
 

 

 

 

Stenålderns schamaner 
En studie om gudars ursprung och världens 

fornkulturella tro 
 

Författare: Cedrik Petersson 

Handledare: Mats Larsson 

Examinator: Joakim Goldhahn 

Termin: HT14 

Ämne: Arkeologi  

Nivå: III 

Kurskod: 2AE30E 



  
 

i 
 

Abstract 
In this work, you get drawn into a different and distant world than the one we are used 

to. You get to know what shamanism is, in a basic and understandable way, easy to look 

upon for a newcomer to this gigantic subject. The world of raging spirits and meddling 

shamans with the belief of three worlds where spirits roam will be compared to 

religions that we might know better, with big focus on the Aesir Faith. Oden and other 

well-known characters from this belief are in a historical way looked upon and related 

to beliefs, storys and findings.  

The archaic belief of the humans are intriguing and exciting, and I hope you find out 

that yourself, when you dig in to this essay. 
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1 INLEDNING 
Människor har sedan urminnes tider haft ett underliggande och ofta ett intensivt intresse 

av de mystiska faktorerna i livet. Det kan röra sig om naturliga frågor, såsom vad som 

händer efter döden, eller vad som finns uppe i himlen dit ingen förutom fåglarna kan 

komma. Dessa frågor och andra liknande fall har genom tiden försökts besvarats på 

väldigt många sätt. Det är ett nästan fanatiskt behov i människor att ta reda på det man 

inte vet, vilket kan vara en av förklaringarna till religioners ursprung, men även en 

förklaring till hur människor tänkte och levde. Jag menar här på vår långa historia av 

shamanistiskt utövande, där jag här ska gå igenom hur denna (eller dessa, då det finns 

väldigt många grenar bland olika folkgrupper) kosmologi har påverkat och genomsyrat 

världen. I den här uppsatsen har jag, som kanske förstått, varit tvungen att intressera 

mig i mer utvalda regioner än i just hela världen. Detta med anledning av bristande 

material i andra delar av jorden. Att vi i Norden och även i närliggande delar av Europa 

har dyrkat gudar såsom Freja, Tor och Oden, är något som de flesta känner till idag. 

Många får till och med i tidig ålder lära sig om deras mäktiga bravader såsom de kanske 

berättades för ca 2000 år sedan. Det rör sig om det man  idag kallar Asatron, där Tor och 

Oden var bland de mäktigaste och  mest dyrkade av asarna, som gudarnas folkslag 

kallades. Denna dyrkan av dessa nya gudar skedde nära samtidigt som man i 

mellanöstern i snabbt spridande takt börjar predika om Gud och Jesus återfödelse. 

Om man, som många gör, inte tänker på dessa entiteter som bevisade gudar så kan ju en 

logiskt och nyfiket sinnad  människa ställa sig frågan varför just dessa gudar kom  till 

att bli myter, ikoner och förebilder för mänskligheten. Jag har själv länge varit nyfiken 

på att gå till botten och veta mer om de tider eller tidpunkter som dessa kom till 

världens ljus och det är därför jag idag, 2000 år senare än den tid jag tänker på, 

formulerar mina tankar och ord in i denna uppsats. Arkeologi handlar ju trots allt i stor 

del om att ta reda på det oklara och att kanske försöka förstå varför människor hamnade 

i olika situationer. 

Det ska också noteras att det inte bara handlar om att bekräfta eller bevisa att gudarna 

”fanns på riktigt” i form av vanliga människor, utan snarare varför människorna på den 

här tiden valde att höja en människas bravader till gudanivå (om det ens baseras på en 

riktig människa), varför man tyckte att gudarnas historier var så storslagna. För att göra 

det så är man, som kanske underförstått, tvungen att förstå kulturen, omständigheterna 

och människorna som levde då. Denna kultur, som levde i samspel och som en grund till 

många av de nyare och modernare folktroerna (som vi ska ta upp och diskutera), 

kopplas ofta till den schamanistiska tro och världssyn som genomsyrade världen, då och 

idag. Det jag ska ha som underliggande fokus i denna uppsats, är hur den här 

världsbilden och rituella prakticismen har rest genom de sociella kulturerna, med fokus 

på de kulturer där man fortfarande ser spår, kvarlevor och kopplingar till schamanismen 

med sin förhistoriska grund, även om dessa kopplingar inte visar sig vid en kvick första 

anblick. Dessa regioner är framförallt Norden, asien och sydamerika, och dessas 

förhistoria ska vi titta närmare på. 
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1.1 Målsättning 
Religioner är ju något som de flest människor i våran tid faktiskt vet ganska mycket om, 

även om man inte religiös. Asatron kan man ju också tycka att man har tillräckligt med 

klarhet i, då det på den tiden (eller snarare tiden precis efteråt) skapades både skriftliga 

och bildliga efterlämningar, som gjorde det lätt att förstå vad mänskligheten trodde på 

när det gällde mytologi, kosmologi och deras polyteistiska tro. Det man inte i klartext 

kan läsa i gamla böcker och skrifter såsom t ex i den isländske Snorre Sturlassons bok 

Eddan eller i Saxo Grammaticus danska historieböcker Gesta Danorum, är hur och 

varför dessa sagor som de skriver om kom till. Denna fråga ska vi inte begränsa till 

asatron som tidigare nämnt, utan gå in i fler kulturer och hitta kvarlevorna av den 

urgamla världskosmologin. Tyvärr finns det inte tid eller utrymme att gå igenom varje 

detalj, utan man får begränsa sig till några få men ändå omfattande ämnen: 

 

* Vad är egentligen definitionen av schamanism och en schaman, det vill säga hur 

binder sig olika kulturer till denna grupp? 

* Vad handlade denna tro om, det vill säga, hur tänkte folk om världen i stora drag? 

* Hur och vilka kopplingar har denna till världens kosmologiska och religiösa tro? 

* Vilka händelser, eller vilken typ av människor, lade grunden till historier om gudar 

såsom Freja, Tor, Oden och Tyr? 

* I vilken utsträckning praktiserades den här tron innan religioner såsom kristendomen 

m.fl. tog den kulturella makten? 

 

Med dessa frågor som grund, kan en slags klarhet bildas i den religiösa historien och i 

det som sträcker sig emellan, och även då förenade, de olika folkgrupperna som då 

vandrade, och bodde, på jorden. 
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1.1.1 Metod och Teori 

Det är inte lätt att försöka förstå sig på människor som levde oerhört många 

generationer tillbaka i tiden, speciellt inte när det har kommit så många andra kulturer i 

efterhand och pillat på samma marker och kunskaper. Det är också inte helt lätt att 

blicka in i en tidpunkt i historien, där skriftspråk sågs som något konstigt och där talet, 

metaforiskt bildspråk och minnet istället härskade. Men några metoder, efterlämningar 

och tankesätt kan man ändå använda, för att i alla fall få några perspektivs-fönster 

tillbaka till deras levnadsvägar. 

Insamling av kunskap ter sig som en självklarhet för att ta reda på någonting, och för 

min del så har möjligheterna för att göra det lett mig till en rad böcker. En sådan sak 

som att hitta gudars ursprung (vilket tas upp i kapitel 3)gör man inte så lätt som att hitta 

Oden i en grav utanför Berlin, eller att hita Guds släktdokumentation i sin bakgård, utan 

man får istället hitta antydningar till fakta och svar i de äldre bevarade skrifter, fynd och 

runstenar som levt kvar tills idag. Då man i detta fall får bejaka runstenar som talande 

texter, ett titthål till tiden för runstenens resning, så är metoden av kvalitativ natur. 

De metoder jag har använt är, som tidigare nämnt, att gå tillbaka till äldre skrifter, där 

de faktiskt skildrar karaktärernas natur, och även ibland direkt eller indirekt de olika 

ursprungen till de nedskrivna historierna. Dessa skildringar kan man sedan koppla till 

övriga händelser, fynd, kulturer eller beskrivningar från andra håll i världen, närmare 

bestämt kulturer med schamanistiska inslag. Man måste t ex förstå, att gudarna var en 

stor förebild för folket, och att förebilder grundar sig i sociala och kulturella 

förhållanden vid tidpunkten för uppkomsten. För att förstå dessa nämnda förjållanden, 

så måste man ha stor kunskap om schamanen, dess roll i samhället, samt samhällets syn 

påoch respekt för denne. Efter detta kan man se dessa arkaiska metoder och tankesätt i 

nutidens tro och samhällsliv, och därmed hitta sambanden som är eftertraktade i denna 

uppsats. 

I vissa fall har kopplingarna mellan myten och det konkreta redan dragits, och för att 

inte föregående arkeologers arbete och min egen tid ska gå till spillo, har jag även 

använt senare, sammanställda beskrivningar av tiden. Ett problem på denna front är 

dock att jag har uppfattat de flesta böcker som icke kompletta i det jag vill göra, och 

förutom Lotte Hedeagers verk samt böcker som beskriver schamanismens grunder och 

principer, så har jag endast fragmentariskt hittat info och källor i andra böcker än de 

äldsta, vilket också framhäver mitt behov av en sammanfattad text om ämnet. 

Men, trots osäkerheten och få källor att förlita sig på, så har man ändå här skapat en 

metod för att jobba sig framåt och bena upp ”sanningen” i så lång utsträckning som 

möjligt. 

Det centrala tillvägagångssättet som jag har använt är att koppla schamaner, och 

schamanismens påverkan på människors kultur, med att se gudar som förebilder för den 

dåtida kulturen. Viktigt att tänka på är åren utan dess kultur (Mestadels i Europa, då det 

i andra delar har funnits en rak linje av schamanism), det vill säga vår 1000-åriga 

kristendomsperiod tillsammans med den vetenskapliga revolutionen, och hur den med 

stor säkerhet förstorat klyftan mellan vårat och dåtida människors tankesätt. Det kan 

tyckas osäkert att tro sig ha förståelse utifrån det lilla man har, med tanke på att källorna 

baseras på skrifter skrivna senare än den relevanta perioden, med författare som hade 

okända eller politiska syften. Det är också riskfyllt att följa verk som Mircea Eliades, då 
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han använder Mid-range Theory när han studerar nästan nutida schamaner 

runtomivärlden för att förstå de ursprungliga ”primitiva”. Men om man är medveten om 

dessa felmarginaler kan man förhoppningsvis förstå vilka påståenden som inte riktigt 

kan ses som sanna och vilka som kanske har mer förankringar i verkligheten. När det 

uppkommit belägg ifrån flera håll, som är fallet för schamanism, och där samma 

historier och koncept finns i de flesta schamanistiska kulturer, så anser i alla fall jag att 

det finns nog med belägg för att iallafall anta en verkligt baserad teori. 

Iochmed att ett ämne som Schamanismen, också med sin väldigt ungefärliga 

praktiserings-längd på 12 000-30 000 år, är ett sådant gigantiskt område så har jag valt 

att begränsa mig både inom schamanismen och inom tidsramar. Jag fokuserar mycket 

på tiden för äldre stenålder, 7000-4000 år f. Kr., med start i Maglemosekulturen, när det 

gäller att studera den ”urpsrungliga” schamankonsten. Därefter fokuserar jag alla 

kopplingar, mestadels till nordisk och siberisk mytologi, då de som förklarat har en 

starkare grund för denna kosmologi iochmed att inflytandet från kristendom inte var 

lika stort. På grund av att fokus ligger i norden, så har också jag vallt att kalla 

schamanernas transtekniker för ”att sejda”, vilket är ett gammalt nordisk ord för just 

schamanens själsresa, men det står även för häxkonst och magi, vilket är mest relevant i 

uppbenandet av Odens kopplingar till denna schamanistiska folktro. 

Med allt detta i hand, så kan man konstatera att  det bara är mina egna riktlinjer för ett 

bra resultat i avseende om en lättläslig uppsats, med bra fakta som är förankrade till 

sanningen så nära det går. 

 

1.1.2 Forskningshistorik 

 

Det finns många arkeologiska forskare och författare som har vidrört och studerat detta 

gigantiska ämne, i alla fall under det sista århundradet. Överallt hittar man intressanta 

synpunkter, frågeställningar, metoder, teser och förklaringar, som rör vid den gamla 

(och nya) kosmologin som vi idag kallar schamanism. Dessa författare har inte alltid 

synpunkter som stämmer överens med varandra, utan snarare har det funnits en väldigt 

lång debatt om ämnet. Mina val av böcker präglas helt enkelt av vad jag vill uppnå och 

det jag ser som relevant, intressant och troligt, i den mån det går. 

Tidigare arkeologer/forskare tillsammans med relevanta verk som vidrört ämnet är: 

  Hedeager, L, 1997,  Skuggor ur en annan verklighet. 

Här går Lotte Hedeager igenom Odens koppling till schamanismen och tiden före den 

utvecklade asatron, folkvandringstiden.  Det är en intressant bok som har inspirerat mitt 

uppsatsarbete i en ganska hög grad. Det som gör att denna ändock känns inkomplett, är 

att det inte finns mycket belägg för tiden innan folkvandringen, inte heller en helt 

verkligt förklarad och uppdaterad version av vad schamanism står för. Snarare benämns 

de gamla verk och ättelinjer som fiktionella, där de höga ätterna tog sin chans att 

rättfärdiga sina beteenden genom att enbart härstamma ifrån Oden. Hedeager skriver 

även på ett sådant sätt att hon förklarar hur folket tänkte efter gudarna ikoniserats, 

snarare än under samtiden som den ”kosmologiska revolutionen”. Just det faktumet att 

hon bara placerar schamanismen till asatron gör att den här boken inte alls räcker för 

detta verk. 

 Eliade, M, 1951 (2004), Schamanism – Archaic Techniques of Ecstasy. 
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Då detta verk av Mircea Eliade är en förebild till många andra forskare om ämnet, ter 

det sig naturligt att nämna denne man. Eliade tar grundligt upp olika kulturer och 

stammar som han besökt eller studerat, eftersom han ansåg dessa ha de schamanistiska 

karaktärerna han letade efter. Här beskrivs det ganska simpelt hur olika former av 

schamanism i olika kulturer fungerar eller har fungerat, med fokus på ämnen som 

transtekniker, kosmologier, schaman-initieringsriter och liknande. Man ser ofta hur de 

andra böcker jag läst lägger referenser till detta verk, och jag använder oftast att referera 

till de nya böckerna, då de är mer sammanfattade och 50 år mer aktuella i de flesta fall. 

Ett verk som gör schamanismen väldigt överskådlig, i teorin, men som nämnt ovan har 

den många brister, inte minst för användandet av en klassisk komparativ metod liknande 

Mid-Range Theory. Däremot så har han använt väldigt många bra och pedagogiska 

termer, med vilka jag tenderar att hålla med om, till exempel så förkastade han att 

schamanism skulle kopplas med primitivitet och barbarism. Hans nya definition av 

yrket schamanism som ”Arkaiska tekniker för att hamna i extas” är för sin tid mycket 

modern, och han har hjälpt oss i senare tid att gå ifrån vissa förutfattade meningar om 

dåtidens religionsutövare 

 Strassburg, J, 2000, Shamanic Shadows, One hundred generations of Undead 

Subversions in Southern Scandinavia 7000- 4000 BC 

Den här boken har varit mycket användbar för min egna forskning, i syftet att den 

fokuserar mera på sydskandinavien och på tidsåldern som även jag vill fokusera på, 

nämligen under mesolitikum (närmare bestämt 7000- 4000 f. kr.), och har även myntat 

sina uttryck för en modern ”blandning” av arkeologiska teorier, vilket enligt mig låter 

väldigt bra för en sanningsenlig forskning. Han sammanfattar schamanismen på ett 

modernt och lättläsligt vis, med citat från andra böcker jag läst såsom den ovan nämda  

Eliades verk. Det rör sig alltså inte om en helt ny tes, utan snarare en sammanställning 

av flera olika forskningstillfällen. Det han gör som är lite nytt är att ge lite nya vinklar 

på ämnet, såsom queer-theory och nya studier av mesolitiska gravplatser, såsom 

Skateholm. Detta är alltså min primära källa för information och sammanställning om 

den ”ursprungliga” schamanen, stenåldersmystikern. 

 Jordan, P, 2003, Material Culture and Sacred Landscape 

Peter Jordans Material Culture and Sacred Landscape är också ett mycket intressant 

verk. Här beskrivs utförande rysslands historia, eller snarare nord- och central-asiens 

historia, såklart med fokus på de schamanistiska inslagen. Hans studiemetoder skulle 

kunna liknas vid Mircea Eliades, då han tar upp exempel på schamanistiska kulturer i 

dessa områden, som lever/levde i vår nära samtid. Jordan beskriver här deras praktis 

utifrån ett sätt där jag själv ser likheter med stenålderspraktisen, men även ryska 

historier beskrivs på ett relevant sätt. Ett mycket bra och relevant verk, som fokuserar 

sig regionsmässigt för att lättare kunna komma fram till en slutsats. 

 

 Price, N, 2001, Archaeology of Shamanism  

Neil Price har i sitt verk gjort en sammanfattning och kompletterande beskrivning av 

schamankonsten, som så många andra. Han har här ett kognitivt anspråk på ämnet och 

tar upp många ämnen på ett pedagogiskt och sammanställt vis. 

Andra verk, närmare bestämt verk som härstammar ifrån 1200-talet och bakåt, kan ses 

som orelevanta att ta upp, då föregående nämnda författare och forskare har tagit upp 
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deras texter som faktabelägg i sin egna forskning. Detta gäller Publius Cornelius Tacitus 

”forskning” om barbarer i norr, som sammanställs i Gesta Danorum  eller Snorre 

Sturlassons två sammanställda verk som tar upp Odens och Asatrons historia: Eddan 

och Heimskringla. Det svåra med så gamla texter är att man inte alls kan veta om de var 

sanna eller fiktionella, med ett politiskt påtryck. Vissa antydningar till sanningar anser 

jag vara relevanta och nödvändiga att kolla upp, även fast Hedeager och andra redan 

gjort detsamma i sina verk. 

 

Förutom allt detta har arkeologiska rapporter och kompletterande information vad gäller 

utgrävningar och tidpunkter hittats i mindre grad på internet. Dessa nödvändiga 

forskningar är grunden till att några belägg överhuvudtaget finns, så de är helt klart 

behövliga. Precis som i valet av böcker, så har jag försökt att endast välja det som var 

mest relevant, för att inte uppsatsen ska bli alltför omfattande. 

 

2 SCHAMANEN, DEN ARKAISKA MAGIKERN I 
EXTAS 

2.1 Grunderna till Schamanistisk kultur och kosmologi; Schamanens 
roll och tron på andar 
 

Människor som levde på jorden för ca 10 000 år sedan var väldigt lika men samtidigt 

väldigt olika från oss. Det rörde sig om kosmologin, världsordningen. Saker man såg, 

saker som hände, saker man inte såg, var inte något som man tänkte sig vara grundade i 

naturliga och vetenskapliga fenomen, utan snarare var deras vetenskap och det som de 

såg som naturligt något helt annat. Tiden långt innan och efter tidsperioder som jag 

kommer jämföra och ta upp, såsom Vikingatid och folkvandringstid, var genomsyrat av 

en folktro, som inte riktigt kan kallas religion, utan mera en allmänt accepterad syn på 

hur världens kosmologi fungerade. Snarare kallas denna kultur för mysticism, då den 

bygger på individens enskilda spirituella upplevelser istället för en annans. Denna tro 

och sätt att leva kallar vi idag för Schamanism och det skulle vara en osanning att säga 

att denna konst bara fortsatte till senare tid i Norden och Europa, utan snarare så har den 

funnits i hela världen och utövats i långt mycket långa perioder, och de mera kända 

exemplen på schamanism finns ju faktiskt i nutida och dåtida form i norra och centrala 

Asien (Hedeager 1997:119 ff). Ett bra belägg för schamanismens omfattande ålder är att 

man har daterat bevis såsom grottmålningar daterade till 30 000 år f. Kr. (Strassburg 

2000:84), och den äldsta funna schamanen till hela 12, 000 år gammal! Denna kvinnliga 

schaman var funnen i norra israel, tillsammans med en mängd sköldpaddsskal, djurdelar 

från bland annat leoparder, örnar och 

gazeller(http://archive.archaeology.org/0903/abstracts/shaman.html, 22.5 2014). Men 

vad var egentligen en schaman? 

Vi kan i syftet att bena upp och förklara schamanismen börja denna del med ett citat 

från den man som fått det arkeologiska samhället att lyfta upp ögonen för ämnet om 

våra förfädrars tro. Det handlar om schamanens dåtida roll i samhället, förklarat på ett 

inledande vis: 

 

”...the shaman remains the dominant figure; for through this whole region in which the 

ecstatic experience is considered the religious experience par excellence, the shaman 

and he alone is the great master of ecstasy” (Eliade 1951:4) 

 

http://archive.archaeology.org/0903/abstracts/shaman.html
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Detta förklarar inledelsevis att schamaner hade en enormt stor plats i samhället, både för 

den religiösa kosmoligska tron, men även ur en politisk och sociokulturell synvinkel. 

Detta är pågrund av den stora vördnad folk hade för schamaner, inte minst för deras tro 

på att schamanerna tog hand om och styrde deras bundsförvanter, fiender och 

kosmologiska tro: andarna.  

 

Andarna kan på ett inledande vis förklaras som grunden till  att folk eller grupper 

praktiserade schamanism. Dessa kulturer behövde inte alls ha träffats eller lärt sig av 

varandra, utan det var en väldigt utbredd tro, som fortfarande hittas i världen än i dag, 

kanske i din egna kultur. Att man tror på andar i detta avseendet, ändrar hela 

världsbilden och kosmologin, då dessa andar bodde i varje djur, växt, sjö, sten eller 

klippa, etc (animism) (Strassburg 2000:77 ff). Andarna var inte heller direkt lätta att ha 

att göra med i alla fall. Den generella tron var att de flög runt, följde efter och 

genomsyrade hela världen, dag som natt, och de kunde lätt spela spel som att fördunkla 

människors sinnen, ta över deras kroppar och vara illistiga på många olika sätt (a:a:78). 

Detta låter kanske som ett väldigt tröttsamt problem att behöva oroa sig över dagligen, 

och det var därför schamaner fick en så stor roll under lång tid, och i de flesta kulturer. 

Det var nämligen schamanens uppgift att uppehålla relationen mellan dessa andar och 

djur (då djur/människor ofast sågs som en del av anderiket, i förkroppsligad form i 

världen, eller i en oförkroppsligad form i ”den spirituella drömvärlden” (Jordan 

2003:99)).  

Det var också dessa arbetare, som vi skulle kunna kalla dem, som förklarade för folket 

vad de har sett i sina drömmar, transvisioner, resor eller vad man vill kalla deras 

spirituella extas-upplevelse som det ska förklaras om. Dessa resor handlade om att 

kommunicera med andar, på denna delen av deras ”värld i tre delar” (som det också ska 

förklaras om), eller i den spirituella världen(a.a:100). Med detta kommunikations-sätt 

(sejd) fick man besked om saker som om den onda eld-anden i skogen har förlåtit byn, 

eller om andarna för grödorna och vattnet skulle vara snälla det kommande året. Det 

handlade alltså om säkerhet för alla vardagliga sysslor såsom jakt, skörd, 

resursinsamling m.m. (Hedeager 1997:120ff).  

Det man kan förstå av detta är schamanernas oerhört omfattande innebörd och 

användningsområde. De var en grundpelare för i princip allt som hade med allt att göra, 

vilket gör att man lätt kan ana vilken betydelse schamanerna hade för människors 

vardagsliv, inte minst för att de lugnade ner deras oro (kanske inte alltid) , var deras 

enda ”säkra” port till dem viktiga andarna, och stod för mycket underhållning i form av 

något som liknar det vi idag skulle kalla för låtsasmagi på scen (Strassburg 2000:81).   

 

I arkeologiskt syfte, så är innebörden av att kolla på de schamanistiska fynd, idéer och 

vetskap väldigt stor, inte minst med vetskapen om att nästan alla kultur-grupper runt 

och omkring stenåldern hade en tro på andar. Med hjälp av att förstå schamanen i varje 

tidsålder, så ser man även kosmologin i människorna som han hade direkt kontakt med. 

Detta har en enligt mig väldigt logisk förklaring, då det som tidigare nämnt var 

schamanen som stod för att bära på all vetskap om världen (världarna) och andarnas då, 

nu samt i framtiden. Schamaner hade också möjligheten att ingripa i andevärlden, att 

göra onda eller våldsbenägna andar deras vänner, som de sedan kunde skicka på 

”felgörare” eller fiender i den materiella världen (Strassburg 2000:81). Detta gjorde, 

tillsammans med att de var den enda dörren (eller mer relevan i detta fallet: den enda 

informationskällan) till världens kosmologi, att schamanerna i respektive by eller 

samhälle hade makten över att ändra på människors tankar och syner. Detta behöver inte 

alltid göra en by lugnare eller ”bättre”, utan en schaman har helt enkelt en vetandes eller 
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ovetandes kontroll över det komplexa sociokulturella kugghjulssystem som denne levde 

i(a.a:80 f). Snarare kan denne hypotetiskt ha eggat upp samhällen till psykisk olycka 

eller våldsamhet, beroende på schamanens egna psyke, allt för att hen hade folkets 

lyssnande öron. 

Med hjälp av att förstå hur viktig schamanen var, och därmed samtidigt förstå vilken 

viktig roll andarna hade, så kan man också lättare förstå hur denna tro och praktis glidit 

med långt in i framtiden, som det kan läsas om i kapitel 3. Det är också lätt att se 

praktiser närmare i dag, som inte påstår sig ha något att göra med Schamanism, ändå ha 

ord, ”oförklarliga” traditioner och världsidéer, som är lite för lika människans historiska 

och arkaiska traditioner. Allt med hjälp av mer inblick i världsbilden av schamanen. 

 

 
2.1.1 Sejd och de tre världarnas kosmologi; Det fysiska gentemot det 
ofysiska  

 

Att vara en schaman, innebar att man var den enda, tillsammans med sina ”kollegor”, 

som hade förmågan att kontakta de andra världarna, att kunna prata med förfäderna och 

mäktiga eller mer vardagliga andar på ett enligt antydan professionellt vis. Dessa, 

tillsammans med deras själ- och ande-baserade läkekonst, var de viktigaste och de 

största funktionerna man hade i det dåvarande samhället, då de döda och andarna visste 

mer om livet, framtiden och dåtiden än de levande någonsin kunde göra (Strassburg 

2000:80). Schamanen hade därmed en slags makt genom att vara den enda i sin närhet 

med vetskap om hur världen skulle utvecklas, vilket gjorde att denne kunna användas 

till att få vetskap i situationer som handlar om t ex jordbruk, jakt, krigslycka och alla 

möjliga olika kriser som kräver de dödas vetskap för att lösas (Hedeager:120 ff).  

Mer komplicerat är hur dem tänkte sig att detta gick till, speciellt med tanke på hur dem 

såg på sjukdomar och läkekraft, och här är det återigen kosmologin man får ta en titt på, 

utifrån flera synvinklar. 

Till en början kan man förklara att en stor gemensam faktor för schamanist-stammar är 

deras tro på ”de tre världarna” eller ”axis mundi” (Strassburg 2000:80), som helt enkelt 

är en världsbild (som kanske schamanerna själva genererade) där tre spirituella 

dimensioner är ihopsatta igenom en centerlinje som ofta refereras till som en påle eller 

ett träd. Dessa tre dimensioner kan lätt sammanfattas som att den överjordiska, 

”himmelska” världen, det underjordiska dödsriket, och våran mellanvärld.  I många 

nordliga/siberiska världssyner med schamanistiska inslag i senare tid än stenåldern, så 

ser man den himmelska världen geografiskt och metaforiskt som söder och värme, den 

underjordiska som nordlig och kall, samt att dessa vädersträck hade enorm betydelse för 

det vardagliga livet, symboliskt och praktiskt. Också sommar och vinter kan ses som 

”de högre andarnas” kamp mot de ”illvilliga” andarna, där de turas om över att ha 

makten i människorna och djurens mellersta värld (Jordan 2003:100 f).  

Vad som också ter sig generellt och gemensamt för olika kulturer, är att man ansåg att 

sjukdomar, psykiskt och fysiskt, berodde på onda själar som besatte kroppsdelar, 

människor etc (Strassburg 2000:79ff). Dessa illvilliga själar ansågs komma från den 

nedre världen, men existerade och ”levde” i våran värld också, kanske i ett föremål eller 

en växt som såg ”ledsen” ut.  Läkekonsten är ett tydligt exempel på när en schaman inte 

är så hälsosam för sin omgivning, t ex när denne genom ”giftmagi” och 

”misshandelmagi” ska få den onda anden att sluta med sina trick på den insjuknade 

människan. Dessa trick baserades på andars enda tekniker, såsom oförkroppsligande 

eller spiritualisering av kroppsliga ting och varelser (a.a:81).  
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Vad de tre världarna har att göra med schamanens praktis och funktion är enorm, som 

det redan kanske antytts om, inte enbart på grund av dess nyttjande av läkekonst. Detta 

har mest att göra med att schamanens största funktion är förmågen att resa över den 

nämnda ”världspålen” som sträckte sig igenom kosmologins alla världar. Denna resa 

har senare blivit kallad för ”att sejda” i vissa områden, men det är enbart mitt ordval för 

en mer lättförståelig och sammanhängande text.  

Sejdkonsten bygger på konceptet av förkroppsligande och oförkroppsligande, där det 

oförkroppsliga stadiet är den del av människan eller djuret som fritt kan resa ifrån 

kroppen, det vill säga den fria själen eller anden. Förutom denna hade alla fysiska djur 

två andra komponenter: den kroppsliga själen, vars huvuduppgift var att bygga upp och 

förkroppsliga den tredje delen, den fysiska kroppen (Jordan 2003:99). Enligt 

schamanismen, så var konsten att sejda eller tekniken att hamna i extas som Mircea 

Eliade väljer att kalla det, att låta den fria delen av själen resa iväg över pålen i en 

oförkroppsligad form, eller i en senare (med hjälp av kroppsande-delen) förkroppsligad 

form av djur(zoomorform). Djuren och diverse hjälpandar hade enorm betydelse för 

säkerheten för denna resa (se kapitel 2.1.2). 

Att det sågs som farligt för schamanen att resa, kan man också kanske förstå, iochmed 

att t ex dödsriket var fyllt av illvillga andar som ville besitta den resande schamen på sin 

jakt efter förfädrar eller svar i en läskig värld, kanske likt våra egna mardrömmar. Det 

var även en fara för omgivningen, då man ansåg att en portal öppnades till andevärlden, 

då risken att bli förkroppsligad av en illvillig ande fanns där. 

 

Metoderna och tillvägagångssättet för denna teknik, beskrivs annorlunda i olika delar, 

men grundpinciperna ter sig vara där. Värt att tänka på är att det definitivt inte var det 

primära sättet för schamanen att kontakta andarna, utan en tanke att alla satt i trans kan 

ge det hela en vinklad bild. I många kulturer så kan alla människor, inte bara 

schamanen, ha konsten att sejda eller liknande, då det helt enkelt kan handla om det som 

idag är mer känt, t ex meditation , som också är en teknik för att komma i trans/extas 

(Strassburg 2000:83ff).  I vilket fall så beskrivs det ofta om tre stadier av medvetande 

med olika beskrivelser av övergången därimellan, vilka har betydelse för deras 

metaforiska bildspråk, som beskrivs i 2.1.1.1. 

Det hela börjar med en eller flera av diverse metoder, såsom psykoaktiva droger, den 

typiska schamanistiska trumman eller sång i ett meditativt syfte eller helt enkelt genom  

att vara sjuk på många sätt, t ex av epilepsi, migrän eller schizofreni. Det man kommer 

in i då kallar vi för stadie 1, där det ofta beskrivs om geometriska symboler i olika 

formler som visar sig visuellt. Dessa symboler förändras senare när man kommer in i 

stadie 2. Här börjar sagda geometriska visioner att ta form och manifesteras i olika 

former. För den som kan lite psykologi, så ter det sig logiskt att det är schamanens egna 

huvud som bestämmer om en cirkel ser ut som en fin sol eller t ex en farlig bomb, vilket 

också är en förklaring till olika schamanistiska kulturers skillnader, då varje dag eller 

transtillfälle ger olika resultat. Detta är en teori som andra relevanta forskare har tagit 

upp, såsom David Lewis Williams.  

Stadie tre är det som jag redan beskrivit; det som många beskriver som själsresan till 

andevärldarna, sejden. Enligt många markeras detta sista trans-stadie av en känsla av 

absorbtion till den andra världen, och här förkroppsligas schamanen av t ex djur eller 

vad som nu kunde hända på dennes psykiska resa. 

Dessa tre stadier är relevanta att studera, då det ofta är dem som målas upp och ristas in 

i grottmålningar och hällristningar som  också ska beskrivas. 
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2.1.1.1 Drömvärlden; Grottor och målningar/inristningar 

 

För att kolla på den förhistoriska konsten, behöver man öppna sin syn på konst överlag. 

Det är nämligen inte så att det rörde sig om estetiska bilder som var till för omvärldens 

beundran av fint hantverk, utan snarare en objektifikation av den schamanistiska 

drömvärlden, och dessa objektifikationer var endast nåbara genom schamanistiska 

metoder och trans (a.a: 84ff). De ska alltså ses som en del av de beskrivna arkaiska 

teknikerna, och genom att kolla på grottmålningar som härstammar från ca 30 000 år 

tillbaka, kan man även se hur deras syn på drömvärlden och kosmologin gestalta  sig i 

bildspråk. 

Konsten som målades upp handlade mer om att återuppleva, återuppska och 

”förkroppsliga” drömmarna eller resan som man hade upplevt i sitt trans-stadie. Det är 

alltså ett titt-hål till en annan värld, precis som hur skrift är ett titt-hål till en annan 

tidsålder. Det är faktiskt väldigt likt beskrivelser av Odens runor (se kapitel 3) där de 

beskrevs som portaler till andra tider och dimensioner, ett medel med stor makt. 

Målningarna verkar alltid illustrera de tre beskrivna stadierna i sejden, med övergången 

till det sista markerad igenom en spiral eller något liknande. Man kan alltså urskilja 

”hallucinationernas mönster”, t ex geografiska mönster i form av cirklar och prickar, 

som sedan eskalerar till en väl utmålad bild av hur en zoomorfad schaman ser ut, alltså 

en schaman i förkroppsligad djurform. Det rörde sig alltså snarare om avbildningar av 

schamanens form i den andliga världen än en avbildning av djur, eller så kan det ha rört 

sig om att den avbildade anden ansågs förkroppsligad till våran värld när den avbildades 

på antingen klippor, grottor eller föremål (Strassburg 2000:86f). Man behöver inte 

heller tänka att det var en tydlig kronologisk bildordning, som beskriver själens resa till 

anderiket, utan snarare verkar de målningarna som hör hemma i ”trans-stadie 1” 

omringa de andra, som ett slags membran eller spirituell vägg som skiljer världarna åt.  

Ett lite otydligare exempel på att man på något sätt såg världen som saker fast i 

metaforiska eller för dem verkliga gränser och membran, är de lite mer till synes 

slumpartade inristningarna på avbildningarna. Strassburg menar som flera andra att 

avbildningarna har blivit ”attackerade” av schamaner, för att frigöra andarnas spirituella 

energi, och därmed kunna vara till hjälp för olika anledningar, såsom läkekonst och 

jakthjälp (a.a:89f). Detta verkar också vara fallet när det handlar om föremål som t ex 

ska göras om till halsband. Att göra hål i något material innebar att göra hål i 

membranet som skiljer denna värld från nästa, alltså inget som kunde göras utan 

eftertanke eller med en schamans hjälp. Detta kunde nämligen göra hål i ”väggen” till 

den spirituella världen, göra andarna arga, förstöra den kosmiska balansen och så 

vidare. Det var helt enkelt en arkaisk tro som indirekt fick alla att behandla växter och 

djur med näst intill extrem respekt, iallafall i en stor mängd av kulturerna.  

 
2.1.2 Djuren; själens farkost och budbärare 

 

Djurriket sågs inte helt annorlunda från växtriket i schamanismens värld, med bosatta 

andar och en identitet uppdelad i tre delar (kropp, den kroppsliga anden, och den fria 

anden).  Men djuren har många egenskaper som i människans ögon uppenbarligen 

fascinerat dem. I Skateholms gravplatser kan man t ex se spår av hundföljseslagare 

begravda med sin kompanion, men även i alla hällristningar och gråttmålningar. Mycket 

talar dock för att det kanske mer sågs som att djuret eller anden var ”hussen” över oss 

istället för tvärtom. Den ”fria delen” av djurens själ ansågs som sagt vara bemästrade 

eller bosatta av andar, vilket var den delen av världen som var schamanens uppgift att 

förvalta (a.a:81). Ännu ett tecken eller ledtråd över att djuren kan ha setts som kraftiga 
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väsen, är att det kan ha rört sig om att döda en schaman i djurform eller en ”mäktig 

ande” när man t ex skulle jaga. 

Att kommunicera med djuren var alltså iochmed denna vetskap en stor del av 

schamanens uppgifter, då man då direkt eller indirekt kommunicerade med den 

spirituella världen(a.a:82ff). Det var kanske så att djurandarna tillochmed var 

nödvändiga för schamanens trans-resa till de andra världen, då de hjälpte människornas 

ande och gav dem en säker resa mot de mera illvilliga väsena som de ansåg finnas. I 

senare tid beskrivs en schamans hjälpdjur som fundamentala, i samband med Erik den 

Rödes saga om Lillvölvan. Hon behövde här en sång och hjälp av sina djurdelar (som 

kan ses som bundsförvants-andar som hon bär med sig), för att kunna komma tillbaka 

säkert från sin sejd (Hedeager 1997:115 ff).  

Det är alltså rapporterat från många delar av världen, hur animism (tron på att djur och 

ting är besjälade) utövas, och till synes oberoende har samma syn på djur (Strassburg 

2000:77 ff) (Jordan 2003:99 ff). Strassburg argumenterar om hur hundarna var de enda 

djuren som tilläts leva sida vid sida med människor, trots den stora vördnad eller rädslan 

man ibland hade för djur. Han pekar också på att en speciell kost har getts till hundar i 

Skateholms gravplatser (t ex i Skateholm I, (Strassburg 2000:213ff)), vilket kan ha varit 

sådan föda som ansågs vara till för andar, då det var precis vad hundar var för 

dem(a.a:161f). I vilket fall så är det svårt att tyda på om det var hundarna som tjänade 

oss, eller om det var ett sätt för dåtidens människor att tjäna och hålla uppe relationer 

med andevärlden(a.a:165f). 

 

 

2.2 Konkreta och teoretiska arkeologiska exempel på Schamanism 
under stenåldern; Gravar och dess faror. 
 

Schamanism är något som man nu kanske förstått är ett extremt stort ämne, med över 

30 000 år på nacken. Jag har valt att plocka ut de gravfält som tydligast och bäst 

beskriver en koppling till Schamanism, när jag ska ge lite exempel. Det ska naturligtvis 

inte tolkat som att det inte finns mer material, utan jag har helt enkelt, med en 

sidobegränsning och en önskan av en inte alltför invecklad uppsats,  resonerat på så vis 

att författare som jag referrerat till i dessa sidor, själva har referenser till platser och ting 

i sina egna verk. Förutom den 12 000 år gamla graven från mellanöstern (se kap 2.1) så 

har jag valt att som sagt ta upp speciellt intressanta gravfält och platser, såsom det 

gravfält i Skateholm, med mängder av kopplingar, antydningar, fakta och annorlunda 

dödsfall som vi översiktligt ska gå igenom. 

 
2.2.1 Skateholm 

 

Gravfälten i Skateholm beskrivs noggrannt av Jimmy Strassburg, ur ett schaman-

kulturellt sammanhäng med lite nya perspektiv. I boken beskrivs de tre olika områdena 

som har grävts ut: Skateholm I, Skateholm II och Skateholm III (se bilaga A för mer 

information). Intressant här är väl att man kan komma till en närmare och kanske mer 

sanningsenlig bild av den schamanistiska kulturens syn på döden som en av de 

mäktigaste krafterna i de tre världarna, i allfall under den förkeramiska stenåldern, 

vilket är tidsåldern för Skateholms ”gravkultur”. Gravar och gravfält kunde beskrivas 

som en slags instabil kraftkälla, en portal till de andliga världarna, där onda eller goda 

krafter samlades. De dödas kvarlevor ansågs alltså precis som skadandet av ting som en 

portöppnare, och att vara i närheten av avlidna ansågs mycket farligt och skrämmande 

(Strassburg 2000:229ff). Speciellt viktigt var det med schamaners kvarlevor, då dessa 

sågs som en kraftigare port, då de var de återanimerade döda med en fot i den andliga 
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världen och den andra i den vanliga, som det beskrivs så mycket om. När den andliga 

delen av människan lämnar kroppen, så  är det fritt fram för andar från respektiva 

världar att ”ta över” kroppen. Den logiska slutsatsen folk på den tiden verkar ha tagit, är 

att dessa kroppar är en sammhällsfara eller ett skräckinjagande problem, och ska 

därmed tas hand om på rätt sätt. Detta genom att placera kvarlevorna tillsammans i 

gravfält, eller att skicka ut dem till havs där de aldrig kunde störa byn igen. 

I Skateholm har det med hjälp av och enligt C-14-metoden fastställts ålder och 

brukperiod på gravplatserna. Gravarna i Skateholm I innehåller träkol och kroppar vilka 

har daterats till ca 6000– 4300 f. Kr., medan Skateholm II har ett användningsområde på 

6000- 4000 f. Kr. (http://www.mikroarkeologi.se/publications/skateholm.pdf  2014-12-

21-15:12). Detta gör att denna plats, eller dessa boplatser, väl överrensstämmer med den 

tidsålder som jag undersöker, och dess omfattande fynd hjälper till stor grad i sökandet 

efter den arkaiska tron under en mesolitisk och neolitisk samtid som är målet för denna 

text.  

Man kan i skateholm se hur många av individerna, har utsatts för våld på olika vis som  

kanse inte helt skulle kunna fastställas som dödsorsaken. I grav 22, 33 och 41 i 

Skateholm I så ser man tydliga exempel på äldre män som har fått utstå våldsamma slag 

som hade läkt innan döden. En mängd andra gravar visar upp exakt samma sak, 

nämligen människor som har läkta slag på varierande platser på kroppen. Detta är fallet 

i t ex grav II i Skateholm II och i sydvästra Själlands gravplats Möllegabet II 

(Strassburg 2000:162f). Tolkningsvis kan detta ses som ett uppvisande av 

schamanistiska försök till läkekonst, kanske inte helt olikt trepanation (a.a:165). Om 

man tänker på hur deras syn på membranen i världen fungerade (kapitel 2.1.1 & 

2.1.1.1), så kan det te sig logiskt att man försökte bota människor som är nära döden av 

olika anledningar, genom att öppna kroppens ”membran” med ett benkrossande slag. 

Det skulle då få de onda andarna att försvinna från kroppen, för att den skulle få läka.  

 

3   SCHAMANISMENS KOPPLING TILL 
FOLKTRO OCH GUDAR 

 

3.1 En abstrakt och inledande synvinkel på Asatrons uppkomst 
 

Vi har nu gått igenom vad en Schaman är, hur denne fungerar praktiskt i större drag, hur 

den schamanistiska mysticism-grenens kosmologi ser ut och förhoppningsvis blivit 

visare på dessa fronter. Det är då dags att ta tag i det nästa steget, det vill säga att 

lokalisera dessa olika praktiser och troer i en värld närmare oss, både tidsmässigt och 

kulturmässigt. 

Att detta har något slags värde för att reda ut gudars och religionsmytologiers ursprung 

är kanske inte är helt lätt att se vid en första överblick, men faktum är att schamanismen, 

som vi faktiskt har mycket belägg och dokumentation över, ger en stor inblick i vad 

folket värderade.  Det är alltså just dessa värderingar som man vill komma åt, vilket 

schamanismen egentligen i detta sammanhang är ett väldigt bra medel för att göra. 

Genom den får man en insyn i djurens betydelse, varför människors senare gudar var 

förebilder och i människors tankesätt, där schamanismen kan anses vara normativ för 

deras världsbild.                                                                                                                              

Att tron har funnits så länge och i så stor utbredelse antyder starkt att det troligtvis var 

en ingrodd och självklar tro som formade människors livssyn och därmed de attribut 

som man ansåg värdefulla hos människor, och även djur. Denna insyn, tillsammans med 
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att gudarna var förebilder och ikoner för människor, ligger till grunden för att förstå 

varför gudarna just hade de attribut och historier bakom sig som de senare fick.  

I just avseendet av Nordisk mytologi, det vill säga asatron, så har jag valt att kolla mest 

på schamanistiska antydningar innan dessa försvann (av uppenbarliga själ) i samband 

med större politiska och religiösa agendor, såsom Asatron, Kristendomen och det Ryska 

imperiet. Jag har kollat noga på folkvandringstiden i studien hur en tro som Asatron 

uppkom, där schamanismen var tydligast nära Asatron men fortfarande grundläggande 

densamma som den omskrivna stenålderspraktisen. 

Jag har alltså valt att utifrån schamanismens betydelse för människor i allmänhet, 

studera hur människor omedvetet eller politiskt medvetet, utnyttjat denna betydelse för 

att skapa en central ståndpunkt där människor kunde enas. Skapandet av asatron 

bildades helt ”perfekt” som en kontring mot kristendomens mäktiga gud, där även 

härskare på den tiden plötsligt hade sin ättlinje till ”Gaut/Wotan/Oden” och därmed rätt 

att härska. Även Oden verkade vara en gestalt av den mäktigaste schamanen som folk 

såg upp till så. Oden som karaktär och dennes historia är också väldigt intressant att titta 

på när man kollar upp närliggande religioner. Det är alltså ofta en lång väg emellan 

sagda kopplingar, och den schamanistiska tron under neolitikum som jag valde att 

beskriva. Det kan alltså te sig lite vagt när man jobbar såhär, med en del potentiella 

felkällor, men Oden och schamanen har alltid varit central i religioners uppkomst och 

praktis. Detta är alla saker jag ska ta upp i detta kapitel, men den stora frågan kvarstår, 

var det en medveten skapelse av en fiktionell förebild, eller en verklig samt uråldrig 

mänsklig mytologi?  

3.1.1  Schamanismens återfunna attributer i senare stadier 

 

Trots varianter och olika kulturer av schamanism, så återfinner man konstant centrala 

attribut och uppgifter i de olika världsdelarnas versioner, upp till den grad att man som 

sagt ändå kan kategorisera dem alla in i en folktro, en världsbild som då band ihop 

mänskligheten trots olika etniciteter (Hedeager 1997:119). Dessa attributer fanns inte 

heller enbart i en väldefinierad schamanistisk tro som var unik, utan de återfinns ofta i 

senare religioner och i beskrivningar av diverse gudars tidiga (arkaiska) stadie. 

För att förstå sambandet mellan gudarnas attribut och schamanismen, måste man alltså 

ha en någorlunda koll på schamanernas funktion, arbetssätt och kultur, som vi redan 

gjort vårt bästa för att få uppsikt om. Utan denna förståelse så blir slutsatsen inget annat 

än ett tomt svar. Hedeager har i sitt verk Skuggor ur en annan verklighet, sammanställt 

en bra bild av den vördade schamanen som unga och gamla såg upp till med vördnad, 

en bild som många andra också framställt.  

Det är alltså redan så här långt i texten ganska lätt att se hur dessa schamaner sågs som 

förebilder som var essentiella för folkets överlevnad, hur de var mystiska och 

skräckinjagande, men även hur deras kunskaper kan ses som övernaturliga och med 

gudalika drag (så som vi kallar fenomenet idag, människor på den tiden såg det 

troligtvis som mer naturligt och självklart, en tro på andar och det övernaturliga mitt 

ibland oss). En annan viktig funktion var deras läkekonst, som på den tiden mestadels 

praktiserades av dessa trolldomsmänniskor. Det är såklart en oerhört viktigt roll i vilket 

annat samhälle som helst, men på denna tid sågs kanske läkekonst som magi och 

fifflande med andarnas värld, och inte fakta/vetenskap. Det faktum att t ex smide (som 

inte fanns som teknik under tidigare omskriven stenåldersperiod) också sågs som ett 

ingrepp i den andliga världen, och inte kunde göras hur som helst, ger en insyn i att 

människorna hade en helt annan världsbild och förklaringar till det som de såg framför 

sig. Vi ska nu hitta dessa syner och förklaringar i tidsperiodsaktuella texter. 
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Schamanens mystiska metoder beskrivs bland annat i Erik den Rödes saga där det står 

om Grönland på 900-talet. Det var historiskt sett ett av de sista ställena som utövade 

skaldekonst(dikt-form centralt för schamanismen och asatroende) och hednisk tro. Här 

skrivs det om en gammal spåkvinna, Torbjörg, även känd som Lillvölvan, som kommer 

till byar på besök under vintertid. I sagan behövde den främsta bonden Torkell vetskap, 

å byns vägar, om när missväxtåren skulle upphöra. Väldigt beskrivande i texten 

kommer Torbjörg dit för att hjälpa, med en stor skinnpung med ”trollmedel” och iklädd 

klädesplagg från många djur, bland annat katt, kalv och lamm. Här behöver hon också 

en kvinnas sånghjälp för att kunna utföra sin trollkonst, sin sejd, utan att själen tappar 

sin väg till kroppen (Hedeager 1997:115 ff). 

 

Att sejda är helt enkelt samma metoder som schamanerna  hade för att låta sin själ 

vandra från denna sida till den andra när de pratar och hämtar information med de döda. 

Under tiden nära eller under asatron var ”vägen” mellan världarna Yggdrasil, 

världsträdet, medans det under stenåldern rörde sig om en slags ”påle” eller träd 

(Strassburg 2000:80).  

Att kvinnan i Erik den Rödes saga hade på sig olika typer av djur talar om den viktiga 

funktionen djur hade i sejdkonstens och människors värld, återigen. Dessa var nämligen 

verktyg för att själen skulle klara av sin resa, i den mån att schamanen använde sig av 

hjälpandar i form av djur. Olika djur skyddade schamanens själ på olika sätt och de var 

alltså alla viktiga på olika vis. 

Kopplingen emellan kulturerna blir väldigt  tydlig efter denna beskrivning, speciellt när 

man väljer att kalla schamanens tekniker för att komma i extas eller trans för sejd, vilket 

jag kan tycka är sanningsenligt, då de bygger på nästan exakt samma principer. På 

grund av de extremt lika attributerna, har jag här valt att se Lillvölvan som en senare 

och även kanske historiskt vinklad schaman. 

Sejden gick även under denna tid till så att schamanen (völvan, eller vad liknande 

trolldomsutövare kallades) sattes i trans, med sång eller läkemedel, som gav möjlighet 

för själen att i en zoomor-form (själen som skepnad av ett djur) resa igenom det centrala 

och sammanbindande världsträdet till dödsriket för att göra sin uppgift. Viktigt var 

sången som Lillvölvan i historien krävde, för utan den kunde inte hennes själ i djurform 

hitta tillbaka till sin kropp på denna sida. Trädet mellan världarna var också centralt för 

att initieras till schaman, vilket man gjorde genom att vandra till dödsriket genom att 

vara nära döden. Detta världsträd eller påle har förutom myteologin och historier samma 

attributer, betydelse och funktion som den senare asatrons Yggdrasil (kap 

3.1.1.1)(Hedeager 1997:120 ff).  

Tolkningsvis kan de läkemedel för att hamna i trans och nära döden varit psykoaktiva 

droger (liknande schamanismens grunder) eller genom den dåtida centrala misteln, som 

både var ofarlig mat, symbolik/metaforik och ett farligt gift. Det var i alla fall igenom 

denna eller liknande farliga initieringer som schamanens magiska kraft avgjordes och 

bestämdes, även under denna tiden.  

 

3.1.1.1 Yggdrasil och schamanismens världsträd 

 

I historierna om världsträdet och dess betydelse för schamanernas sejd och för deras 

initiering till trolldomsutövare, kan man också se hur trädet var centralt för att binda 

samman världen, centralt i deras tro(kapitel 2.1.1)(a.a:120)(a.a:148 ff). Om detta rörde 

sig om ett träd som stod på en bestämd plats är dock oklart. Det kan ha handlat om en 

viss trä-sort eller träd med speciella egenskaper som växte på många ställen, vilka folket 

besökte med sina olika syften. 
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Även om det handlade om ett eller många sådana träd så har de för länge sedan 

förmultnat, men kan det röra sig om en metaforisk historia med grund i schamanismens 

kosmologi? Utan att röra för mycket vid saker som inte rör det här ämnet, så kan man 

också bevittna andra äldre religioner, som beskriver den spirituella energin som ett flöde 

igenom ett hypotetiskt träd, där kotten är den slutliga produkten (dig själv eller denna 

värld) och där kottens energi har tagits ifrån en annan värld, jorden och vattnet. Det är 

ibland bra att inte ta saker så bokstavligt talat, men myten om Yggdrasil, världsträdet, 

har samma egenskaper som schamanernas träd, vilket vi senare kan se i historier om 

bland annat Oden! 

3.1.1.2 Ornamentikens tysta inblick 

 

Att djuren hade så pass stor betydelse för människor kan man ganska tydligt se på de 

nordliga folkens ornamentik vid tiden för folkvandring, det vill säga runt 400- 500 e kr. 

Samtidigt som andra folkgrupper hade avbildade ledare, t ex brakteat och klädesspännen 

i form av Ceasar, så höll man i norden istället på med att avbilda djur, troligtvis väl 

medvetna om att ikoniseringen höjde dessa till samma härskarstatus som de romerska 

kejsarna (Hedeager 1997:80 ff). Det talar oerhört mycket för djurens innebörd för 

sejden och därmed folket (a.a:136 f). Under tidpunkten börjar också dessa djur- och 

schamaninslag i ornamentiken användas för att avbilda nya gudar och historier. Helt 

plötsligt börjar symboler som kopplats till Oden och andra tidiga asatro-myter dyka upp 

på brakteaten. Här kan man, enligt mera traditionella och konkreta arkeologiska 

metoder, konstatera att man nu börjar ikonisera en ny gud eller härskare och att 

bildningen av en tidig Odenkultur var ett faktum. Det kan också vara så att det rör sig 

om en ”verklig” person, som genom sina bravader eller goda föredöme sedan har lyfts 

upp till guda-nivå. Motiven började nämligen avge en karaktär med Odens attributer, 

kanske i en annan hamn (att ändra själform till annat djur benämndes ibland som ”att 

skifta hamn”) eller i sin mänskliga form. 

Man kan i alla fall med historien och med arkeologiska studier som hjälp konstatera att 

ett stilbrott i ornamentik som det här ofta markerar en reformation av samhället, där 

man frivilligt eller ofrivilligt samlas runt en ny ikon, troligtvis med nya ledare och 

politiska ändringar. Folkvandringstiden som ju är vid tiden för stilbrottet är känd för 

dessa ändringar, därmed kan det tyckas att det är troligt att det var så. Det var troligtvis 

runt denna tidpunkt som gamla sägner och myter togs om hand av den dåvarande 

krigareliten som hade makten.  

Dessa myter kunde sedan skrivas om med nya inslag för att skapa en stabil, utförlig 

mytologisk grund, där krig glorifieras och där folket kunde enas runt en gemensam tro 

(a.a:89 ff). 

Framför allt stärkte detta troligtvis elitens gudomliga rätt att härska, ett knep som 

ledande ätter i Europa sedan tydligt och vanligtvis följde efter, genom att binda sin 

ättelinje tillbaka till Oden, eller Gaut (Got, kanske till och med grunden till ordet Gud?) 

som han också kallades, för att rättfärdiga allt dem gör (a.a:43). Symboliken som var 

kopplat till Oden kan mycket väl ha att göra med kristendomens framfart, och ett nytt 

behov av att hävda sin ideologiska tro. Detta är troligtvis en av de politiska 

anledningarna som härskareliten kunde ha haft för en omformation av Odenkulten till 

fulländad Asatro(Pearson, Mike Parker 2006:86 f).  

Det var alltså kanske så att dessa gudar bara vara konstruktionen av en väl utförd 

härskarteknik, avsedd för ledarnas egna syften. Mycket talar dock för en verklig 

förankring, t ex i schamanismen som det ska återkommas till.´Vi vet iallfall mycket väl 

att djuren hade extremt stor roll i människornas syn på världen under de äldre och nyare 

schamanistiska tiderna. I vilket fall talar ornamentiken mycket för att det var just här 
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som man märkbart började se upp till och ikonisera gudar som liknar de vi ganska väl 

känner till i myterna tillhörande asatron. Det kunde även ha varit en blandning av påhitt 

och en verklig grund, vilket jag själv känner är ett mycket troligare svar. 

 

 

3.1.2 Oden och Schamanism 

 

Hur kan då den store, vise och allsmäktiga Oden med alla sina magiska förmågor och 

konster någonsin grundas i en vanlig människa? Det finns väl ingen människa som kan 

prata med de döda eller som överlever att spetsad hänga i ett träd i nio dagar, såsom det 

nämns i kapitlet Hávamál i Snorres bok Edda.  

Svaret får man med stor sannolikhet, när man börjar jämföra Odens egenskaper och 

förmågor, med dem som krävdes av en schaman i den utövade tro som fanns innan och 

även långt efter Oden-kulten började vid folkvandringstiden. I en annan bok av snorre, 

där han beskriver de nordiska ynglingakungarnas sagor och ätteband, Heimskringla, 

beskriver han även Oden som en vanlig människa i kapitlet Ynglingasagan. En härskare 

som andra kungar härstammade ifrån och en härskare som får lära sig magiska 

egenskaper, men ändock en vanlig människa som tillslut lagt större delen av världen 

under sig. Oden dog faktiskt till och med i denna saga genom att spetsa sig själv med ett 

spjut efter att ha fått en dödlig sjukdom (Sturlasson 1919:22). 

Det som är intressant i detta sammanhang är som sagt att kolla på hans beskrivelse av 

Odens förmågor och tillskrivna attribut, för att sedan jämföra det med schamaners 

förmågor och uppgifter. Helt plötsligt får man en slags förståelse för varifrån denna 

legendariska gud kan ha härstammat ifrån, och att han beskrivs som en människa som 

ändå känner till magins konst är inte heller så konstigt. Man trodde ju faktiskt på 

schamaner samt dödsriket och såg det till och med som en slags självklarhet, så en 

vanlig människa med ”trollkunskaper” var inte så konstigt att tro på under den tiden.  

 

De schamanistiska egenskaper som Snorre tillskriver Oden är i princip nio stycken 

(Hedeager 1997:124 f).  Att det handlar om nio stycken är inte heller underligt, då det är 

ett återkommande ”heligt” tal inom mytologierna, inte förvånande är det heller att dessa 

gör honom till den mäktigaste schamanen, en slags förebild för alla schamaner som 

fanns i hela världen. Dessa nio sammanställda egenskaper är alltså: 

1. Oden kan uppträda i vilken gestalt som helst, samtidigt som kroppen ligger livlös 

kvar (beskriver att sejda, hamna i trans och att skifta hamn) (Sturlasson 1919:18). 

2. Oden pratade skaldespråk, alltså på den tiden i högtidlig vers och diktform 

(Sturlasson 1919:18).                                                                                                                                  

3. Han är herre och mästare över sejdkonsten och den förste som lärde ut sina konster 

till sitt folk (Sturlasson 1919:17 ff). 

4. Han har förmågan att blända fiender eller göra deras vapen obrukbara (Sturlasson 

1919:18). 

5. Han har till sitt förfogande två korpar som flög runt och samlade information, vilket 

kan ses som schamanernas hjälpandar (Sturlasson 1919:19). 

6. Oden kan prata med- eller återuppväcka de döda, vilket kan kopplas med att 

schamaner pratade med döda för att spå i framtiden (Sturlasson 1919:19). 

7. Han härskar över trollsånger och den skrivna magin, galdrar och runor (Sturlasson 

1919:19f). 

8. I Havamal i Eddan beskrivs hur Oden hänger i Yggdrasil, spetsad i sitt spjut under 

nio dagar för att sedan övervinna döden. Likheten med den schamanistiska 

initieringsriten är slående (se 2.1). 
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9. Han känner till alla rikedomar som jorden erbjuder och kan få jorden att öppna upp 

eller vädret att slå om (Hedeager 1997:124 f).   

Även världsträdet, som också kan ses som centralt för att koppla Oden till denna tro 

genom schamanismens betydelse, har i sitt namn kopplingar till Oden. Ordet Yggdrasil, 

som är det nya namnet inom asatron, betyder Yggs Häst. Här är troligtvis Ygg ett annat 

namn för Oden, som betyder Den Förskräcklige, som man kan se i andra sammanhang 

(a.a:150 f).   

Andra antydningar till att Oden grundar sig i andra äldre kulturer ser man också i 

Snorres Edda. Här nämner han Voden, eller Wotan som ”Den vi kallar Oden” när han 

luskar ut sagda mans släktförhållanden när han vandrar igenom världen. Wotan var 

Germanernas och Skandinavernas gud, som stod för vildhet och raseri inom krig, men 

även för åska och storm. Det är tydligt att denna Wotan, eller goternas Gaut inte var 

densamma som asatrons Oden, utan snarare en Oden i outvecklad form (Hedeager 

1997:145 ff). Dess egenskaper och historier är väldigt kompatibla och schamanismen 

var som redan nämnt utbrett i dessa regioner, vilket fortfarande kanske kopplar grunden 

dit. 

 

 

3.1.2.1 Diskussion, felkällor och tankar om Oden som schaman 

 

Som man då ser i föregående texter så börjar det att se väldigt logiskt och ihopkopplat 

ut. Man kan dock tänka sig att de belägg och information vi har om schamaner inte 

heller är jättetillförligt på det avseendet att det kanske också rörde sig om fiktionella 

historier. Iså fall, kan man konstatera att det rör sig om en mytologisk värld, där 

historierna har byggts upp och kanske bara baserats på (för den tiden) konstiga och 

mystiska människor. Schamanism har dock dokumenterats noggrant som en praktiserad 

tro, så denna hypotetiska tanke kanske stannar som hypotetisk. Ändock så kan man i 

denna tanke också se sambandet mellan Oden och dessa ”historier”. En myt trappas ju 

oftast upp och blev i så fall en myt om en myt, med politiska avseenden för 

omskrivningarna. Därmed kan det nu istället vara svårt att inte se asagudarnas koppling 

till den tro eller myt, vad man nu än väljer att kalla det, som är schamanism.  

Det finns också belägg för influens från det romerska riket, där dyrkan av guden 

Mithras utövades. Mithras och Oden har många liknande egenskaper, och enlig snorres 

historier emigrerade en Oden-kult ifrån norra kusten av svarta havet runt år 300 (Kaliff 

& Sundqvist 2006:212). Detta har kanske inte jättemycket sanning i sig, men grundar 

sig även här i den tidigare schamanismens egenskaper. 

Värt att också tänka på är som Hedeager nämner (Hedeager 1997:125 f), att 

Kristendomens betydelse i omskrivningen av denna schamanistiska tro är ett faktum. 

Det handlade både om en rädsla för tron, som sågs som satanistisk, hednisk och icke 

human, men även om en politisk agenda där man ville att folk skulle acceptera myten 

om Jesus som den sanna och humanistiska. Denna rädsla har varit så genomsyrad och 

hårt kontrollerad, att de kopplingar vi ser emellan Oden och den hedniska tron är ett 

vrak med information, där man tvingas luska och tänka för att ens börja förstå 

kopplingen. Ändå finns ”bevisen” kvar i en möjligen förvrängd form, trots vår långa tid 

av kristen influens. 

3.1.3 Andra asagudars möjliga ursprung 

 

Vi har nu sett hur Oden ses som en förebild samt gestalten av den perfekta schamanen, 

men även en förebild för kungar och viktig faktor för ledares rätt att härska. 
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Anledningen till att det skrivs mest om denne gud, är att faktabeläggen och historiska 

kopplingar är långt många fler än för andra gudar. Troligtvis grundar sig de flesta just i 

vandringssägner och mytologikompletteringar av Odenkulten, då en bra historia kräver 

många detaljer, som de politiska historieskrivarna (Det sågs mer som riktig historia än 

som myter på den tiden) nog visste. De kunde alltså på detta sätt välja ut de 

folkhistorier, som passade deras kulturella härskaragenda. Trots detta kan man i alla fall 

se små antydningar till verklig grund i några av gudarna, vilka jag tycker är värda att 

diskutera i denna text, trots att det kanske kommer att kopplas tillbaka till Oden och 

hans uppväxt i kulturen. Även dess långt mer komplexa väg för att nå någon gnutta av 

information gör att jag tyvärr inte kan berätta om alla verkliga baseringar, i ramen för 

denna uppsats. Man får helt enkelt se och till viss del lita på en koppling till 

schamanism när man ser en koppling till Odens tidigare stadier. 

 

3.1.3.1 Tor, den kulturellt fallande guden? 

 

Tor, som i alla fall är ett av hans många namn, såg sitt första ljus i Germanernas kultur, 

där även Oden benämndes som Wotan. Tor är i asatron härskare över blixt och åska, 

men även den främsta inom byggkonsten, med sin hammare Mjölnir. 

Tor är identisk med många tidigare gudar såsom Zeus i Grekland, Jupiter i Rom, och 

Indra i forn-Indien, vilket troligtvis tyder på ett väldigt gammalt mytologiursprung. 

Tacitus, en romersk soldat som anförde mycket historier, berättar om hans möte med de 

hedniska germanerna och beskriver deras dyrkan av Hercules, som i nord kallades 

Donner, eftersom man i Rom hade för vana att ”översätta” andras gudar till deras 

liknande motsvarighet. Intressant i den givna informationen är att Þórr (Tor) har sin 

motsvarighet i svenskans dunder eller tordön eller i engelskans thunder och i tyskans 

donner. Dessa ord dras alla tillbaka till den dyrkade guden som Tacitus berättar om, 

sammanställt i Gesto Danorum (Davidson 1964:81). 

I Snorres så omtalade Edda beskrivs Oden som Wotan, som med den benämningen är 

samtidig med denna hypotetiskt tidiga version av Tor, Donar. Det intressanta är att han 

då hade några av Tors egenskaper, nämligen åskan och stormen (Hedeager 1997:145 ff). 

Efter den tidigare nämnda politiska omskrivningarna av asagudarna, så hade inte Wotan 

dessa egenskaper, utan de hade istället gått över helt till Tors uppgifter. Tor hade även 

efter detta skede förlorat sin position som en av de högsta gudarna i tidigare nämnda 

kulturer, och positionerat sig något under Oden, igenom att han blivit hans son i den nya 

mytologin, trots hans fortsatta stora betydelse. Oden var ju trots allt det enda som en 

kung behövde i förebildsväg i och med asatrons grunder. 

Det finns teorier om att Tors hammare, och därmed kanske även Tor, var en protest mot 

det kristna korset och kulturen såsom en av anledningarna för asatron, men föga grund 

finns för just denna tanke (Nordeide,Saebjorg Walaker 2006:218 ff). 

 

3.1.3.2 Freja, den utomstående guden. 

Freja är också en av de stora gudarna, som folk tros ha dyrkat lika länge och i samma 

grad som Oden, Tyr och Tor. Det intressanta med denne är att hon i sagorna inte 

tillhörde Asarnarna, utan Vanerna, havsfolket. Freja var fruktbarhetens och kärlekens 

gud, och det berättas av Snorre om hur det var vanligt bland hennes folkslag med ingifte 

och incest, vilket Loke i asatron anklagar henne för(Davidson 1964:113 ff).  

Intressant och belägg för verklig grund kan ha varit andra namn för Freja, t ex Mardoll, 

där marr syftar på havet, och även Skjálf. Enligt berättelserna om Skjálf sägs det att hon 

dödade sin make Agne med en halsring. Agne var en konung i Svealand, men intressant 
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här är att sådana halsringar som det kanske förtäljs om, hittas i medelhavsområdet 

tillsammans med andra kvinnofiguriner. Vissa är daterade till 3 000 f Kr, vilket ger stort 

belägg för att Freja kan ha tidigare grund än Oden. Men även Freja känner enligt snorre 

till konsten att Sejda, det var faktiskt till och med hon som lärde Oden dessa konster 

(Davidson 1964:115)! Detta är kanske inte så konstigt, då schamanismen som tidigast 

daterats till ca 30 000 f kr borde haft lång tid på sig att spridas till olika delar av världen 

med sina historier, och på något sätt verkar den verkliga spridningen av Freja och Oden 

ha sammankopplats tidigare än asatrons början, igenom schamanismen. 

 

3.1.3.3 Tyr, den lugna varianten av Oden 

 

Tyr är enligt asatron Odens krigar-motpol, den lugna krigar- och härförarguden. 

Enligt Tacitus skildringar så finns det en till krigsgud bland de germanska gudarna 

innan asatron, som förknippas med krigsguden Mars. Denna gudomliga motsvarighet 

tillskrivs inte Wodan, utan till en gud som kallades ”Tiwaz”. Och Tiwaz är enligt 

Snorres text Tyrs motsvarighet (Davidson 1964:56 f). Det är alltså en tidig dyrkan av 

Tyr som Tacitus pratar om. På denna tid var de tidigare motsvarigheterna av Tor, Oden 

och Tyr likvärdiga (Hedeager 1997:105 ff), men det verkar som Oden senare tagit 

attributer från Wotan, Tiwaz och Donnor, för att på så sätt bli den största av dem alla. 

Kanske berodde denna omskrivning av ett behov av att ha en mäktig gud, som 

kristendomen marknadsförde sin egna.  

 

3.1.4 Kvarlevor och liknelser med ”nygamla” Sibiriska kulturer 

 

Peter Jordan skriver i sin bok Material Culture and Sacred Landscape, 2003, om den 

sibiriska kulturen Khanty. Här tar han upp en mängd saker om sagda kultur, men även 

en stor del saker som hör ihop med denna. Antydelser som det skrivs om härleder 

ganska starkt till en uppfattning om att det rör sig om en senare, fragmentarisk eller helt 

enkelt grundläggande schamanistisk tro. När han tar upp deras och andra nordliga 

kulturers syn på djuren skrivs det: 

 

”What does remain clear - and has consequently fascinated successive 

generationsofcultural theorists – is that boreal-zone, hunter-gatherer ethnographies 

tend to repeat the same or very similar themes, especially with regard to indigenous 

ideas about animals.” (Jordan 2003:98) 

 

Det här är bara en av antydningarna till en gemensam tro, som har glidit med kulturerna 

till de olika människogrupperingarna, och kan antyda en historisk gemensam tro eller 

kultur. Värt att tänka på är att Jordan (som är min främsta källa när det gäller kvarlevor 

och historia av schamanism i det Sibiriska landskapet) kollar på senare tidsperioder, ca 

år 1500-2000 e. Kr. och det har därför gått lång tid ifrån den schamanistiska världen 

som det har skrivits om, som fokuserades till 7000- 4000 f. Kr. Detta kan som sagt leda 

till en fragmentarisk bild av historia som fås ta med en nypa salt, men som ändå leder 

till en slags logisk slutsats, där spår, fenomen och gemensamma folkskrocker binder 

dem allihopa till den arkaiska schamanismen. Kulturen Khanty tas även bara upp som 

ett lätt exempel utav många svårare, när man ska bena upp ämnet om gamla nordliga 

kulturer där schamanistiska kosmologier lever kvar. 
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Förutom bilden och synen på djur, så finns tron på andar i naturen och saker med i 

Khantys och Sibiriens tro. Här nämns det bland annat om att offer gjordes till floden 

Ob’ (som var Khantys naturliga samling- och boplats, men dyrkades även)(a.a:43 f). 

Ryssland var på den tiden indelat i mindre ”skatt- och kontrollstationer” (Volosti), varav 

26 var placerade på posten med ursprung från Khanty, vilket kan tala om den 

”primitiva” befolknings betydelse för området (a.a:42f). Dessa volosti var oftast 

indelade i kulturella liknelser, med flytande och svåra men tydliga gränser som 

samvetskoncept (samosoznanie – ryska samvetet) och gemensam religiös tro. Det är 

denna religiösa tro, som också hör ihop med djurbilden, som jag i detta verket har ansett 

vara intressant. Bland annat så troddes det att varje volost hade en helig beskyddare, 

nerskickad av ”the high god”, som ansågs vara den främsta av alla lokalt dyrkade 

andar(a.a:44). Här kan man som sagt se kopplingar till den entitet eller det konceptet 

som återkommer i olika schamanistiska grupperingar, nämligen”the sky god” eller ”the 

high god” som det kallas i Khantys kultur. Detta och faktumet att man dyrkar natur, 

djur och olika andar som bor i naturen, gör det väldigt likt den schamanistiska 

kosmologin som det har skrivits om i kapitel 2. Bland annat så ansåg man att själar inte 

bara kunde bosätta sig i människor, utan även i många djur och växter (a.a:99f). Detta 

känner man ganska lätt igen i den schamanistiska animismen och tron på djur. 

 

4  SAMMANFATTNING 
 

I Snorres Heimskringla och i Eddan beskrivs asarnas och Odens utflykt ifrån Asien, där 

han och hans folkslag tar över del efter del av världen och lämnar efter sig folk som 

skulle styra i hans ställe när han tog över mer områden (Hedeager 1997:140 ff). Detta 

kan lätt knytas till att schamanismen som förklarat spred ut sig i världen, och kanske 

pratar han metaforiskt eller omedvetet om denna kulturs utbredning, och han kanske till 

och med sitter på kunskapen att den började i Asien. Den tidigast daterade schamanen 

hittades ju där, 12 000 år gammal i en grav i dagens Israel. Dock stämmer inte Snorres 

två historier ihop, men det kan tyckas förståeligt, om han hade en politisk högre makt i 

ryggen, och om det nu är så att han skriver om en sak, som har sitt historiska ursprung 

för runt 12 000 år sedan, ca 11 000 år sedan för Snorres del.   

Man kan också koppla dessa historier till Hunnerna, som kom till Europa under 300-

talet (Hedeager 1997:146 f). Dessa utgjorde en gemensam upplevelse för de flesta 

folkslag, och i Asien under samtiden pågick faktiskt schamanism, inte minst bland 

kineserna eller mongolerna som leddes utav Djingis Khan. Det är alltså hypotetiskt 

möjligt att han med vetskap eller ovetskap beskriver detta historiska händelseförlopp. 

Att schamanismen levde vidare till att utvecklas vidare till en frodande religion med 

hundratals myter och historier i norden, är som redan berört väldigt kopplat till 

kristendomen och det romerska imperiet.  I Teutuburgerskogen år 9 efter Kristus vann 

germanerna, det vill säga det nordliga folket, över romarriket, med hjälp av 

gerillakrigsmetoder. Detta hade väldigt stor betydelse, då kejsaren för tidpunkten, 

Augustus, inte bara tvingades avsluta sin konstanta expansion, utan fick bemöta 

förlusten genom diplomatiska metoder (http://www.militarhistoria.se/artiklar/antikens-

armeer/slaget-i-teutoburgerskogen/ 27.05 2014). Att detta har en poäng kanske förbises 

av många, men det var på grund av detta slag som romarna stoppade sin kulturella 

spridning, och följden var att inte kristendomen fick fäste i Norden när den spred sig 

som en löpeld genom romerska imperiet lite senare. Den kristna kulturen tystade ner 

och förfrämligade den gamla schamanismen i dessa områden och även i Norden, men 

inte till den grad att spåren inte fanns kvar, som i de flesta andra Europeiska kulturer.   

I andra delar av världen blev schamanismen integrerad eller avstött av de flesta 

kulturerna, och nu är det magert med spår av den arkaiska tron. Men för ett dedikerat 

http://www.militarhistoria.se/artiklar/antikens-armeer/slaget-i-teutoburgerskogen/
http://www.militarhistoria.se/artiklar/antikens-armeer/slaget-i-teutoburgerskogen/
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eller vältränat öga, kan man med en inblick i dåtiden, fortfarande uppleva och beundre 

den troligtvis äldsta kosmologin som går att hitta i mänsklig historia och jag hoppas att 

jag har gjort dig som läsare intresserad av att forska vidare om ämnet. 
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Bilagor 

Bilaga A: Skateholm I, II, III 
http://www.mikroarkeologi.se/publications/skateholm.pdf (2014-12-21 15:03) 

- För tydliga bilder och förklaringar om de tre gravområdena i Skateholm, samt 

de närliggande utgrävda boplatsområden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


