 

sedan då boskapsskötsel utvecklades och förändrade kulturen. Kolonisatörerna utsatte san för 

skoningslös förföljelse under 400 år så vad kan san av idag säga om san av igår? 

Trots alla dessa frågor menar man att man kan prata om en gemensam pan-san kultur. 

Orsakerna är bl.a. att när Bleek visade sina informanter teckningar från klippmålningar från 

östra sidan av Sydafrika kunde de beskriva och förklara innebörden av teckningarna – trots 

avståndet = gemensamma motiv och kosmologiska strukturer. Mytologiska berättelser från 

Kalahari-san överensstämde med berättelser från Bleek/Lloyds informanter 100 år tidigare. Så 

trots avstånd över 100 mil och 100 år och olika språkgrupper så överensstämde centrala delar 

av etnografin och kulturuttrycken (Parkington 2008:117 Blundell 90f). 

3.2. Etnografin 

3.2.1. Egendomslöshet, gåvorelationer och jämlikhet 

Förutom att kulturen varit så förvånansvärt stabil under enorma tidsrymder och geografiska 

avstånd, så är det främst två företeelser som alla forskare verkar vara överens om är unika för 

sankulturen: frånvaron av ägande samt det utvecklade systemet med fördelning av resurser. 

Det halvökenlika landskapets (karoo) torkperioder tvingar båda människor och djur att vandra 

runt mellan vattenhål och till områden som fått mer av det livgivande regnet. Under 

årtusenden har man levt ett nomadiserande jägar/samlarliv som utvecklat kulturella 

egenskaper som jämlikhet, samarbete och små gruppstorlekar (Katz 26). Gruppstorleken 

bestäms av att en liten grupp klarar att leva på de små förekomster av rötter, nötter, vatten, 

smådjur och enstaka större villebråd som finns. För få innebär att man inte kan samla ihop 

tillräckligt många vuxna för en jakt på flera dagar efter antiloper etc samt att gruppen blir för 

sårbar och kan kollapsa om någon/några skulle dö. Större grupper klarar inte försörjningen då 
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vatten- och födotillgång är för liten (Parkington 2008:65). Alltså är man tvingad till att i små 

grupper (20 – 50 individer) samarbeta för överlevnad samt att konstant röra sig, med korta 

periodvisa stopp, från ett läger till ett annat, över vidsträckta områden. Därför kan man inte 

äga något, eftersom man inte kan ha mer än vad man kan bära med sig i sin skinnväska. 

Ägandebegreppet finns inte i den ursprungliga sankulturen, vilket för med sig flera 

konsekvenser (Lewis-Williams 185, Katz 26). Eftersom inget ägs är det inget som ärvs, 

varken saker eller det kvinnliga könet. Ägande ger makten en grund och kopplingen ägande 

och makt ger grund för kontroll över saker och människor som äktenskapspartners, kvinnlig 

sexualitet som kontrolleras via omskärelse, burkhas och hedersbegrepp etc. Sankulturen är 

befriad från allt sådant. Sexualiteten är fri och respektfull, kvinnor har rätt till sex och också 

rätten att säga nej (Katz 27f , Guenther 154). Små grupper som samarbetar för överlevnad gör 

att behov av någon hövding, dvs en strukturerad maktposition med beslutanderätt, inte 

utvecklats. Frånvaron av en strukturerad hierarki i en situation som kräver kollektivt 

samarbete samt, vinsten med, eftersom grupperna är små, starka individer som kan genomföra 

överlevnadstrick, skapar en kultur av starka individer med förmåga till samarbete. Hur 

förhindra att starka lyckosamma individer tar sig maktuttryck som går ut över andra? Kulturen 

är tydlig här. Ingen tillåts skryta över en individuell framgång. En jägare som lyckats fälla en 

stor antilop ska meddela detta genom att framhålla hur misslyckad jakten blev: ”en liten 

mager antilop, inget att orda om” – annars talar de andra om hur liten, obetydlig och nästan 

självdöd antilopen var (Katz 26, Lewis-Williams 187). Dessa smågrupper möts vid vissa 

större vattenhål, floder etc för gemensamma träffar och samvaro under kortare perioder. 

Under dessa träffar knyts kontakter, utbyts information, utvecklas speciella 

vänskapsrelationer, ofta livslånga, och individer kan byta grupper. Familjer har en svag 

sammanhållning geografiskt – man kan ha sina döttrar/söner etc vandrande med andra 

grupper. Sådana lösa familjekonstellationer gör att man pratar om ”bandkulturer” istället för 

”klankulturer”. Familjebanden blir inte alls lika dominerande som hos familje- eller 

klansamhällen (Guenther 13). Vid dessa möten genomförs healingdanser, berättas 

jakthistorier och de mytiska berättelserna samt gåvor utdelas mellan individer.  

    Den andra specialiteten i sankulturen är systemet med att dela de resurser man lyckats 

samla på sig. Under möten med andra skapar man gåvorelationer, man ger någon en pil, en 

skinnväska, en torkad köttbit (biltong). Denna person vandrar sedan iväg med ”sin” grupp och 

det kan dröja ett halvår eller år innan man möts igen. Detta skapar ett gåvosystem där man ger 

utan att kräva en gengåva. Med ett antal sådana gåvorelationer har man skapat en breddad 

försörjningstrygghet då man, t.ex. i händelse av uteblivit regn och därmed villebråd, kan söka 
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upp en grupp i ett område med mer vatten och med åberopande av gåvorelationen till någon 

där få stanna i gruppen tillsvidare. På så vis kan tillfälligt uppkomna överskott av olika slag 

fördelas över väldiga områden. Ett annat sätt att dela med sig samt hindra individuella 

skickligheter från att utveckla dominanta individer är systemet med fördelningen av jaktbytet. 

En skicklig jägare träffar jämt sitt villebråd medan en oskicklig ofta missar. Om ägandet hade 

sin vanliga funktion skulle den skicklige jägaren få mest kött och därmed en maktposition 

över hungrande gruppmedlemmar. Istället ägs rätten till att fördela köttet av en nedlagd 

antilop den som har gjort pilen jägaren skjutit villebrådet med. Dvs, i vars och ens koger finns 

pilar från olika personer. Den dödande pilens ägare identifieras och bud skickas efter 

personen som fördelar köttet efter utvecklade principer (Lewis-William 118). 

    Men allt är inte jämlikt bara för att det är jämställt. Arbetsuppdelningen är specifik. Att 

män jagar och kvinnor samlar är en viss förenkling men visar på en huvudsakligt 

grundläggande differentiering.  Unga pojkar, och äldre män som inte längre orkar med de 

dygnslånga marscherna på jakt efter vilt, deltar i samlandet och jagar småvilt med snaror etc. 

Kvinnor jagar det småvilt de kommer i närheten av under sina födosök runt den tillfälliga 

lägerplatsen och också unga kvinnor kan delta i jakten innan de får sitt första barn. Då basen 

för överlevnad är den mat kvinnorna samlar från växtvärlden är det också kvinnorna som 

bestämmer när lägret ska brytas och flyttas till nästa ställe. En myt berättar att en kvinna i den 

första tiden samlade ”förklädet” fullt med frön och nötter – kastade dessa högt upp i luften där 

de översållade himlen och blev till de stjärnor vi ser (Guenther 152). Alltså har man en 

grundläggande arbetsdifferentiering men eftersom överlevnaden är så osäker måste alla delta 

med det de kan, vilket gör att arbetsuppgifterna inte värderas olika.  En annan differentiering 

är könsrollerna där pojkar blir män och flickor kvinnor, men mer om det i ritualavsnittet. 

Några forskare menar att också de rituella specialisterna har via sin erfarenhet i andevärlden 

en kunskap som gör att de får en differentierad position, men annars måste sankulturen 

karaktäriseras som en alltigenom jämlik kultur. 

 

3.2.2 Kosmologin 

Det är enkelt att tänka sig sanfolkets världsbild som ett tredelat universum med en övervärld 

där de två gudarna lever, den högste guden och den mindre viktiga guden, vår värld som en 

mellanvärld och nederst undervärlden där andarna, och i synnerhet, de avlidnas andar bor. 

T.ex. arkeologen Lewis-Williams skissar världsbilden som sådan (Lewis-Williams 52), men 

läser man vad san själva säger verkar det mer som om världen är uppdelad i två dimensioner, 
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vår och den andra världen och att den världen är tvådelad: en övre och en undre. De personer 

som reser mellan världarna berättar nämligen att man ”flyger” ner i ett vattenhål som bildar 

passagen till andevärlden och väl där interagerar man med andarna eller klättrar upp till 

gudsvärlden utefter lysande trådar som hänger ner, samt att gudarna använde samma trådar 

när de klättrade upp till jorden för första gången i den första av tiderna (Blundell 91). Vidare 

pratar inte san om några träd eller pelare eller liknande som stötta, förbindelselänk mellan 

världarna eller som medel att ta sig upp eller ner, dvs man saknar ett explicit axis mundi. 

Lewis-Willliams schematiska struktur pekar, som jag ser det, på riskerna med att använda sig 

av en schamanistisk föreställningsmodell och låta sin tolkning av sans etnografi styras av 

modellen, något som Larsson och Salomonsson varit inne på (Larsson 21f, 183).  Dessa två 

dimensioner ligger tätt nära varandra och det är ingen absolut svårighet att tränga igenom. 

Väsen från bägge världar interagerar, tätt och ofta. Undervärlden anses som väldigt lik sans 

egna. Andarna jagar, älskar, berättar historier, kort sagt lever på samma sätt som san. Marken 

i sans värld blir taket i den andra världen. Det förvånande är att det inte finns fler gudar än 

två, jag tror det återspeglar sans avsaknad av strukturerad makthierarki. Behovet att utveckla 

en himmelsk stratifierad struktur föreligger inte. Guenther nämner att vad som annars utgör 

behovet av religion och vad som kan kräva en religiös legitimering saknas hos san. Ingen 

makthierarki som behöver motiveras eller konsolideras religiöst, inga cykliska jordbruksriter 

då man saknar jordbruk utan lever av vad som finns där man just befinner sig, inga 

årstidsväxlingar som kalendariskt/religiöst behöver markera årets cykliska rytm då man lever i 

ett ständigt halvtorrt landskap samt ingen religiös själavård eller konflikthantering då man 

löser sådana behov med sekulära former (Guenther 5f). 

    Det är andarnas uppgift att komma till jorden och hämta de avlidnas själar och, för vissa 

sangrupper, med hjälp av underguden göra själarna till andar. För andra grupper är det 

andarna som också gör om själarna till andar. Eftersom andarna lever i all evighet blir det 

ganska enformigt i andevärlden varför man ofta söker sig till de levandes skara. Dels för att 

man saknar sina fränder, dels för att man vill försöka stjäla någons själ – göra om till ande och 

på så sätt få en ny älskare som känns spännande. Det finns ingen koppling mellan hur man 

levt sitt liv och hur man får det i andevärlden efter döden, det handlar bara om två parallella 

dimensioner som man förflyttar sig och sin verksamhet emellan. Eftersom den dödes själ kan 

vara vilsen kan den hänga kvar och följa efter de anhöriga efter att de begravt kroppen. 

Graven anses som ett hål till andevärlden. Alltså undviker man att närma sig ställen där man 

vet att någon är begravd då man löper risken att få en vilsen själ efter sig eller att andarna som 

hämtar själen ska försöka stjäla de levandes själar också (Blundell 93ff). Andarna är de som 
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skjuter sjukdomspilar på san eller stoppar in ”objekt” i någon person så denne blir sjuk, 

antingen av ren illvilja eller på uppdrag från underguden. Gudarna kan förhindra regn, orsaka 

brist på villebråd eller dödsfall, i vilket fall krävs det ett frekvent arbete för san att hålla 

ordning och harmoni i sin värld för överlevnadens skull. En av de absolut främsta ritualerna 

för detta är transdansen eller healingdansen, men mer om det i ritualavsnittet. 

    I sans världsuppfattning finns en uttalad tidsdimension parallellt med nutiden. Urtiden, den 

första tiden, tiden innan allt blev ordnat och döden kom, var en kaotisk, oordnad tid. Djur 

levde ihop utanför artgränserna och pratade fritt med varandra, människor och djur växlade 

från människoform till djurform och viceversa. Mytologiska djur kallas av san för ”people of 

the early race” (Guenther 98). Gjorde man en väska av ett skinn, behöll väskan djurets själ 

och identitet, gjorde man en pil eller stav av ett stycke träd behöll artefakterna trädets själ och 

identitet. Detta innebar att sakerna kunde transformeras tillbaka till det ursprung de kom från. 

Men sedan kom döden och allt blev ordnat så som san idag upplever världen. Denna mytiska 

tid är dock levande i och med att människor i trans kan omskapa sig till det djur de vill söka 

efter. Vissa djur kan för vissa människor inte ätas eftersom det upplevs som kannibalism – 

dvs man äter sina fränder. I transen återskapas den mytologiska tiden och man lever på nytt på 

samma sätt. Det mytologiska berättandet är rikt utvecklat hos san vilket i kombination med de 

ofta förekommande själsresorna förstärker uppfattningen av världen som tvetydig, 

transformationsbar, en värld där tidsdimensioner, andevärld och djurrelationer interagerar, 

omformas, återskapas (Guenther 4, 66ff). I en kultur som inte är hierarkiskt uppbyggd med 

konsoliderade maktpositioner utan strängt jämlik med starka individualister skapar detta en 

otroligt rik kultur (Guenther 83). Guenther nämner t.ex. att det finns, inte mindre än, 70 olika 

nedtecknade versioner av hur döden kom till världen. Då kulturen inte har några 

teologiska/kulturella väktare, präster etc som upprätthåller en given version är det fritt fram 

för individualister att förbättra en berättelse, detta parat med de exalterade, enastående 

upplevelser man får i det förändrade medvetandetillståndet som själsresan innebär skapar en 

livfull och kreativ atmosfär. 

    Ett centralt begrepp i sankulturen är ”potency” som kallas lite olika i de olika 

språkgrupperna, men det vanligaste ordet är ”N/um”. N/umkraften är en energi, en slags 

energisubstans som finns lite varstans. N/um finns i kroppen, i magområdet och kan aktiveras 

genom att rytmiskt stampa i marken i en ringdans runt klappande, sjungande kvinnor. N/um 

fås då att koka, förångas och stiga upp i huvudet och slunga personen in i extastillstånd där 

trans är möjlig (Katz 93ff). N/um finns också i kvinnornas handklappande- och sångrytm. 

N/um finns i honung, i djurfettet etc ”to hunt meat is to hunt potency” förklarar Lewis-
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Williams (Lewis-Williams 118). Ett speciellt djur, elandantilopen, är det mest framträdande 

djuret av alla i sankulturen. Eland skapades av underguden i den mytiska urtiden och 

dödandet av eland var den orsak som bröt den första tidens odödlighet och införde döden. 

Tricksterguden Mantis skapade eland av lera och smorde in honom med honung varför eland 

är dubbelt så stark med N/umkraft. När man fällt en eland anses N/umkraften så stark runt 

djuret att man får den kraftigaste transupplevelsen om man dansar runt kadavret. Att komma 

hem till lägret med en eland ger hela lägret stor lycka och mycket sex eftersom fett, kött, 

N/umpotency och sex - allt hänger ihop och förstärker vartannat.   

3.2.3 Viktiga riter 

De två viktigaste riterna i den så rituellt fattiga sankulturen är pubertetsriten och framförallt 

healingdansen. 

3.2.3.1 Pubertetsriter 

Pubertetsriten kan framför allt tjäna till att visa på komplexiteten i sans relation till 

ursprungstiden, djuren, N/umkraften och relationen mellan män – kvinnor. Pojkarna saknar en 

utvecklad rit för att bli män. Det är snarare ett bedrift som ska uppfyllas och det är att 

nedlägga en elandantilop. Detta det största av Afrikas antilopdjur dödas, liksom andra större 

villebråd, med en giftpil då bågen är för liten för att kunna döda direkt. Då giftet är 

långsamverkande måste jägaren förfölja bytet över långa sträckor, ibland i flera dagar, innan 

han hinner ifatt det allt mer utmattade djuret, och detta innan djuret faller offer för andra 

predatorer som lejon, leoparder, hyenor etc. Det är alltså en bedrift värdig en fullfjädrad 

jägare. Det handlar inte enbart om jakt då pojkarna redan jagat och dödat andra antiloper utan 

är mer komplext än så. Pubertet handlar om sexualitet, vuxenansvar och könsroller. Eftersom 

eland är det djur som härbärgerar mest ”fett”, mest N/um och mest kött, är det det mest 

potenta djuret för pojken att ”erövra” eller bemästra, övervinna. Mannen jagar kött = köttätare 

medan eland är växtätare. Kvinnor samlar växter liksom eland, enligt myten är det kvinnorna 

som gav och lärde männen att ha sex, sex har en stark N/umenergi, N/um skapar en stark hetta 

när den aktiveras, en hetta som får personen att svettas kopiöst, kvinnor står för hetta… alltså, 

symboliskt jagar pojken kvinnan, lär sig vikten och det absoluta värdet kvinnan står för och 

med pilen som symbol för penisen visar sig vuxen att möta henne i en penetration och ta ett 

delat försörjningsansvar.  

    På liknande vis fast mycket mer utvecklad är ritualen för flickor som vid debuterande 

menstruation blir kvinnor. Flickan hålls undanskymt i en hydda, inga män får närvara varför 
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männen helt sonika lämnar lägret för ett par dar. I hyddan undervisas hon av äldre kvinnor om 

sådant kvinnor ska veta, hon placeras sittande på och låter mensblodet komma på ett skinn av 

elandsantilopen. I ett skede dansar kvinnor och flickor en ringdans, elanddansen. Dansen går 

ut på att härma elandantilopens parningsdans och bland vissa sangrupper kan äldre män 

medagera bärande grenar som symbol för elandtjurarnas krona. För san anses kvinnors 

bakdelar som sexuellt upphetsande och i elanddansen svängs bakdelarna liksom 

elandantilopens vid parning. Dansen pågår länge, länge och allt intensivare tills ett extatiskt 

tillstånd uppnås och de dansande grymtar, svänger baken, stampar och rör sig som eland 

vilket i det extatiska tillståndet innebär att de transformeras till eland – ”blir” eland och 

därmed får sin kraft, energi, N/um, sexualitet, identitet och roll som kvinna. Så riterna var för 

sig handlar om hur pojkar blir män, flickor kvinnor men också om den inbördes relationen, 

samhörigheten och beroendet mellan män och kvinnor. 

 

3.2.3.2 Healingdansen 

Det mest centrala i etnografin är trans- eller healingdansen. Den är som ett nav som kulturen 

cirklar runt. Healingdanser finns avbildade genom klippmålningarnas hela tidevarv på 

tusentals år. Healingdansen blir som en skärningspunkt där gränsen mellan andevärlden och 

den materiella världen passeras. I skymningen tänder kvinnorna upp en brasa och sätter sig 

runt, börjar klappa händer rytmiskt, tar upp någon rytmisk sång – ofta ordlöst dvs som en 

slags parallell till jojken, och pojkar, flickor börjar dansa, pröva dansstegen, äldre män närmar 

sig och allteftersom natten lider växer intensiteten, dansarna stampar fötterna hårt i marken i 

ringdansen, kvinnornas sång och handklapp ökar tempo, svetten bryter fram på dansarna och 

ett extatiskt tillstånd infinner sig som gör trans möjligt. Via healingdansen löses spänningar i 

gruppen upp, alla deltar, alla skapar den gemensamma energi som förstärker gruppidentitet 

och samhörighet. Ovänskap, personliga groll, misstämningar, missmod allt behandlas i dansen 

som får en stark gruppterapeutisk verkan. Healingdansen är på så vis en kommunalitet, något 

för hela gruppen och även för folk från andra grupper som kommit till dansen. Även individer 

som insjuknat behandlas, då av någon av de mest framstående dansarna som nått längst i att 

aktivera N/um. När N/um depån i magen fås att koka förångas den och stiger efter ryggraden 

upp i huvudet där den ”exploderar”. Kraften är så stark att den tvingar dansaren att röra sig 

framåtböjd över marken i 90 0 vinkel, alltmedan svetten strömmar över kroppen. Svetten 

innehåller dansarens N/um och därför stryker dansaren den person han vill heala med svetten, 

till och med lägger sig raklång över personen/patienten och gnider in svetten utefter hela 
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kroppen. Många sjukdomstillstånd eller missmodsstämningar m.m. anses bero på att andarna 

skjutit sjukdomspilar på personerna. Alltså tar healaren och drar ut pilarna och kastar dem 

tillbaka till andarna, eller suger ut det sjuka, det objekt andarna placerat i patienten in i sin 

egen kropp för att där besegra/döda anden och kasta bort den ut i andevärlden. En dansare i 

extas ser N/umkraften hos andra dansare, ser vem som är sjuk och var det sjuka sitter. I 

extasen ser han också hur andarna hänger i luften i det nattsvarta mörkret utanför 

eldsflammornas upplysta ring och försöker stjäla själar eller skjuta pilar på folk. Dansaren har 

fullt upp att avvärja attackerna, stoppa pilarna och försöka skrämma iväg andarna genom att 

rusa ut i mörkret och skrika, skymfa, förolämpa andarna. I extas blir han värmeokänslig, tar 

med bara händerna glöd från elden och gnider magen för att aktivera mer N/um. Först i 

gryningen ebbar dansen, klappningen och sången ut så sakteliga och alla troppar av till sina 

hyddor. Alla får och kan dansa, men det är inte alla som når extas, dvs kan aktivera 

N/umkraften. Många vågar inte heller utan när de känner att kraften börjar aktiveras och stiga 

mot huvudet bryter de av dansen och går ut ur cirkeln ett tag. Dansarna vittnar om att det 

smärtar kraftigt när N/um kokar, så ont att man skriker rakt ut och upplevelsen av att ”dö” 

infinner sig. Katz nämner att ungefär 50% av alla män uppnår ”kia”, som !Kunggruppen 

benämner extastillståndet och ungefär 10% av kvinnorna (Katz 35), medan Lewis-Williams 

redovisar en undersökning från 1950 att i Kalahari var 2/3 av männen och 1/3 av kvinnorna 

”schamaner” (Lewis-Williams 89). 

 

3.2.4 Owner of potency 

Sanfolkets egna ord för den person som kan aktivera N/um är ”owner of potency” i engelsk 

översättning. Det är fritt för alla att aktivera N/um men skillnaden är stor mellan de som 

aktiverat något till de som har störst förmåga att aktivera och använda kraften. Ofta är det 

äldre personer då det kräver både livserfarenhet och träning för att lära sig balansera kraften 

och använda den på rätt sätt. Kraften kan vara så stark att den kan få personen att rusa 

huvudlöst omkring och helt tappa fattningen – den kan helt enkelt förgöra personen (Blundell 

83). Ofta är det de unga som första gångerna hamnar i denna situation vilket inte ses med 

goda ögon av de äldre. Kraften måste kontrolleras av personen, med vilket han/hon får hjälp 

med av omgivande människor som lugnande masserar kroppen. Alla är med i dansen men inte 

alla vill utveckla förmågan till extas. De som vill detta, tar alla tillfällen som ges att närvara 

och deltaga i healingdanser och får ofta vägledning och hjälp av äldre dansare, men det finns 

ingen ceremoni, skola eller dylikt som markerar stadier, erhållen förmåga etc. De som lyckas 
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utveckla sin förmåga till N/um mest rapporterar att de inte bara healar, får annan vision dvs 

kan se själva N/umenergin och andarna runt lägret, utan att de kan få fjärrsyn dvs se föremål 

på mycket långt avstånd – trots nattmörkret, kan se vänner och anförvanter som befinner sig 

hos avlägsna grupper, men också att de kan transformeras till andra djur av eget val, som 

lejon eller något djur man vill jaga och veta var jaktbytet befinner sig, hur långt borta och i 

vilken riktning. Dessa människor som förvandlar sig till lejon upplevs som lejon av vanligt 

folk, det krävs att man kan erhålla fjärrsyn för att se att det är transformerade människor och 

inte lejon. Dessa lejon är ofta på jakt själva, efter djur eller andra människor – kan dö och 

dödas som lejon (Guenther 187). En person kan förvandla sig till en schakal t.ex. och leta upp 

någon annan som kommit bort eller för att kolla läget hos en angränsande grupp. Om en 

person är allvarligt sjuk kan en healare transcendera till andevärlden och söka upp under- eller 

överguden för att få reda på orsakerna. Är gudarna eller de andar som kontrollerar sjukdomen 

starka kan personen dö om hans/hennes N/um inte är tillräckligt stark. Det är endast de 

personer som har väldig N/um kraft som törs ge sig i strid med andar och gudar. Att vara 

”owner of potency” är ingen lätt eller ofarlig uppgift.  

    En annan viktig uppgift för owner of potency är att fixa regn vid torkperioder. Det går i 

regel till så att personen transcenderar, dyker ner i ett vattenhål där en regnbuffel håller till, 

snarar buffeln, leder buffeln runt området där man vill ha regnet – och därefter slaktar buffeln 

varpå blodet faller som regn över området (Lewis-Williams 140). Men en av Bleeks 

informanter, /Kabbo, berättar att han fixade regn till Bleeks trädgård 1870-talet, vid en 

torkperiod, genom att ”drömma” fram regn och han kommunicerade med sin familj i Norra 

Capeprovinsen genom att i ”drömmen” ta sig dit och prata med dom (Lewis-Williams 189). 

Andra kunde framkalla regn genom att rytmiskt slå på bågsträngen. Blundell redovisar att 

sankulturens överlevnad i Drakensbergen, när området dominerades under 1800-talet av 

omgivande bantufolk, i stort hängde samman med sans erkända förmåga att framkalla regn. 

Det boskapsskötande bantufolken var beroende av regn för sina betesmarker och det var 

sanfolket som framkallade regnet, vilket gav en enorm respekt (Blundell 42, 65).  

    Är owner of potency en titel för en speciell person? Bleeks /xam informanter benämnde 

N/um med /xams ord !gi varför den person som hade mycket !gi kallades !gi:xa (sing, !giten 

plur) (Blundell 83). Om !giten berättar Diä!kwain, en annan av Bleeks informanter att de är 

inte som vi ”we who are not sorceres do not know what they are doing there, but those who 

are sorceres know their mates and what they are doing” ”For these are not people who are like 

other Bushmen. For they are sorcerors (Lewis-Williams 160, 185,188). Bleek översatte !gi:xa 

med sorcerer. Blundell åkte till !kung i Kalahari och observerade en healingdans och 
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antecknade att av alla män som dansade var det bara två som ansågs som mest framstående 

och det var också dessa som nådde längst i kia, extasen. Det var också dessa två enbart som 

benämndes  N/omkxaosi dvs ”owner of potency” vilket Blundell översatte till schaman 

(Blundell 83f).  
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4. Diskussion 

För att kunna avgöra om sankulturen är en schamanistisk kultur måste jag anlägga ett 

helhetsperspektiv på sankulturen. Som arbetet visar är sankulturen mångfacetterad och 

svårhanterbar. Ju mer jag läser och tränger in i kulturen, desto mer komplex och svårhanterlig 

blir den. Å en sidan är det lätt att hitta underlag för strukturalistiska teorier i sankulturen. 

Lewis-Williams räknar upp motsättningar mellan lägerplats – vildmark, människor – andar, 

Mantis (tricksterfiguren) – köttätare, människa – djur (Lewis-Williams 114) och 

pubertetsriterna lägger till pojke - man, flicka – kvinna men också man – kvinna. Vidare kan 

kosmologin, som Lewis-Williams konstruerar som en skiss: lodrätt i tre nivåer med över – 

mellan – undervärld och mellanvärlden med en vågrät linje där lägerplatsen bildar mittpunkt 

och vardagslivet med jakten konstituerar resten av linjen, ses ur strukturell synvinkel (Lewis-

Williams 52). Anne Solomon, strukturalist som Blundell citerar i sitt arbete som tar 

utgångspunkt i  binära oppositioner efter Levi – Strauss tankar om att dualistiska motpoler är 

inbyggda i hjärnan (Blundell 163), är ett annat exempel på strukturalister som försökt fånga 

sankulturen men Blundell ifrågasätter strukturalismen och undrar om strukturella teorier 

utarbetade efter västerländska tanketraditioner har relevans för jägar-samlarsamhällets 

egalitära kultur (Blundell 81). Som jag ser det blir problemet med strukturalistiskt tänkande 

att man låser fast kulturella uttryck i ett statiskt förhållande varför just sankulturen blir 

ofullständigt beskriven med ett strukturalistiskt synsätt. Detta för att sankulturen är en så stark 

symbolladdad kultur där flera strukturella förhållanden kan vävas ihop i ett och samma 

sammanhang med exemplet pojke-man-jägare-köttätare-fett-sex –potency- och flicka-kvinna-

växtsamlare-eland-fett-sex-potency-, eller kan förändras ontologiskt till sin motsats: människa 

omformas till vilket djur som helst, artefakter omformas till sina ursprungsformer eller helt 

och hållet spegelvändas. Jag får mer känslan av att forskarvärldens eget teoretiserande är ett 

bättre exempel på binära strukturella motsatser än sankulturen!  

    Funktionalistiska teorier verkar vara mer fruktbara: man botar sjuka, kontrollerar djurs 

rörelser, kontrollerar regn, ut ur kroppen resor för gruppens identitet och sociala balansering 

(Blundell 64). Lewis-Williams menar krasst att t.ex. healingdansen är ett uttryck för 

ekonomiska delar som är viktiga för san – kontakt med avlägsna bandgrupper – regnmakeri 

och hitta villebråd – säkra produktionen av vardagslivets nödtorft osv. (Lewis-Williams 93) 

och hamnar i en teoribild där ritualer och klippmålningar får en performance funktion ”once 

made, images were not abandoned; they were made to be used” (Lewis-Williams 100). 

Dyantyi, en efterlevande dotter till den siste kände sanmålaren i Drakensbergen, visade för 
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Blundell hur man lade händerna på de målade bilderna av elandantilopen för att få del av 

deras N/um-energi och lättare kunna penetrera gränsen mellan vår värld och andevärlden 

(Blundell 166).   

    Men det är tveksamt om ens funktionalism räcker som förståelse för sankulturen. Katz med 

flera lyfter fram just transdansen med allt det den står för som det ytterligt speciella med 

sankulturen vilket lyfter kulturen över gängse strukturalism/funktionalistiska teoribildningar. 

”I mean healing as a process of transition toward meaning, balance, wholeness, and 

connectedness, both within individual and between individuals and their environments”  

(Katz 3). Just transdansen utgör sans centrala religiösa nav och genom att den är öppen för 

alla och därmed öppet för alla att få transerfarenheten där man omformar sig till andar, djur, 

artefakter och interagerar via fjärrsyn samt tillgodogöra sig den allt genomsyrande 

N/umenergin, blir sankulturen en kultur som genomkorsas av tvetydigheter och ontologiska 

förändringar som löser upp strukturalism och funktionalism (Guenther 179). Guenter menar 

att sans religion saknar dogmatik – den är ”not so much thought out, as are elements of belief, 

as it is acted out” och denna performance av starka individualister skapar en dogmfri kultur 

(Guenther 197). Kort sagt, en kultur som definieras och karaktäriseras av extrem jämlikhet där 

män och kvinnor går ut ur och i varandras roller, där man agerar i två parallella ontologiska 

dimensioner samtidigt, där man utvecklat ett extremt fördelningssystem, där man inte vet vad 

ägande är för något och saknar en hierarkisk maktstruktur verkar varje försök till att 

strukturera kulturen i motsatser och konstruerade kategorier falla till marken.  

   Med detta i minnet återstår att se hur det går att matcha den sibiriska schamanismen med 

den typ av transcendent erfarenhet och kultur som sanfolket äger.  

 

4.1 Initiationen 

I den sibiriska schamanismen spelar initiationen en mycket central roll. Kallelsen kommer 

från andar via dröm eller visioner och är i stort tvingande. Nekar personen att hörsamma 

kallelsen utsätts personen för allt svårare sjukdomstillstånd eller mentala störningstillstånd 

som depressioner, tills han/hon slutligen accepterar kallelsen. Med kallelsen kommer 

förmågan att se det som är fördolt för andra människor. Med den mycket utvecklade 

initiationsriten särskiljs personen från gruppen och sitt gamla relationsnätverk och identitet för 

att ontologiskt särskiljas från andra människor och bli en schaman. Denne schaman får sedan 

sin undervisning av andarna via drömmar, visioner eller vid direkta möten i andevärlden, men 

får också undervisning av befintliga schamaner. Rollen schamanen får är perifer. Det är i 
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huvudsak vid situationer där man befarar att andar spelar någon roll som för gruppen som 

man kallar på schamanen, annars får schamanen leva sitt eget liv och själv utveckla sin 

själsreseteknik och erfarenhet.  

    Skillnaden mot sanfolkets kultur är mycket stor. Hos san kan alla utveckla färdigheten till 

själsresa. Ingen behöver bli kallad – även om det kan förekomma. I transdansen deltar alla, 

vissa bara för nöjets skull medan andra verkligen försöker få N/um att koka. Man kan se 

transdansen som en rituell teknik för att uppnå det extatiska tillstånd som krävs för transen, 

och möjligen som en slags utdragen intitiationsrit då det kan ta många år innan tekniken 

”sitter”. Då transdansen är en kommunal angelägenhet för hela gruppen på många plan, både 

för individen som för gruppen, är den en komplex ritual som inte kan förenklas till en 

själsreseritual eller ”initiationsritual” trots att bägge funktionerna finns. Här möter vi 

svårigheten att kategorisera en så komplex företeelse som transdansen utgör. Vidare blir inte 

de personer som utvecklar förmågan till trans ontologiskt särskiljda från övriga i gruppen. Inte 

ens som en särskild klass, skrå eller funktionell identitet särskiljs de (Katz 231). Alla är san 

och alla deltar gemensamt med det dagliga livet för överlevnad. Alla deltar/närvarar i dansen 

när den anordnas varför också undervisningen i tekniken förmedlas av de alla som uppnått 

förmågan. Men inte ens så enkelt är det. Eftersom kulturen utvecklar olika starka individer är 

det helt klart så att vissa utvecklar en djupare och mer utvecklad färdighet till trans och 

förmåga till olika uppgifter som löses i transen. Diä!kwain talar om !giten som speciella 

människor och forskare som Lewis-Williams tar Diä!kwain på orden och menar att andra bara 

i drömmen kan få glimtar av schamanens verklighet (Lewis-Williams 160, Parkington 

2008:67). Parkington tar fasta på Bleeks informanter som ofta pratade om !gi:xa och !giten 

som specialister på väder och djurs rörelser – så ofta att dessa !giten måste ha varit 

betydelsefulla. En viss form av esoterisk kunskap kan läsas ut av informanternas berättelser, 

speciellt då de pratar om regnskapandet. Då transdansen och healing är en kommunal aktivitet 

verkar jakten på regnbuffeln vara något som bara de med förmåga därtill ägnade sig åt. Dvs., 

/Kabbo själv visar ett berg där han brukade slakta regnbuffeln och låta blodet regna över 

landet, ett berg som låg en bra bit bort från lägret (Blundell 171). Man berättar också att 

regnmakaren vaktade sitt vattenhål varur han fångade regnbuffeln, på ett sätt ”ägde” 

vattenhålet, och återvände till ”sitt” vattenhål efter sin död (Parkington 2008:65). Man kan 

alltså inte utesluta att i tidigare skeden, Bleeks informanter redovisade en verklighet som 

rörde 1800-talet, kunde de personer med stark förmåga till trans ha haft en speciell roll i 

samhället.   
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4.2 Kosmologin 

Den sibiriska schamanismen agerar i en tredelad värld befolkad av hierarkiskt ordnad 

gudapanteon i övervärlden respektive stratifierad undervärld. Gudarna anses vänliga men med 

kraftfulla egenskaper som kan vara farliga för människor, medan andarna anses som i stort 

illvilliga och försöker stjäla människans själar vid döden och sprida sjukdomar och elände. 

Därför är det farligt för schamanen att utföra själsresor, han/hon måste ha skydd och guidning 

i andevärlden av särskilda hjälpandar. Genom världarna sträcker sig ett träd, berg eller pelare 

varmed schamanen reser till sitt mål. För att kunna resa måste schamanen dö och låta sin själ 

bli fri att resa i andevärlden. För att åstadkomma trans måste han/hon sätta sig i extas med 

hjälp av en trumma, sånger och en dräkt som härbärgerar starka symbolladdade artefakter 

eller djurföremål som symboliserar de hjälpdjur som behövs. I schamanens miljö finns 

symboler för hans/hennes världsbild, trädstammar med uthuggna steg där schamanen i rituella 

mönster kan bestiga världsträdet och nå gudarna etc.  

    Kosmologin har både sina likheter och skillnader med sanfolkets kosmologi. Skillnaderna 

visar sig bl.a. i den mer vagt beskrivna kosmologiska strukturen. Jag uppfattar strukturen mer 

som ett kosmos som består av två olika dimensioner varav den ena, den andliga, är tvådelad i 

en övre och undre värld. I den övre bor de två gudarna, högste guden och underguden, medan 

andarna bebor den nedre. Mellan dessa världar hänger lysande trådar vilka ”owner of 

potency” klättrar för att nå upp eller ner. Den andliga världen ligger under människans och 

genomgång sker via främst vattenhål men också via andra gropar i marken. Människans mark 

bildar andevärldens tak. Men i människans värld möts och interagerar andar och människor 

ofta och frekvent. För att nå extas använder san inga speciella markörer eller skapade 

symboler som klädedräkt eller trummor, axis mundi etc. N/um energin finns överallt också i 

oss. Lewis-Williams argumenterar dock, med fog, för att klippmålningarna ska ses som en 

symbolladdat medel vars funktion är att underlätta transcen. Den sibiriske schamanens väg till 

extas har en mer psykologisk profil medan san arbetar mer konkret med den speciella andliga 

N/umsubstansen. Genom dansen fås den att koka. Det räcker med rytmisk dans och 

sång/handklapp runt en eld för att aktivera N/um och gå i trans. På ett vis kan man säga att san 

lever i ett symbollandskap därför att i den tvetydighet och mångformbara värld som är sans, 

blir allt symboler. Honung, svett, eld, sex, kött är alla symboler för N/um, eland för kvinnor, 

skinnväskan för det djur skinnet kommer ifrån, bågen för trädet det är snidat; allt detta 

symboliserar den ontologiska komplexitet som genomsyrar sankulturen. Människans kan i 

transen uppleva den ursprungstid där människor, djur, gudar och andar fritt levde, 
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interagerade och kunde transformera sig hur som helst. Andarna är illasinnade och vill 

människan för det mesta bara ont, kan de så stjäl de människans själar och gör om dem till 

andar, annars skjuter de sjukdomspilar på människan. 

 

4.3. Verksamheten 

Den kategori som mest överlappar sibirisk schamanism och sans motsvarighet är den 

verksamhet, de arbetsuppgifter som schamanen utför, samt det sätt varpå det utförs. I bägge 

fallen är det ”schamanens” uppgift att agera i andevärlden när människans livssituation 

behöver det. Misstänker man att andarna agerar mot människan, så är det schamanen som ska 

dö, transcendera till andevärlden och söka reda på vad som orsakat andarnas agerande och 

göra något åt det. Är någon sjuk så är det schamanen som tar reda på sjukdomens orsaker 

genom att resa till gudarna och få kunskap och sedan attackera andarna på lämpligt sätt för att 

få den sjukes själ med sig tillbaka till kroppen, eller att hitta den sjukes själ som kan ha gått 

bort sig och få tillbaka den. Vidare har väderpåverkan en viktig roll, precis som att hitta 

villebråd som jägarna kan jaga, men också att få kontakt med avlägsna släktingar och kolla 

hur de mår. Schamanen är också lika utsatt för faror i bägge kulturerna. När san drar i sig den 

sjukes sjukdom eller giftiga objekt som andarna placerat i den sjukes kropp drabbas 

schamanen själv av det sjuka, han/hon måste själv slåss med anden, besegra den för att befria 

gruppen från det sjuka. Har inte schamanen tillräckligt med kraft kan schamanen själv råka 

illa ut, t.o.m. dö. Också i andevärlden kan schamanen dö av attacker från andarna eller en 

vrångsint gud om hans/hennes kraft inte räcker till. Alltså omgärdas transcendensens död av 

obehag och olust från schamanens sida – han/hon vet inte om man kommer tillbaka till livet.  

Den största skillnaden här är att medan den sibiriske schamanen ledsagar en avlidens själ till 

sin rätta plats i dödsriket som psykopomp, så hos san är det andarna själva som hämtar själen 

vid graven och gör om själen till ande. Hos san undviker man att göra något med en avlidens 

själ av rädsla att andarna ska stjäla de levandes själar också. Man återkommer alltså inte till en 

plats med grav så länge man kommer ihåg den.  

4.4 Slutsatsen 

Intrycket jag får är att om man antar ett antropologiskt/sociologiskt perspektiv där man inte 

ser kulturen som en process stadd under påverkan och förändring utan som en statisk 

företeelse framlagd för forskaren att beskriva och analysera, hamnar man lätt i den fälla som 

Larsson varnar för, nämligen att man använder ett analytiskt verktyg som sin egen 
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bevisföring. Dvs. att modellen schamanism styr forskarens perception i tolkningen av kulturen 

man studerar istället för att användas för att upptäcka skillnader och likheter och försöka 

förklara vad skillnaderna kan bestå i. Uppenbarligen har flera forskare som arkeologer och 

antropologer fastnat i sankulturens transcendenta verklighet och de uppgifter som där utförs, 

som bevis på schamanism därför att just den typen av verksamhet är vad den sibiriska 

schamanen håller på med. Tydligt är att Lewis-Williams överanvänder schamanismbegreppet 

och därmed låser sin förmåga att beskriva san. Han kallar alla med transerfarenhet för 

schamaner med förklaringen ”we believe they have enough in common with people who are, 

worldwide, designated by that Tungus word to be so named” (Lewis-William 89), vilket 

skulle innebära med sans kontext att runt 2/3 delar av alla män och 1/3 av alla kvinnor skulle 

vara schamaner. Guenther delar Lewis-Williams position men menar att san inte är samma 

som sibirisk schamanism då andebesatthet saknas, men att ASC, utanför kroppenresor, och 

funktioner som healing och jaktfokus stämmer med en global schamanism (Guenther 7) men 

Hultkrantz och Eliade avfärdar besatthet som krav för sibirisk schamanism utan menar just att 

en schaman interagerar med andar, han/hon kontrolleras inte av dem. 

    Det som definitivt avgör varför man inte kan säga att san har schamaner är att de som 

transcenderar till andevärlden saknar någon speciell roll eller position gentemot andra 

individer i gruppen och att de inte benämns som något annat än ”owner of potency” och att de 

i allt övrigt deltar i livet som vilka andra som helst. Den sibiriska schamanismen särskiljer 

ontologiskt schamanen från sitt tidigare liv och identitet och omskapas till att bli schaman och 

ingenting annat vilket gör att schamanen får en specialiserad yrkesroll att ägna sig åt på heltid 

och att om han/hon inte behövs placeras perifert i kulturen. Det verkar som om de forskare jag 

läst som beskrivit sankulturen anslutit sig till en mycket smal definition av vad schamanism 

är, nämligen enbart att personen har förmåga till själsresor till andevärlden och där interagera 

med andar och gudar, samt kunna transformeras till djur för olika syften. Allt med syfte att 

underlätta vardagslivet för sin grupp, ” they have enough in common” som Lewis-Williams 

uttrycker det. Denna smala definition innebär att väldigt många funktionärer som kan nå trans 

därmed inkorporeras i begreppet schaman. 

        Svaret på min uppsatsfråga blir att sankulturen klart uppvisar drag som överensstämmer 

med sibirisk schamanism i aspekter som rör de specifika arbetsuppgifter som utförs i 

andevärlden och att viss överensstämmelse i kosmologin föreligger men att man inte kan tala 

om san som en schamanistisk kultur. Man har inga schamaner då denna yrkesroll, ontologiskt 

skiljd från andra människor, inte existerar, varför jag anser att man inte kan kalla sankulturen 

för en schamanistisk kultur utifrån en sibirisk schamanistisk modell. 
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    Svaret på min uppsatsfråga blir att sankulturen klart uppvisar drag som överensstämmer 

med sibirisk schamanism i aspekter som rör de specifika arbetsuppgifter som utförs i 

andevärlden och att viss överensstämmelse i kosmologin föreligger men att man inte kan tala 

om san som en schamanistisk kultur. Man har inga schamaner då denna yrkesroll, ontologiskt 

skiljd från andra människor, inte existerar, varför jag anser att man inte kan kalla sankulturen 

för en schamanistisk kultur utifrån en sibirisk schamanistisk modell. 

5. Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om sanfolkets kultur uppvisar schamanistiska drag. 

Orsaken till denna frågeställning uppkom när jag skrev B-uppsatsen där jag jämförde två 

tolkningsteorier om vad för innebörd sanfolkets klippmålningar i Sydafrika har. Den ena 

tolkningsteorin utgick från att bilderna ger uttryck för en schamanistisk kosmologi och att 

bilderna därför var målade av och användes praktiskt av speciella schamaner inför sina 

transresor. Vad som blev uppenbart var att forskarna inte hade någon klar uppfattning om vad 

schamanism eller schaman innebar. Därför upplevde jag ett stort behov att undersöka vad som 

konstituerar schamanism och schaman samt undersöka om dessa begrepp går att applicera på 

sans etnografi. Forskningsfrågorna blir således:  

1. Vad är schamanism/schaman?  

2. Hur ser sanfolkets etnografi ut?  

3. Har sankulturen schamanistiska drag?  

Jag bestämde mig för tre etnografiska kategorier: ritualer, kosmologi samt verksamhet som får 

bilda jämförelseperspektiv mellan de två områdena schamanism/schaman och sanetnografi. 

    Metoden är rena litteraturstudier. Om schamanism använde jag mig av Eliades 

epokgörande bok Shamanism, men eftersom den är från 1964 kompletterade jag med en 

essäsamling, Schamaner, redigerad av Thomas Larsson, där flera olika nu verksamma 

forskare diskuterar begreppen schamanism/schamaner utifrån sina speciella 

forskningsområden samt två artiklar av den franske forskaren Roberte Hamayon. Böckerna 

jag använde mig av angående sans etnografi är skrivna av arkeologer och antropologer. 

Mathias Guenthers Tricksters and Trancers, Lewis-Williams San Spirituality, Richard Katz 

Boiling Energy samt Geoffrey Blundells Nqabayos Nomansland utgör de mest centrala verken 

i min uppsats. 

    I kapitel två undersöker jag schamanism/schamanbegreppen. Begreppen är svårfångade då 

flera underkategorier visar sig ha en mängd olika uttryck i olika kulturer. Några har en vid 

definition som tar sikte på hur personen får kunskap från andevärlden medan andra har en 
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smalare definition som koncentrerar sig specifikt på att personen, schamanen, beger sig på 

själsresor i andevärlden för att få kunskap. I den vida definitionen kan personer få kunskap via 

drömmar, intuition, divination, visioner etc vilket inkluderar en mängd olika funktionärer i 

olika kulturer, medan den smala definitionen bildar en modell som, baserad på sibirisk 

schamanism, blir hanterbar för min uppsats. Den sibiriska schamanismen definieras av Eliade 

och Hultkrantz till ”a social functionary who, with help of guardian spirits, attains ecstasy in 

order to create a rapport [förbindelse, min översättning] with the supernatural world on behalf 

of his group members” och hävdar att varje försök att förstå schamanism måste utgå från de 

arktiska och sibiriska formerna härav dvs., de bärande elementen är att vara en medlare 

mellan världarna, att, via extas, kunna göra själsresor till andevärlden och med skyddsandars 

hjälp få kontakt med andevärldens andar, väsen och gudar med syfte att bl.a. befria den sjukes 

själ, få information om framtiden, djurens rörelser, försvunna föremåls belägenhet samt att 

ledsaga avlidna människors själar till sina rätta platser i dödsriket (sk. psykopomp). Denna 

definition blir det verktyg jag använder mig av i uppsatsen. 

Kategorierna ritual, kosmologi och verksamhet visar att i den sibiriska schamanismen spelar 

ritualerna en väldigt stor roll, där man ontologiskt särskiljer den person som ska bli schaman 

från resten av gruppen och personens tidigare liv. Schamanen får en yrkesroll, en heltidssyssla 

som används vid behov och annars intar en perifer position i samhället. Ritualerna spelar 

också en stor roll vid seanserna då schamanen ska ”dö” för att kunna utföra sin själsresa i 

andevärlden. Kosmologin är tredelad med över-mellan-undervärld vilka genomkorsas och 

upprätthålls av ett träd, berg, pelare varmed schamanen kan ta sig till de olika världarna. 

Övervärlden befolkas av hierarkiskt ordnat gudapanteon, och undervärlden av illasinnade 

andar. Verksamheten består av att schamanen underlättar och försvarar sin grupp mot 

andarnas illasinnade försök att stjäla själar, sända sjukdomar på människorna etc men också 

att med fjärrsyn hitta villebråd, vilsegångna människor, djur eller själar. Det är schamanens 

uppgift att vägleda en avliden persons själ till sin rätta plats i undervärlden. Healing är den 

viktigaste uppgiften. Transresan sker med hjälp av hjälpandar som ska skydda schamanen från 

faror i andevärlden. Ofta kan schamanen ta sig olika djurformer för att utröna var villebråden 

befinner sig någonstans. I transen återskapas den mytologiska ursprungstiden då människor 

och djur, gudar och andar fritt kunde interagera med varandra och transformationer var 

möjliga. 

    I kapitel tre undersöker jag sankulturen. Sankulturen är mycket speciell. De främsta 

kännetecknen är deras utvecklade jämlikhet, avsaknad av ägandebegrepp och maktstrukturer 

samt utvecklat gåvodelningssystem. På grund av det halvtorra ökenklimatet har sanfolket, 
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eller bushmen som de också kallas, tvingats till specialiserade anpassningar vilka återspeglas i 

kulturen. Med sin jägar/samlarekonomi tvingas de av klimatet till att, i små grupper på ca 20 – 

50 individer, röra sig över stora områden. Överlevnad och små grupper skapar en jämlikhet 

där starka individualister tillåts. Kosmologiskt lever man i en tvådimensionell värld, 

människovärden och andevärlden. Andevärlden är tvådelad i en övre och undre värld. I 

övervärlden finns överguden och underguden – en tricksterfigur som kan ställa till stora 

problem. Undervärlden bebos av andarna som lever som människorna och är avundsjuka och 

illasinnade mot människorna. De försöker stjäla människornas själar, skicka sjukdomspilar på 

människorna etc. Det är andarnas uppgift att hämta den avlidnes själ till undervärlden och 

göra om den till ande. Sanfolket undviker gravplatser då man befarar att andarna ska försöka 

ta ens själ med sig. De sanpersoner med förmåga att göra själsresor genomför samma 

uppgifter som den sibiriske schamanen, healar, hämtar bortrövade själar, tar djurformer för att 

utröna djurens rörelser inför jakten, att påverka vädret och med fjärrsyn kontakta anförvanter 

eller hitta vilsegångna personer eller föremål.  

    Rituellt är sankulturen fattig. Pubertetsriterna är centrala, men annars är transdansen det 

centrala navet i sankulturen. Alla deltar fast i olika syften, några för nöjet av att dansa, andra 

för att uppnå det extastillstånd som krävs för att genomföra själsresa. Uppskattningsvis uppnår 

hälften av alla män och en tredjedel av kvinnorna transtillstånd. Man saknar helt 

initiationsritualer för de personer som utvecklar förmåga till transcendens, det sker via 

transdansen över tid.  

    Sankulturens världsuppfattning är ett förhållningssätt där transformationer mellan olika 

väsen är vardagligt, både i myt och i verklighet via transcendensen. Då inget prästerskap eller 

andra ”väktare” eller bevarare av tradition finns blir kulturen mångformig, föränderlig i vissa 

delar och ontologiskt tvetydig. 

    Uppsatsens slutsats blir att sanfolkets kultur har klara schamanistiska drag i delar av sin 

kosmologiska konstruktion med andevärldar där man aktivt utför själsresor och i andevärlden 

utför de uppgifter som schamaner arbetar med. Dock har man inga schamaner då denna form 

av yrkesroll, ontologiskt skiljd från andra människor inte existerar, varför jag anser att man 

inte kan kalla sankulturen för en schamanistisk kultur utifrån en sibirisk schamanistisk 

modell. 
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