
KAPITEL 7 

Den dubbla blicken: en berättelse om 
konsten att frammana rituell närvaro  

hos bambarafolket i Mali 

Tord Olsson 

ag minns en blek marsdag i Gwanyebugu, bambarabyn som är min hemvist i 
Mali. Harmattan, den heta stoffbemängda vinden från öknen hemsöker oss i den 
vitnande dagern. Jag lutar ryggen mot lerväggen till mitt hus, där jag sitter på 

marken. Sandstigarna som leder till byn har blåst igen, de breda lateritfärgade sti-
garna som slingrar sig mellan de mäktiga beobabträden, vart och ett med sitt uråld-
riga öde. Den ouppfostrade vinden sliter i sädesförrådens halmtak, far fram mellan 
de grågula lerhusen, pinar människor och djur. Jag sveper den svarta tua-
regturbanen tätare om näsa och mun. Åtgärden noteras av min värdinna Nyakòrò 
Soko:  

J

– Den vita vinden slår till, säger hon. Den rävröda bocken som är sätet för 
djinnen, byns genius, står stilla intill det väldiga kapokträdet, med huvudet mot vin-
den. Bambarabyar som inte är islamiserade brukar hysa en sådan bock. Nyakòrò 
följer min blick:  

– Där är djinnen, konstaterar hon lakoniskt. Inget konstigt med det. 
– Ja, där är han, svarar jag. Folket i byn känner inte till denna djinns egen-

namn. De flesta vet dock att det är en man, att hans fötter är förtvinade och därför 
måste förflytta sig med hjälp av bocken som riddjur. Den är hans ”häst”, säger en 
del av byborna.  

– Ungefär som Abdullah, förklarade en gång Sungo, Nyakòròs son, och syf-
tade på en fulaniman som ofta kommer på besök. Han har klumpfot på båda föt-
terna och förflyttar sig, äter och sover på sin lilla åsna, liksom fastväxt vid djuret.  
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Man är mån om bocken. När han dör måste han skyndsamt ersättas av en an-
nan bock, annars tar djinnen plats i ett nyfött barns kropp. Detta är vardag för 
Sungo och hans mor. Jag däremot, försjunker i epistemologiska betraktelser. Som 
många andra skiljer Nyakòrò i sitt yttrande inte på bocken och själva djinnen, det 
synliga och det osynliga. Det inre livet under den sträva ytan, det säger hon inget 
om, men Sungo gör det i sin förklaring. Båda använder metonymi i sitt språk, men 
på olika sätt, Sungo och andra även liknelser. Språkbruket är bildligt, men inte helt 
och hållet bildligt. Det anger ävenledes uppfattningar av faktiska förhållanden i 
livsvärlden, och dessa förhållanden gestaltas inte bara i språket, utan också i männi-
skors relationer till objekt och aktörer i rituella situationer. Det vardagliga resone-
manget om bocken, som är djinnen och samtidigt är dess riddjur, kan inte bara av-
färdas som diffust bildspråk. Snarare är det ett sätt att uttrycka erfarenheten av den 
dubbeltydiga kvalitet hos ting och aktörer som påtagligast kommer till uttryck på 
riternas scen: Rituella aktörer och rituella objekt är ambivalenta, de betraktas med 
en dubbel blick. Människor och ting kan i rituella situationer framträda både som 
autonomt agerande personer och som instrument för andra aktörer, som andar eller 
gudomligheter. Den som har förmågan att se detta är nyè-fila-tigi ”den dubbla 
blickens mästare”, sägs det. 

Min tid i Mali består till stora stycken av perioder som jag uppfattar som hän-
delselösa. Väntan i vinden, andra dagar under eftermiddagshettans lamslående tyst-
nad. Jägarna Sory, Gwandin och Nyòkuru har slagit sig ner bredvid mig. Samtal 
förekommer inte. Ansiktena sluter sig. Jag betraktar dem ett ögonblick från mitt 
europeiska århundrade. Sjunker in i deras tystnad. Så blir vinden tegelröd av den 
lateritfärgade sanden. Sory bryter tystnaden, lägger handen på min arm:  

– Ah, den store jägaren är där i den röda vinden, han som förolyckades i en 
bilolycka för 40 dagar sedan. Han är död men lever, meddelar oss sin närvaro, 
mumlar Sory bakom turbanen. Vindens gulvita och röda ljus sprider tvivel över det 
som är synligt.  

Bambaras livsvärld befolkas av en mängd personliga väsen (fènw) och bara en 
del av dem utgörs av i nuet fysiskt levande människor. En del av de där andra per-
sonerna är de döda som inte är kroppsligen men i en annan form av liv närvarande 
personer; vissa av dem kan kallas anfäder och anmödrar, andra kan kallas heroer. 
Djinnerna utgör en särskild krets av personer som inte är människor. De många 
gudomligheterna är ett annat släkte. Men även vissa objekt och artefakter (fènw) har 
personkaraktär, de bemöts som personer, särskilt i rituella situationer men även vid 
andra tillfällen. Man kan säga att de skilda slagen av personer hör hemma i olika 
personkretsar och att de i egenskap av aktörer är verksamma på olika rituella fält: An-
fäderna som är knutna till särskilda offerplatser i byn och främjar årsväxten. Djin-
nerna som skiftar hamn och under nattliga seanser tar människors kroppar i besitt-
ning. Heroerna och gudomligheterna som är knutna till fetischerna som jägarna 
vördar vid sina riter. De hemliga brödraskapens masker och deras gudomligheter 
som framträder under sällskapens ritualer. Och Gud som kallas Ngala eller Ala och 
vistas i fjärran men också i människornas hjärtan. Alla mina samtalspartner bland 
bambara har visat sig införstådda med dessa föreställningar, även om deras indivi-
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duella ställningstagande naturligtvis varierar. De flesta av mina sagesmän hävdar 
dessutom att de inte bara förmodar eller tror på detta. De tar för givet att dessa 
icke-mänskliga personer existerar, och säger att de erfar deras närvaro och lever sitt 
liv tillsammans med dem. Därför känner de tillit, respekt och även fruktan för dessa 
varelser och ting. Detta präglar inte bara människors sätt att vara, den föreställ-
ningsvärld de ger uttryck åt, och dagligt språkbruk. Det finns också bestämda sätt 
att bemöta personer som inte är nu levande människor, och avgränsade ritualise-
rade kontexter och tidsrum för sådana möten. Liksom i mänskligt umgänge känne-
tecknas varje sådan situation där man umgås med personer som inte är levande 
människor av en särskild form av diskurs och en speciell etikett för uppträdande. 
Det fordras rätt dekorum. Ritualerna tillhandahåller de arrangemang där mötet 
mellan människor och personer som inte är människor äger rum. Där ger sig par-
terna tillkänna och förhållandet mellan dem regleras.  

Det ska genast sägas att min beckning “person” är en analytisk term när jag 
använder den om de ting och väsen i bambaras livsvärld, vilka inte är människor 
som lever i nutiden. På bambaraspråket används i dagligt tal ordet “person”, mògò, 
flertal mògòw, uteslutande om människor. Däremot förhåller man sig i särskilda situa-
tioner gentemot vissa andra varelser och ting som till personer, nästan så som man 
förhåller sig till människor. De tilltalas, man kommunicerar med dem, även fysiskt, 
på ett liknande sätt. Och dessa väsen och objekt kommunicerar själva med att tala, 
eller genom att meddela sig på andra sätt, med människor. Jag kallar dessa väsen 
och ting personer därför att de har medvetande. De har förmåga till varseblivning, 
tänkande, kunskap, vilja, kommunikation och handlande. Allra tydligast kommer 
detta till uttryck i rituella situationer.  

Till detta kommer att när ritualdeltagare reflekterar över skeendet i en ritual 
och över beskaffenheten hos de rituella aktörer som är varelser och ting som inte är 
nu levande människor, då kan man karakterisera dessa aktörer som mògòw, i betydel-
sen ”personer”. Språkanvändningen i sådana metarituella diskurser skiljer sig alltså 
från vardagsspråket. Så kan exempelvis ett objekt som en fetisch eller en rituell 
mask i sådana resonemang beskrivas som en person. Bambara själva använder då 
termen mògò, person, som en analytisk term.  

Inom religionsantropologin är idag ”animism” på nytt föremål för en stimule-
rande teoretisk diskussion som för samman en ny användning av termen med per-
sonuppfattning och omvärldsförståelse. Premisserna är andra än i den klassiska dis-
kussionen om animism som tog sin utgångspunkt i Edward Tylors utveckling av 
termen i Primitive Culture (1958 [1871]), där han lanserade sin ”minimidefinition” av 
religion som tron på andliga väsen. I en artikel med den programmatiska titeln 
”’Animism’ Revisited: Personhood, Environment, and Relational Epistemology” 
utsätter Nurit Bird-David (1999) några äldre och nyare teorier för kritisk granskning 
(Tylor, Durkheim, Claude Lévi-Strauss, Stewart Guthrie). Hon visar sedan med 
hjälp av sin etnografi från nayaka, ett sydindiskt jägar-samlar-samhälle, hur animis-
tiska idéer, i betydelsen ”relationell epistemologi”, verkar i nayakas samhällsliv och 
hur de hänger samman med personuppfattning och omvärldsförståelse. I likhet 
med många andra antropologer i den nu pågående diskussionen om animism och 
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personuppfattning tar hon sin utgångspunkt i Irving A. Hallowells epokgörande 
uppsats ”Ojibwa Ontology, Behavior, and Worldview” (1960). Över huvud taget är 
den nutida diskursens främsta inspirationskälla, jämte Hallowells uppsats, studier av 
språk och livsförståelse bland cirkumpolära folk och indianer, samt etnografi från 
andra folk som är jägare-samlare (Harvey 2005, s. 17-20; 33-49; 99-114; Morrison 
2000; Ingold 2000, s. 40-131; Bird-David 1999). I algonkinspråken ojibwe och cree 
och i athabaskspråk som apache och navajo är ”animacy” en viktig grammatisk ka-
tegori. Begreppet har att göra med hur levande eller medvetet det fenomen är som 
ett nomen betecknar. Av grammatiska kategorier kan man visserligen inte direkt dra 
slutsatser om världsåskådning och livsförståelse, men det finns tillräcklig etnogra-
fisk evidens som visar att de språkliga kategorierna har motsvarighet i tänkesätt och 
livssyn, i relationen till omvärlden, och i handlingskategorier som även tar sig ritu-
ellt uttryck (Hallowell 1960, s. 25; 24-43; Harvey 2005, s. 42-45; Gill 1981; Basso 
1996). 

Den nya användningen av ordet animism refererar, ofta i fenomenologiska 
termer, till en integrerande livsförståelse som säger att människor delar denna värld 
med en mångfald personer, av vilka endast en del är människor. Andra personer 
kan bland annat vara personligt uppfattade anfäder, andar och gudomligheter, vilket 
redan den klassiska animismens teoretiker menade. Men den nya användningen av 
termen animism tar fasta på att dessa andra personer inte kännetecknas av att de 
har människoliknande gestalt. Denna animism projicerar alltså inte antropomorfa 
attribut på fenomen i omvärlden. Därför kan även vissa djur, växter, ting och arte-
fakter, samt naturföreteelser uppfattas som personer. Den avgörande skillnaden är 
att personbegreppet är den överordnade kategorin. Att vara människa är bara ett av 
flera sätt att vara person. Samtidigt betyder detta att människor kan förhålla sig, inte 
bara till andar och gudomligheter, utan också till vissa djur, växter, ting, artefakter 
och naturföreteelser, som till personer. Enligt denna ontologi är människor och de 
andra kategorierna underordnade personkategorier. Ontologin är förbunden med 
en relationell epistemologi så att människors förhållande till fenomen i omvärlden i 
hög grad tar sig uttryck i personrelationer (Olsson 2006a). 

Den nutida diskursen om animism och personuppfattning är som sagt inspire-
rad av Hallowells och andras studier av språk och livsförståelse bland jägar-samlar-
folk, cirkumpolära folk och indianer. Däremot har rätt lite etnografi från Afrika 
dragits in i diskussionen, och märkvärdigt nog har inte fetischismen, det mest signi-
fikanta exemplet på hur artefakter uppfattas i personkategorier, fått någon framträ-
dande plats i debatten ( dock Hornborg 1999, s. S81). Artefakter som fetischer och 
masker uppfattas som personer, särskilt i rituella situationer. Ett oroande och teo-
retiskt svårhanterligt problem är hur närvaron av personaspekten hos fetischer eller 
masker bringas att framträda i sådana situationer, och hur närvaron av personer 
som inte är människor frammanas rituellt. Edward D. Schieffelin (1998, s. 194) pe-
kar på att just skapandet av närvaro har varit svårt för antropologer att handha teo-
retiskt: 

118 Religionshistoria 



KAPITEL 7. DEN DUBBLA BLICKEN… 

Performance is also concerned with something that anthropologists have always 
found hard to characterize theoretically: the creation of presence. Performances, 
whether ritual or dramatic, create and make present realities vivid enough to beguile, 
amuse or terrify. And through presences, they alter moods, social relations, bodily 
dispositions and states of mind. 

– Vi är inte muslimer, vi är fetischister, sa min värd Sungo Traoré, med eftertryck 
och stolthet, när jag för första gången kom till Gwanyebugu för elva år sedan. Som 
bekant har antropologernas och väl också marxisternas och psykoanalytikernas teo-
rier om fetischismen (Surgy red.1987; Ellen 1988) sedan länge hamnat i vanrykte, 
och med dem företeelsen i sina olika varianter, men i Guanyebugu känner man inte 
till de teorierna och fortsätter att offra till fetischerna som om ingenting hade hänt. 
Det är emellertid inte bara i denna avlägsna trakt en dagsresa med bil iväg från 
elektricitet och mobiltelefoner som man är fetischist. Min vän Kanté i Bamako, 
Malis huvudstad, kör sin BMW, iförd sin jägarklädsel behängd med amuletter och 
bland dem hänger en mobiltelefon. Han är en ryktbar jägare med ett dussintal feti-
scher i sitt hem. På hans ID-kort står det: Yrke: fetischist.  

Bild 1: Min medarbetare och sagesman, jägarbarden Yoro Sidibe i ceremoniell ornat och 
med sin nkoni, lutharpan. På hans visitkort står det: "President des Chanteurs de Donso 
Kôni", ordförande för jägar-nkonins sångare, i Mali. Men hans ryktbarhet sträcker sig långt 
utanför landets gränser, hans mobiltelefon ringer i ett. Jägarnas dräkt är behängd med en 
mängd amuletter som skydd mot det dödade viltets hämnande kraft, nyama, som frigörs i 
dödsögonblicket och riktas mot jägaren. Amuletterna håller också undan illasinnade djinner 
när jägaren vistas i bushen nattetid. Foto: Tord Olsson. 
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Min roll som religionsantropolog har successivt förändrats sedan jag kom till 
Gwanyebugu 1999. Efter ett långt möte i åldersmännens hus ställde man ett villkor: 
Jag fick stanna så länge jag ville i byn om jag respekterade fetischerna och byns se-
der och bruk. Man hade dålig erfarenhet av en kristen missionär som hade bränt 
fetischerna. Detta tilldrog sig 1987, berättade Sungo, och tillfogade med ett me-
nande leende: ”Den respektlöse mannen fann snart för gott att ge sig iväg”. När 
syftet med min närvaro – att studera bambaraspråket, seder och bruk i byn, och det 
religiösa livet – vunnit trovärdighet fastställdes vid nästa vistelse mitt forsknings-
projekt rituellt inför hela byn. Jag fotograferade tilldragelsen och spelade in den på 
band. Jag äger därför en bambaraversion av mitt forskningsprojekt som det då de-
finierades. Enligt detta var jag, fritt översatt till den gängse oxymorontermen, en 
deltagarobservatör, en som var där och uppmärksamt observerade (nyèmada) och i 
viss omfattning deltog i bambaras livssätt och religion. Forskningsområdet var så-
ledes vagt och inkluderande angivet. På bambaraspråket används för den centrala 
delen av mitt forskningsområde två termer som är närmevärden till vad som i eu-
ropeiska språk likaledes vagt eller flertydigt definieras som religion. Den ena termen 
är bamana-ya, och betyder bambaraskap, att vara bambara, bambaras livsstil; bamana 
är beteckningen på den etniska gruppen; suffixet –ya markerar ett abstrakt nomen. 
Som beteckning för en religion uppfattar vi kanske intuitivt termen som för vid. 
Eftersom jag här har sikte på ritualer, alltså en form av handlande, vill jag dock un-
derstryka att termen främst är riktad åt detta håll, mot kulturell praktik, i synnerhet 
rituellt handlande, mer än åt ett sätt att tro och tänka.  

Samtidigt kan man konstatera att i dagligt tal används ordet bamana  inte bara 
som beteckning på bambara som etnisk grupp, utan även i betydelsen “animist” 
eller “fetischist”. Personer, både bambara och andra, som just talat bambaraspråket 
och då brukat ordet bamanaya och sedan skiftar till franska använder spontant be-
teckningarna “animisme” eller “fétichisme” som generella beteckningar på bamba-
ras religion, särskilt som en kontrast till islam. Eftersom beteckningen bamanaya i 
sådana diskurser avser en religionstyp kan termen också användas, som en kontrast 
till islam och kristendom, om ”traditionella” religioner hos andra etniska grupper än 
bambara. Ordet bamanaya anger alltså förutom en etnisk grupp ett kulturellt och 
religiöst livsmönster. Samtidigt vetter ordet åt en annan beteckning för bambaras 
religion. 

Den andra termen är ton-tigi-ya. Detta är också ett abstrakt substantiv, men ett 
mer sammansatt ord som bygger på metonymiska associationer. Första ledet ton 
betecknar konkret sett den läderväska som ägaren, tigi, bär med sig på resa. Alla vet 
att denna väska innehåller en eller flera fetischer, boli, flertal boliw. En tontigi är alltså 
en person som bär fetischer i sin väska, en fetischist, och termen tontigiya är ett 
samlingsnamn som anger det mest typiska för bambaras religion. Termen används 
alltså som en prototyp. Intuitivt uppfattar vi kanske att beteckningen anger ett för 
trångt religionsbegrepp, men mitt intryck är att när ordet används synonymt med 
bamanaya så specificeras den senare termen så att associationerna går i den riktning 
som tontigiya anvisar, alltså fetischism som det typiska för bambaras religion. När 
Sungo vid min ankomst till Gwanyebugu upplyste mig om att folket där var feti-
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schister tänkte han i dessa banor, det påstod han senare. Detta skulle jag således 
respektera och observera. Efter vad jag förstått av termernas användning som be-
teckning på religion i religiösa diskurser refererar de både i vid mening (bamanaya) 
och i trängre prototypisk mening (tontigiya) till en livsstil, ett sätt att vara, och till ett 
kunnande och en praktik som karakteriseras av att den har med fetischer att göra, 
inte primärt till tänkesätt och troskonfigurationer. 

Det finns andra termer för religion på bambaraspråket, men de är lånord från 
arabiska och refererar i regel till islam och kristendom: diinè (arabiska dîn) och sira 
(arabiska sirât, väg) med sammansättningarna ala-sira, Guds väg (arabiska allâh och 
sira), och diinè-sira. Den senare termen kan ibland användas i den mer generella be-
tydelsen religionsutövande eller religionsform. I mina resonemang med bambara-
personer om islam och kristendom, då man jämför dem med bambaras religion, är 
det som betonas kristendomens kors och muslimernas Kaba, vilka explicit jämförs 
med de egna fetischerna. Fetischismen är den naturliga referensramen när man be-
traktar den andre: Korset och Kaban i Mecka är de kristnas och muslimernas mot-
svarigheter till våra boliw, det är deras fetischer, hävdar man. Resonemangen tar 
alltså sikte på vad man uppfattar som de andra religionernas prototypiska artefakter 
och hur man föreställer sig att muslimer och kristna förhåller sig rituellt till dem, 
inte på lärofrågor.  

Liksom på de flesta andra håll är religion hos bambara inte bara språkbruk och 
tro och försanthållanden, en slags kunskap om det som är riktigt, utan främst ett 
kunnande, något man behärskar och utövar, särskilt i form av mer eller mindre ritu-
aliserade handlingar. Bambaras livsvärld befolkas, som jag nämnde, inte bara av 
människor utan också av personer som inte är människor. Rituellt kunnande består 
i att framhäva eller frammana närvaron av dessa väsen i människors närhet, och 
även inom människor och artefakter på den rituella scenen. Vid riterna möts par-
terna, där ger de sig tillkänna för varandra och där regleras förhållandet mellan dem.  

Min roll som deltagarobservatör kom snart att förändras. Min närmaste för-
trogne, Sungo Traoré, den ende i byn som talar franska, har sedan länge noterat 
förändringen. I sin lärarutbildning hade han bibringats uppfattningen att en fors-
kare är en observatör, ”med torr blick”. Men rätt snart kom jag att delta fullt ut i 
det religiösa livet och även bidra till det. Kanske kan man säga att jag från att ha 
varit en deltagande observatör blivit en observant deltagare. I varje fall försöker jag 
nå insikter i religionen genom att delta i samtalen och i ritualerna. Andra lägger 
också märke till det:  

– Din fot har inträtt, säger man, du har stigit in och deltar. Men ingen har nå-
gonsin frågat om jag ”tror” på de andliga väsendenas existens. Det verkar ovid-
kommande, i varje fall en privat angelägenhet som det är oberättigat att tala om, i 
synnerhet i rituella situationer. Däremot tas det för givet att jag godtar själva riterna. 
Acceptansen (Rappaport 1999, s.119-123) är viktig, och den garanteras av vad jag 
gör, genom mitt deltagande i den rituella praktiken. I motsats till vad jag tror kan 
detta bevittnas av de andra deltagarna. Att jag är forskare borgar för att min håll-
ning är seriös och detta förhöjer värdet av min närvaro. Ungefär så säger de som 
deltar. 
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Bild 2b. Gwandin smörjer mina 
fetischer med offerblodet. I handen 
håller han Togan-fè-bila (namnet 
betyder ”Lämna-den-i-knivslidan”; 
idiom med innebörden ”låt saken 
falla”, vid en konflikt; gåva från 
jägarbardenYoro Sidibe, se bild 1). 
Längst ut till vänster fetischen Nsan 
(ett egennamn som brukar ges till en 
kvinnas andra son).  
Foto: Tord Olsson. 

Bild 2a. Fetischen och ägaren har ett nära personligt förhållande. Att 
skänka någon en fetisch är därför en hedersgåva som förenar givare 
och mottagare. Och fetischen måste själv bli införstådd med sitt nya 
förhållande, dels till sin nye ägare, dels till hans andra fetischer. Detta 
måste jämkas rituellt, i regel med ett offer av en bock och tre tuppar. 
Sungos äldre bror Gwandin Traoré överför här sin fetisch Nsan (nere 
till vänster, med bjällran) till mig - och mina andra fetischer. Det sker i 
mitt hus i Gwanyebugu. Foro: Tord Olsson. 

 

122 Religionshistoria 



KAPITEL 7. DEN DUBBLA BLICKEN… 

Bild 2c. Nsan är nu inlemmad i kretsen av mina åtta andra fetischer. Längst upp Gara i form 
av en ring, smyckad med kaurisnäckor. Den bärs runt armleden. Till höger den klotformade 
Nyè-na-ka-jugu (namnet betyder ”Blicken-är-bister”). Dessa två är gåvor från från Pierre Jara. 
Mellan dem syns Ntanan-tigi (”Bronsbjällrans-ägare”). Den och andra fetischer är likaså gåvor 
från Gwandin. Foto: Tord Olsson. 

Fetischfakulteten i Gwanyebugu 

En sådan artefakt som bambara själva när de talar franska benämner “fétiche” heter 
på bambaraspråket boli, i flertal boliw. Även termen basi  (pl. basiw) är en allmänbe-
teckning på fetisch. Förenklat kan man säga att ett boli-objekt är ett portabelt altare 
åt en speciell boli-gudomlighet (Cissé 1994, s. 89). Vissa fetischer är dock så stora 
och tunga att de i praktiken är stationära. På bambaraspråket används ordet boli 
som en generell beteckning på såväl föremål som gudomlighet. Varje enskilt sådant 
objekt har ett egennamn som samtidigt är namnet på den gudomlighet som före-
målet representerar. Ett visst boli-objekt representerar således en enda specifik gu-
domlighet, inte flera. Däremot är varje enskild boli-gudomlighet representerad av en 
mängd boli-objekt som har ungefär samma form och är i olika personers ägo.  

Det är inte ovanligt att en person äger flera fetischer varav några kan repre-
sentera samma gudomlighet och andra fetischobjekt representerar andra gudomlig-
heter. Själv har jag nio olika. En aktiv och framstående jägare (donsoba) äger ofta ett 
dussintal eller ännu fler fetischer som skyddar honom, eftersom han genom sin 
dödsbringande hantering drabbas av det nedlagda viltets hämnande kraft nyama 
som frigörs när djuret dör. Under sin vistelse nattetid i bushen är han dessutom 
särskilt utsatt för ondsinta djinners och andra farliga väsens anslag. Boliw och kons-

Religionshistoria 123



DEN RITUELLA MÄNNISKAN 

ten att hantera dem rituellt, liksom kunskapen om de formler och böner som riktas 
till boli-gudomligheterna, förbinds därför speciellt med jägare. Endast män är jägare, 
och handhavandet av boliw hör därför idealt sett till en manlig ordning. Kvinnor 
måste därför hålla sig undan vid männens boli-ritualer. I praktiken har emellertid 
även kvinnorna sina fetischer – en av dem heter Nyakunin, ”Lyckans Lilla Huvud” 
– men detta förhållande underkommuniceras i regel av männen.  

Det rituella livet hos bambara är i stor utsträckning bestämt av genusmarke-
ringar: Fem av de sex initiations-sällskapens ritualer är endast för män, jägarnas ri-
tualer är endast för män, men mästarna och de flesta andra medierna i besatthets-
ritualerna är kvinnor. Som vi snart ska se ligger i själva verket genuskategorier till 
grund för en kosmologi som är gemensam för flera folk i det västafrikanska Sahel-
området. Parametrarna i denna kosmologi får till följd att det religiösa livets stora 
ceremonier hos bambara i praktiken äger rum på ett antal fält som verkar oförenliga 
men ändå är förbundna med varandra. En och samma mansperson kan röra sig 
mellan de olika domänerna. (Olsson 2000, s. 43). Det som räknas är hans rituella 
åtagande inom det fält som han bevistar, att han accepterar de rituella handlingarna 
inom den domän där han befinner sig. Hans acceptans behöver inte bygga på reli-
giös övertygelse och den kan sakna uppriktighet, men det är otillbörligt att sådant 
artikuleras under ritualen. Detta hör till den privata sfären i motsats till den rituella 
handlingens offentliga karaktär (Humprey & Laidlaw 1994, kapitel 4; Rappaport 
999, s. 119–123).  
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Bild 3. Fetischen Kòntròn som sades attackera författaren med malaria (se texten). Men här är 
Kòntròn tillfreds efter ett offer och smörjs ömsint med resterande blod. Fetischen – objektet på 
bilden tillhör jägaren Pierre Jara i Bamako - är en av de mest kraftfulla och kan drabba sin ägare 
med sjukdom eller död om han är egoistisk, far med lögn eller bedriver otukt. Den beskyddar 
och understödjer andra fetischer i sin närhet, men kan också försätta dem i kraftlöst skick. Mina 
sagesmän beskriver detta i termer av sociala relationer. Fetischens doughnut-liknande form 
kommer av att dess inre består av i cirkel sammantvinnade rottrådar från en särskild 
medicinalväxt. Foto: Tord Olsson. 
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Det religiösa livets stora ceremonier äger rum vid speciella tillfällen under året, 
men boli-ritualerna är en nästan daglig tilldragelse. Förhållandet mellan en boli och 
ägaren är mycket personligt. Föremålet behandlas med omsorg och respekt. Man 
pysslar med fetischen, efter ett offer smörjer man med ömma handrörelser före-
målet med resterande blod. En överlåtelse av en fetisch till en annan person är en 
vänskapsyttring och skapar ett band mellan givare och mottagare. Den nye ägaren 
måste offra en tupp eller bock till fetischen. Det är en initiationsrit som fetischen 
undergår, som befäster den nya relationen och förlåter givaren. Fetischen tas ofta 
med på resa, och om det inte lämpar sig meddelar man sin boli vart man beger sig 
och hur länge. En brännhet eftermiddag när fetischprästen Koninba Jara, hans 
hustru och jag var på väg från Sirakorola till Gwanyebugu med deras fallfärdiga bil 
fick vi punktering och i samma stund drabbades jag av en häftig malariaattack. För 
Koninbas hustru stod sambandet genast klart. Det var gudomligheten Kòntròn 
vars fetisch vi lämnat i Sirakorola som vrenskades. Vi hade glömt meddela honom 
om vår resa.  
Jag har här gjort en distinktion mellan boli som artefakt och boli som gudomlighet 
eller andligt väsen. I de resonemang som mina bambaravänner fört med mig kan de 
ibland också göra detta, inte bara när jag själv pressar resonemanget i den 
riktningen. Men vid själva offerritualen, och när man eljest förklarar vad som hän-
der då, tycker jag mig urskilja ett dubbelt skeende: Den vilande fetischen aktiveras 
av att det offrade djurets vitala princip eller livskraft, dess ni, förs över med 
offerblodet till boli-objektet som blir aktivt, kraftfullt och levande. Fetischföremålet 
framstår under den rituella akten i själva verket som en person. Det tilltalas och 
bemöts som en person och denna är själv en rituell aktör som kommunicerar med 
de mänskliga aktörerna. Samtidigt kan man säga att boli-gudomligheten vid offret 
blir närvarande i och intill sitt fetischobjekt. I diskurser som handlar om detta 
skeende kan man ibland säga att gudomligheten anländer till sitt objekt och ibland 
även säga att gudomligheten frigör sig från sitt objekt. Oftast är man dock inte böjd 
att göra distinktionen mellan boli-objekt och boli-gudomlighet, ja man undviker i 
regel resonemang som åtskiljer praktik från trosföreställning. Dock kan man, som 
jag ibland försöker göra, skilja mellan artefakt och gudomlighet. Som vi ska se 
handlar de flesta bönerna till fetischerna om beskydd och framgång. Denna 
förhoppning tar sig uttryck i rätt allmänna ordalag. Men även vid en konkret 
begäran om något under offret till fetischen kan det vara gudomligheten, om den är 
rätt sinnad, som verkställer att bönen uppfylls. Sungo tog ett exempel: När han sett 
att jag inte fått något vin på länge, kan han be gudomligheten att jag ska få det. Boli-
gudomligheten beger sig då till en av syètani-andarna – ett kollektiv anonyma, icke 
individuellt namngivna andar (beteckningen från arabiska shaitân) som ständigt rör 
sig i atmosfären runt om oss– och befaller att den ska bege sig till en viss person 
för att påverka dennes känsloliv i rätt riktning. Syètani-anden tränger in i hjärtat hos 
den personen som då börjar tänka på mig: “Olsson har inte fått vin på länge, jag 
måste ge honom det”, och så kommer mannen till mig med en flaska. Bilden Sungo 
förmedlar är alltså att boli-gudomligheterna, var och en med namngiven personlig 
identitet, är rörliga i rummet, och att de kan fullgöra fetischägarens önskningar, 
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bland annat genom att uppsöka en syètani-ande och med sin diktatoriska makt över 
den verkställa sitt uppdrag. Resonemanget projicerar på de andliga väsendenas 
ordning en form av auktoritet som ständigt utövas i det sociala livet hos bambara i 
form av uppdrag som en aktad eller äldre person ger till de yngre. Denna ordning är 
ritualiserad i förhållandet mellan mästare och lärling i de rituella sällskapen. 
Samtidigt bygger resonemanget på en typ av skeende som livfullt gestaltas under 
besatthetsritualerna (jinè-dòn), då en djinn träder in i en människas kropp. I 
bambaras livsvärld är människan i likhet med vissa ting en instabil psyko-fysisk 
kropp som är genomtränglig, så att främmande element kan tränga in i den och 
dess egna komponenter lämna den.  

Sungo förklarar ”fetischerna” som individuella lokala gudomligheter som rör 
sig fritt i byn, särskilt om natten. Han sade också i detta sammanhang att de kan 
ändra skepnad och sätt att uppenbara sig. I dessa avseenden, menade han, liknar de 
djinner. Men till skillnad från dem har de sin boning i fetisch-objekten, i vilka de så 
att säga vilar eller sover under dagen. Om de inte väcks ur sitt slumrande tillstånd är 
de overksamma. För att aktiveras behöver de blod, på samma sätt som människor 
livas upp av öl (dòlò). Sungo skiljer alltså i sin förklaring på fetisch-gudomligheterna 
och fetisch-objekten. Han beskriver de förra som varelser vars beteende till en del 
är människoliknande och även liknar djinners beteende. Dock utgör människor 
(mògòw), djinner (jinèw) och fetisch-gudomligheter (boliw) tre åtskilda kategorier av 
varelser med medvetande. Var och en av kategorierna är personer på sitt speciella 
sätt. De tillhör med mitt språkbruk olika personkretsar. Boliw och jinèw har sin plats 
inom skilda rituella fält där de möter mògòw, människor (Olsson 2000).  

Bild 4: Fetischerna (boliw) har begjutits med blod från en bock som offrats. Detta, och 
bjällran i officiantens hand väcker de slumrande fetischerna till liv. Processen är en trans-
substantiation varigenom fetischobjekten blir aktiva personer (mògòw). Fetischgu-
domligheterna (boliw) som är rörliga i rummet lockas samtidigt till sina fetischföremål och 
blir närvarande som aktörer under ritualen. Foto: Tord Olsson. 
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Vildmarkstuppen: en rituell initiation av en fetisch 
Vi drar oss in i förrummet till Siras hus där ljuset och vinden avvisas. Det är dags 
för boli sòn, att offra till fetischerna. Sungo har gott handlag med dem. Han har lärt 
av sin far, som var en mästare i konsten. Vi kommer att underhandla med gudom-
ligheterna och deras fetischer om vår existens, om den framtid som ligger tätt inpå 
oss. 

Sira Jara är den första av Sungos tre hustrur, men nu måste hon hålla sig un-
dan. Kvinnor förväntas inte vara underkunniga om hanteringen av de ting som på 
europeiska språk lite svepande kallas fetischer, de artefakter som dels är personer 
och dels är visten för andliga varelser. Men naturligtvis känner kvinnorna till detta. 
Själv förvarar jag några av mina fetischer i ögonhöjd på murkrönet i förrummet till 
Siras hus för att inte hundarna ska slicka på dem, de är blodiga av tidigare offer. Så 
hon kan se dem om hon vore intresserad. Men männen väntar sig inte att hon gör 
det, och när en kvinna är i antågande döljer man fetischerna för henne. Jägarnas 
fetischer får inte utsättas för kvinnornas blick. Detta hänger samman med de ge-
nusbaserade parametrarna i en kosmologi som delas av många folk i Sahel, bland 
dem bambara. I denna kosmologi hör kvinnorna klassifikatoriskt till byn och jä-
garna och deras fetischer till bushen.  

Vi förbereder offret. Sungo är officiant, han hämtar en röd tupp och två röda 
kolanötter. En flaska rödvin inskaffas. Jag tar ner kalebasskärvan med fetischerna 
från murkrönet, placerar alltsammans på lergolvet, kniven lägger jag bredvid. En av 
fetischerna, Kungo Dònò, har Sungo och jag nyligen tillverkat, de andra är svarta 
av stelnat blod från våra tidigare offer. Jag tar fram Mini Disc-inspelaren, den för-
höjer händelsens dignitet. Vi är fyra män: Nyòkuru, Gwandin, jag, och Sungo som 
är officiant. Vi är alla jägare. Fetischerna och deras gudomligheter befrämjar jakten 
men de har också ett vidare verkningsområde.  

Detta är ett av de talrika fetischoffer jag deltagit i. Den rituella processen följer 
vid dessa offer alltid en fast ordning. I det avseendet är ritualen som kategori litur-
gisk, själva handlingsmönstret är detsamma vid skilda tillfällen. Ritualens muntliga 
del består av åkallan och bön till fetischerna. Om vi ser till framförandepraxis, form 
och innehåll är den muntliga texten från gång till gång så pass ensartad att det är 
befogat att tala om en särskild oratur-genre. Bambara själva uppfattar det så. I lik-
het med många andra hävdar Sungo att man säger ”samma saker”, att det som ytt-
ras ”är av samma slag” vid olika rituella tillfällen. Om officianten glömmer något, 
säger fel eller stakar sig suffleras han av någon deltagare. Min erfarenhet och mina 
inspelningar säger dock att den faktiska ordalydelsen i bönerna varierar från tillfälle 
till tillfälle. Det beror helt naturligt på vilka fetischer och gudomligheter man vän-
der sig till och vilka personer som är närvarande. 

Sungo dricker lite av vinet, tar ytterligare en munfull vin, korsar armarna och 
sätter fingrarna för öronen, och sprutar ut vinet i en sky över fetischerna. Så vidtar 
divinationen med kolanötterna. Han delar var och en av dem i hälfter, och kastar 
dem på marken bredvid fetischerna. Det blir positivt utslag. Fetischerna är välvil-
liga. Så placerar han kolanötshälfterna på fetischerna. Senare under offrandet tar 
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han lite av kolanötterna som han tuggar, fyller munnen med vin och sprutar bland-
ningen över fetischerna. Tuppen med bundna ben och kniven ligger bredvid. Så tar 
han tuppen, löser upp banden om dess fötter och håller den med vänster hand över 
fetischen, kniven i högerhanden. Han reciterar snabbt och rytmiskt: 
 

Kuuku, kuuku, kuuku Kuuku, kuuku, kuuku 
Kungo Dònò ye baala galo  Kungo Dònò, du som aldrig förr blivit sedd 
Tòri ka fari e ka fari Tòri är kraftfull, du är kraftfull 
Kòmò ka fari e ka fari Kòmò är kraftfull, du är kraftfull 
Yakuni ka fari e ka fari Yakuni är kraftfull, du är kraftfull 
Dònòma ka fari e ka fari Dònòma är kraftfull, du är kraftfull 
Cèkòròninku[n] ka fari e ka fari Cèkòròninkun är kraftfull, du är kraftfull 
Dòjara ka fari e ka fari Dòjara är kraftfull, du är kraftfull  
i ka tasumatugu n ka ya[a]la låt mig vandra oskadd i bushen om än elden sprids 
i ka jiribaw bin  och du låter mäktiga träd falla 
n ka yòzòkana låt mig förbli välbehållen. 
 
Ne Sungò ani Tord Olsòn  Jag, Sungo och Tord Olsson,  
an taara dòkala Kòmò-ko la vi har gått och invigts i Komo-riten 
cèw dimina un kòrò  män har ondgjort sig bak vår rygg (baktalat oss) 
musow dimina un kòrò kvinnor har ondgjort sig bak vår rygg  
i ka mò cèw kòfè  upphöj oss inför männen 
i ka bila cèw yè      sätt oss framför männen 
i ka bò musow kòfè  låt oss träda fram inför kvinnorna 
i ka bila musow yè  sätt oss framför kvinnorna 
 
Kungo Dònò i ka cè fari mi kòri filè Kungo Dònò, du är en stark kämpe, vill du dricka, här 

har du 
i ka mi k’i fa[n] jugu cèw nòfè så att du står på vår sida framför ondskans män 
jugu musow nòfè  framför ondskans kvinnor 
Kungo Dònò ye baala galo  Kungo Dònò, du som aldrig förr blivit sedd 
ni e sòn a o mò och mottagit något offer, 
woro bile filè o sigi a ko kan här är en röd kolanöt, låt dess läge vara talande, 
y’o ye dònò bile filè o joli mina så har vi en röd tupp, ta emot den, ta emot dess blod, 
i ka ne Sungò ni Tord Olsòn joli bila låt mitt, Sungos, och Tord Olssons blod vara 
i ka kisi ka tankan bevara  och beskydda oss  
ka gèrèjigè la bila sun ani tile och förläna oss lycka och skydd, natt och dag 
mògò si kana se anw na vaka över alla människor, kom till oss. 
 
Kungo Dònò ye baala galo Kungo Dònò, du som aldrig förr blivit sedd 
Tòri ka fari e ka fari  Tòri är kraftfull, du är kraftfull 
Kòmò ka fari e ka fari Kòmò är kraftfull, du är kraftfull 
Yakuni ka fari e ka fari Yakuni är kraftfull, du är kraftfull 
Wulutigè Muru ka fari e ka fari Wulutigè Muru är kraftfull, du är kraftfull 
Biyèkisitigè Muru ka fari e ka fari  Biyèkisitigè Muru är kraftfull, du är kraftfull  
i ka anw sò[n]  kosèbè låt vårt offer vara framgångsrikt 
 (Mini Disc-inspelning 05.03.2005) 
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Så slaktas tuppen med ett raskt snitt i halsen och blodet får rinna ner på fetischen. 
Därefter kastas fågeln ut genom dörrhålet och vi observerar dess postmortala rörel-
ser och kroppens position när rörelserna klingat av. Detta säger oss att offret ac-
cepterats av fetischen eller dess gudomlighet. 

Texten har inte varit helt lätt att återge i skrift och översätta. Vissa fraser är 
sammanträngda formuleringar som inte följer normal talspråkssyntax. Och som en 
följd av den forcerade och rytmiska recitationen blir nasala slutvokaler /un, in, òn/, 
ibland orala /u, i, ò/. Så i det det upprepade ordet för kraftfull, här uttalat fari, li-
kaså slutfrasens ord för offer, uttalat sò; båda alltså med oral slutvokal istället för 
den nasala i farin och sòn, vilka i den standardiserade ortografin och lexikonen re-
presenterar det normala talspråksuttalet. Slutvokalen är likaså oral /u/ i Cèkòrònin-
kun, ”Den Lille Gamlingens Huvud”, som är namnet på en ryktbar mask (kun, eg. 
huvud) och gudomlighet i de hemliga sällskapens ritualer. Jag har alltså inte helt 
standardiserat texten enligt det talade språkets fonetiska och syntaktiska regler, ef-
tersom jag vill återge det elliptiska och formelartade uttryckssättet som hänger 
samman med den rappa och rytmiska pulsen i recitationen.  

Redan de fonetiska och syntaktiska förskjutningarna markerar att texten inte 
är vardagsspråk, utan en särskild framställningsform som drar uppmärksamheten 
till sig. Även den snabba recitationen, parallellismerna och den rytmiskt mässande, 
repetitiva stilen pockar på särskild uppmärksamhet och samspelar med textens in-
nehåll. Recitatörens diktion och röstläge visar att han använder sig av ett register 
som skiljer sig från vanligt talspråk, vilket varje åhörare kan avgöra, säkerligen även 
en lyssnare utan kännedom om bambaraspråket. Tillsammans med de åtföljande 
divinations- och offerhandlingarna anger dessa markörer att texten är en rituell 
språkhandling och inte vardagsspråk. Skälet till att jag återger bambaratexten, och 
att jag gör det så här, är att den kan avslöja något av hållningen hos den rituelle of-
ficianten och de andra deltagarna inför fetischerna och vad som försiggår i riten. I 
likhet med många andra ritualtexter hänvisar denna text explicit, i näst sista stycket, 
till de centrala rituella handlingarna som ledsagar den. 

Låt oss se närmare på ritualtextens innehåll och sammanhanget vari den före-
kommer. Den börjar med en ideofon som härmar en tupps galande. Detta fungerar 
som en verbal ikon för fetischen som står i centrum för ritualen, eller för gudom-
ligheten som fetischen representerar: Kungo Dònò, Vildmarkstuppen. Noga taget 
är det här ett ikoniskt tecken för ett index på en tupp. I varje fall tjänar ljudet till att 
påkalla fetischens eller fetischgudomlighetens uppmärksamhet. Sådana tecken spe-
lar stor roll i ritualer. Roy Rappaport har använt sig av dessa Charles Sanders Peir-
ces termer i sin ritualanalys, men också problematiserat dem (1999, s.58–68).  

Framförandepraxis och textens form och innehåll liknar andra böner som 
riktas till fetischer. Även det rituella agerandet överensstämmer med mönstret i tal-
rika andra fetischoffer som jag tagit del av. Men den rituella händelse då just denna 
text reciterades är speciell eftersom Sungo och jag kort tid före offret tillverkat ett 
nytt exemplar av en Kungo Dònò-fetisch. Det är denna som konkret sett är cent-
rum i ritualen. Den är liten, 6 cm lång, och består till det yttre av ett bockhorn, som 
fyllts med olika substanser: kolpulver av speciella träd med medicinsk användning, 
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lite silver, och enligt Sungos önskan bidrar jag själv med 23,4 karats bladguld, in-
handlat i butiken Artist på Bredgatan i Lund – européernas guld anses kraftfullare 
än det i Mali – samt hår från en lejonman i form av en huvudbonad, nu stadd i 
sönderfall, som jag fått som gåva av en masaj-krigare i Kenya. Som jag ser det, och 
på sitt sätt även Sungo, är alla dessa ingredienser metonymiskt eller synekdokiskt 
förbundna med kraftfulla företeelser (eller utgör deras index). Vid förfärdigandet av 
fetischen läste Sungo också formler över en svart, en vit och en röd tråd, tvinnade 
samman dem, spottade lätt på dem och stoppade in dem i hornet. Ordens kraft 
förs över med fukten i hans andedräkt och hans saliv till trådarna och in i fetischen. 
Vi täppte till det hela med bivax och tryckte fast en kaurisnäcka i vaxet. Snäckan 
tjänar som dekoration, men den bär också på minnet av vad som förr var pengar i 
Afrika. Dessa ting, och deras synergism, utgör den potentiellt kraftfulla kärnan i 
fetischen, vilken aktiveras (jama) när vi begjuter fetischen med offerdjurets blod. 
Det nu kraftfulla fetischföremålet får därmed personkaraktär eller attraherar sin 
gudomlighet, Kungo Dònò, som därmed blir närvarande i objektet och hos oss. 

Namnet Kungo Dònò, ”Vildmarkstuppen”, visar att fetischen hör till bushen 
(kungo) och därmed till jägarnas domän. Han eggas med frasen ”du är en stark 
kämpe”, och med att den illokutionära frasen “dú är stark”, upprepas. Det beto-
nade pronominet e, “dú”, används ofta (bredvid det obetonade i), vilket ger efter-
tryck år att just denna fetisch är kraftfull och står i centrum för ritualen. Namnen på 
en rad andra fetischgudomligheter åkallas också, bland dem Tòri och Kòmò-säll-
skapets mäktiga fetischgudomligheter Kòmò och Cèkòròninkun. Fetischer delar 
nämligen den egenskapen med människor att de är avundsamma på varandra om 
de försummas, därför apostroferas de. Men de kan också stämmas till att samverka 
– kanske liknar de människor även i detta avseende – vilket motiverar att även 
andra än Kungo Dònò nämns. Det ligger i själva språkhandlingen en illokutionär 
kraft och en perlokutionär styrka att övertyga, persvaderande, att alla fetischerna är 
kraftfulla.  

Det finns redan många andra fetischobjekt som kallas Kungo Dònò och re-
presenterar gudomligheten med samma namn, och som har mottagit offer, men 
detta fetischföremål är som sagt nyligen tillverkat. Föremålet är en novis i feti-
schernas krets. I texten aviseras detta med den upprepade frasen ”Kungo Dònò, du 
som aldrig förr blivit sedd”, en gång med tillägget att fetischen inte tidigare ”motta-
git något offer”. Det betyder objektet. Den nya fetischen bör även upplysas om ting 
som förevarit, såsom vårt Kòmò-deltagande, att vi blivit baktalade, och andra utsa-
gor i texten som är informerande. I själva verket utgör en väsentlig del av ritualen, 
inbegripet recitationen av texten, en initiation av en fetisch. Samtidigt aktualiserar detta 
den svårfångade identitetsproblematiken med fetischer. Sungo vänder sig inte bara 
till gudomligheter, utan också till ett speciellt nytillverkat fetischobjekt som nu får 
personkaraktär, som har behov av information och som Sungo förhåller sig till som 
till en person. 

I bambaras folklore finns många berättelser om fetischer. En del av dem jag 
hört grundar sig på att fetischföremålen är personer som agerar på ett konkret sätt.  
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Bild 5. Vid de vanliga offerriterna kommunicerar fetischerna inte med ord, utan med tecken 
som kan avkodas: Man ”läser” fetischernas svar på offer och böner genom att observera 
det inbördes läget hos kolanötshalvor man kastat vid offrandet och hos det offrade djurets 
postmortala rörelser och slutgiltiga position. Fetischernas ”hand” styr detta mönster och de 
uttrycker därigenom sitt meddelande.– Men vissa fetischer kan också tala direkt till en 
person som försatt sig trance. En fetisch med bjällror fungerar då som rasselinstrument, 
som skakas rytmiskt: dels för att initiera och upprätthålla trancetillståndet, dels för att 
animera fetischen och frammana dess röst. Fetischen blir en aktör i ritualen, i själva verket 
dess huvudperson. En sådan fetisch meddelar alltså sitt budskap direkt till officianten som 
upprepar dess ord. På de övre bilderna jägaren Pierre Jara i trance. Hans lärling på de andra 
bilderna har på samma sätt försatt sig i trance, men här talar en annan fetisch direkt i hans 
öra. Han upprepar dess budskap i snabba ordkaskader med stark röst för de närvarande. 
Tranceförloppet liknar det i besatthetsritualerna (se senare): en stunds förberedelse vid det 
rytmiska ljudet från ett instrument, så inträder trancen med skakningar och stark svettning 
hos officianten, till slut utmattningstillstånd. Foto: Tord Olsson. 
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En vanlig berättelsetyp handlar om att någon har malträterat, nonchalerat eller 
tänkt sälja sin fetisch, varför den griper ägaren och paralyserar honom. I sådana 
berättelser agerar alltså fetischerna själva på ett bryskt sätt som personer. De är inte 
enbart representanter för någon gudomlighet.  

När man träder in i ett rum eller avskilt område som används för boli-ritualer 
tar man av sandalerna som tecken på respekt. Likafullt erfar jag att fetisch-objekten, 
när de inte används, är ganska ordinära ting, Man sitter i deras närhet utan synbarlig 
pietet och småpratar, jag kan fotografera dem och undersöka dem, även deras inre. 
Fetischmästaren och jägaren Sory Keita har undervisat mig i det rituella rummet i 
sitt hus i Sirakorola. Han lärde mig namnen på sina fetischer, deras individuella ka-
raktär och verksamhetsområden, de böner som riktas till dem, och han instruerade 
mig i konsten att handha dem. Alla befrämjar de på olika sätt jägarens verksamhet 
och skyddar honom, men även andra människor. Under den månad jag bodde hos 
Sory kom människor flera gånger om dagen för att söka fetischernas skydd. Som 
offer kräver de en svart eller röd tupp eller en bock. Under februari 2004 förrättade 
Sory ritualen åt ett dussin fetischer.  

Jägarnas rituella fält 
– Sinbon, i ni ko, frejdade jägare, du och din sak! 
– I daan sògò, du som intränger i vildmarken! 
Jägarnas hälsning är kort och bevärdigande. Eftersom deras domän är bushen där 
de vistas ensamma eller i lag med andra jägare är det för dem obefogat att utbyta 
hälsningar på det sätt som folk i byar och tätorter gör, med långa ritualiserade dia-
loger med frågor om släktens hälsa och tillståndet i byn (Olsson 2000, s. 22). Jägar-
nas livsstil, de värden de omhuldar, jakten, deras ritualer, fetischerna, deras heroer 
och gudomligheter, utgör en kontrast till livet i byn, åkerbruket och dess ritualer. 
Genom sin anknytning till vildmarken, kungo eller daan, representerar jägarna ena 
parametern i en kosmologi vars andra parameter är byn, bugu, eller en bebodd ort, 
dugu, med de odlade åkrarna, forow, runtomkring. Grunddragen i denna kosmologi 
är gemensam för flera folk i det västafrikanska Sahelområdet (mandefolk, dogon 
och fula). Motsättningen mellan by och bush kan verka trivial, men den är laddad 
med associationer och utgör en tankefigur som man spinner vidare på när den ak-
tualiseras. Kosmologin gestaltas narrativt i myter och andra berättelser som sam-
spelet mellan två motstridiga krafter i världen, inom människan, i samhällslivet och 
det rituella livet. Berättelser och samtal ger ofta uttryck åt att den mänskliga samva-
ron, i vardagen och i det ceremoniella livet, är både en smältdegel och ett hinder, 
såväl i det personliga livsloppet som i samhällets utveckling. Denna dynamik arti-
kuleras på bambaraspråket i genuskategorier. Man säger att den mänskliga samva-
ron regleras av två motstridiga krafter som sammanfattas i de konträra begreppen 
ba-den-ya, bokstavligen ”moder-barn-skap”, och fa-den-ya, ”fader-barn-skap”. Den 
första termen anger en centripetal kraft som strävar in mot samhällets stabiliserande 
och bevarande medelpunkt. Sinnebilden för denna är moderns (ba) hus (so), med 
byn och de närmaste åkrarna runtomkring. Den andra termen anger en centrifugal 
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kraft som strävar ut mot byns periferi, mot de yttre fälten och mot bushen, som är 
djinnernas och den hemliga kunskapens hemvist. Där har en fader (fa) eller jägare 
mod att röra sig, och de personer som vågar bryta mot samhällets konventioner 
och rituella föreskrifter. Sådana brott är till en början destruktiva men kan efter-
hand visa sig vara samhället till gagn. Utan ett visst mått av oordning kan inget 
samhälle existera, ingen ritual äga rum. Mina sagesmän framhåller gärna att det me-
deltida Malirikets grundare, Sunjata Keita, centralgestalten i det stora västafrikanska 
eposet, var en donso, en jägare. Och han var en sådan man som dominerades av fa-
denya mer än av badenya. I korthet kan sägas att dessa termer utgör pregnanta sam-
manfattningar av mycket komplexa föreställningar om kosmologisk, rituell, social 
och psykofysisk stabilitet respektive desintegration och utveckling. Termerna anger 
parametrarna i det kraftfält där personlighet och individuell erfarenhet skapas och 
där danande processer, samhällsutveckling och historien äger rum. I mandefolkens 
historiefilosofi uppfattas förhållandet mellan dessa konträra begrepp i själva verket 
som historiens motor. Detta är vad mina sagesmän återger, fast med andra ord än 
mina. Berättelser och samtal tycks med andra ord frammana en rotmetafor eller 
tankefigur som genererar och organiserar vitala processer och mönster i mandefol-
kens livsvärld (Olsson 2000, s.35–36).  

Denna tankefigur och de bärande komponenterna i kosmologin ligger till 
grund för lokaliseringen av jägarnas viktigaste kultplats, såväl dess konkret rumsliga 
läge som dess plats i ett topologiskt rum som är rituellt och mytiskt. Kultplatsen 
kallas daan-kun, ”vildmarkens huvud”, den plats där bushen tar vid. Konkret utgör 
platsen ett triangulärt utrymme vid ett vägskäl där tre stråk möts: vägarna från byn, 
de odlade fälten och bushen. Men framför allt är det den plats där den mytisk-ritu-
ella topologins komponenter konvergerar. På detta ställe möts de motstridiga kraf-
terna i kosmos och samhället, de stabiliserande och dynamiska faktorerna i bamba-
ras livsvärld. För den skull är daankun den främsta sakrala platsen för jägarna, den 
plats där deras stora ceremoniella tilldragelser äger rum. Daankun är även det my-
tiska centrum varifrån jägarna och jakten härstammar. Till denna kardinalpunkt 
knyts nämligen två personer som är jägarnas och jaktens mytiska upphov. De heter 
Saanè och Kòntròn. De intar den högsta positionen inom den mytisk-rituella per-
sonkrets som jägarna vördar. I sångerna som besjunger dem får de en viss heroka-
raktär och ibland kallas de, med ett arabiskt lånord, mèlèkèw, änglar. Vid rituellt age-
rande däremot, bemöts de som gudomligheter. De är svåra att karakterisera enty-
digt med gängse religionshistorisk terminologi, men i varje fall står de i spetsen för 
en personkrets som lovsjungs av jägarna. Sångerna om dem är en del av jägarnas 
muntliga litteratur och musik, donso-fòli, som framförs under ceremonierna vid 
”vildmarkens huvud”. De hämtar näring från ritualerna som förrättas där, de ger en 
djupdimension åt riterna, de sprids därifrån och de återvänder med jägarna dit. 

Saanè är inte född som andra varelser och hon har inte haft sexuellt umgänge 
med någon varelse. Ändå blev hon havande och födde sonen Kòntròn som hon 
invigde i ”de synliga och osynliga ting” som vildmarken gömmer. Kòntròn är jäga-
rens arketyp, donso fòlò, den förste jägaren. Han nedlade allt slags vilt, dödade även 
djinner och bemästrade vildmarkens alla magiska och medicinska hemligheter. 
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Även Kòntròn förblev kysk och bevarade därigenom sin mentala och fysiska vita-
litet och sin ursprungliga renhet. Berättelsen är lång och komplicerad men dess te-
man anger de ideal som jägarna omhuldar, och som jag skulle vilja sammanfatta 
som rätten till mänsklig värdighet. Vid initiationsriterna till jägarnas brödraskap, 
donso-tòn, betonas dessa normer. Heroerna är sinnebilden för livets seger över dö-
den, vänlighetens seger över hatet, för framsynthet och förnuft som besegrar slump 
och våld. Uttrycket Saanè ni Kòntròn denw, Saanès och Kòntròns barn, är därför en 
hederstitel bland jägarna. Offeraltaret vid deras kultplats daankun kallas ibland sàá 
nènè ni kòtòròn, ”smaka döden och återvända”, en ordlek som anspelar på heroerna 
Saanè och Kòntròn. (Olsson 2006, s. 279–281; 289; 2002, s. 46–47). 

De stora ritualerna vid daankun äger rum under jaktsäsongen vid torrtiden, och 
vanligen från mitten av februari till slutet av maj, det är en tid då man lätt kan fär-
das i bushen. Till de stora riterna hör daankun sela, kraftgåvan åt daankun, även kal-
lad daankun sòn, daankun-offret, eller Kòntròn sòn, Kòntròn-offret, då jägarna, ”Saa-
nès och Kòntròns barn”, lovprisar sina mytisk-legendära ursprungspersoner och 
ber om deras bistånd i sitt värv. En av dessa ceremonier som jag bevistat ägde rum 
i april 2004. Den var samtidigt en vaka till minnet av min vän Omars far, en ryktbar 
jägare. En sådan ritual kallas sinbon-si och äger rum ett år efter jägarens död. Jägarna 
samlades i hundratal från ett vidsträckt område, vi hade själva färdats hela natten i 
den skraltiga pick-upen med våra gevär och musikinstrument, Omar, Sory, Sungo, 
jag och fem andra jägare, tills vi kom fram till byn söder om Ouéléssébougou i syd-
västra Mali. Månaden före ceremonin hade jägarna från den trakten varit på jakt, 
och när de anlände hade många av dem med sig högra bogen, rökt eller torkad, av 
något vilt de nedlagt. Den kallas duga-kaman, gamens vinge. Så kallas även den rit då 
de på kvällen före ceremonin överlämnade bogen till jägarmästaren på platsen (cf. 
Cissé 1994, s. 110–111). Beteckningen anspelar på ett existentiellt ledmotiv som ge-
staltas i sångerna: Gamen bönfaller jägaren att nedlägga vilt och lämna några rester 
åt honom, hur ska han annars överleva nu när rovdjuren försvunnit från Sahel? 
Döden är livets förutsättning. 

Den följande dagen hade jägarna efter morgonens musik och processioner 
samlats i bushen, och vid middagstid kommer de tågande tillbaka på stigen från bu-
shen (kungo-sira) i en lång rad. I spetsen går ceremonimästaren (donso-ba) och för-
sångaren (sora), sjungande janjon, mästerjägarens bravurhymn, till ackompanje-
manget av harpluta, och de andra efter honom i åldersordning, på väg mot daan-
kung. Från buskagen hämtas gröna kvistar att sitta på och så tystnar musiken. Man 
samlas i en halvcirkel bakom ritualmästaren, Fadeby Samaké, som tituleras kara-
mogo-ba, den store läraren. De unga initianderna, donso-denw, ”jägarnas barn”, bär 
djurhudar över huvudet och står längst bort på Samakés högra sida. Mästaren sitter 
ner framför daankung-altaret, på vilket vid denna ritual placerats ett väldigt kranium 
av en vildsvinsgalt. Kraniet beströs med stora mängder krut och begjuts med hirsöl, 
det är ett libationsoffer. Tre kycklingar, en svart, en vit, en röd offras och krop-
parna kastas ut i buskagen. Vid det laget har en del av janjon-hymnen återtagits, med 
ord som kommenterar själva offerhandlingen: 
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Saanè och Kòntròn, mina föregångare, 
Ta emot våra kycklingar, en svart, en vit, en röd 
Vi ger dem till er så att ni för oss må öppna vildmarkens port  
Ge oss vilt 
Så att vi må ge till de fattiga, 
Till de föräldralösa, 
Åt jägarnas änkor, 
Åt våra familjer 
Åt våra ingifta släktingar 
Åt våra vänner…. 
Bevara oss för vildmarkens faror… 
Bevara vår enighet, bevara oss, våra barn, ty vår styrka vilar i vår sammanhållning… 
Vår anfader Kòntròn,  
Låt de offrade kycklingarnas läge ange för oss det vilt vi kommer att nedlägga  
i riklig mängd detta år… 
Stå upp, verka för vår sak! 

(Min ljudinspelning blev obrukbar på grund av larmet; utdraget ovan är rekonstrue-
rat och återger en del av Cissés franska text (1994, s. 112–113), som jag jämfört med 
mina anteckningar.). 

Bild 6a: Offret vid daankun, ”vildmarkens huvud”, under sinbonsi, den rituella 
vakan som ägnas en vördad jägare. Jägarna offrar krut till det centrala 
kultobjektet, kraniet av en vildsvinsgalt. Ritualen leds av mästaren Fadeby 
Samaké (i glasögon). Foto: Tord Olsson. 
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Ritualens inramning, dess dignitet, mängden människor och stämningen är en helt 
annan än den vid de dagliga fetischoffren. Dock överensstämmer den rituella pro-
cessen i några avseenden strukturellt med fetischritualerna, flera moment är de-
samma. Man riktar böner och ord med en illokutionär kraft till personer som inte är 
människor, och dessa personer knyts till ett materiellt objekt som fokuseras starkt 
under ritualen. En del av orden kommenterar de akter som utförs under ritualen 
och förklarar handlingarnas innebörd och syfte. Man förrättar libationsoffer och 
offrar andra ting som representerar ett högt gemenskapsvärde: kolanötter till feti-
scherna, vid daankun krut som ett metonymiskt uttryck för jägarnas gemenskap och 
för deras värv. Kycklingar eller tuppar offras över de sakrala objekten. Fåglarna 
kastas sedan ut från ritualplatsens centrum, deras postmortala rörelser och krop-
parnas slutgiltiga position observeras noga. Det är en divinationsakt.  

Men det finns en substantiell skillnad. Riterna till fetischerna förlänar person-
karaktär åt själva objekten när de begjuts med offerblodet. De genomgår en för-
vandling. Detta kan jämföras med det katolska mässoffret, då brödet och vinet vid 
prästens kungörelse på ett mystiskt sätt förvandlas till Kristi kropp och blod. I båda 
fallen är det en form av transsubstantiation. Riterna vid daankun har inte den ka-
raktären. Objekten på altaret förvandlas inte, liturgins tyngdpunkt ligger inte där. 
Istället är den verbala aspekten av liturgin dominant. Daankun-ritualen svarar mer 
mot de reformerade kyrkornas ritualer. De fäster störst vikt vid ordet, som kungör 
att riten förrättas till åminnelsen av Jesus Kristus, den heliga jungfruns son, och den 

första nattvarden tillsammans med hans första efterföljare, vid vår tids början. Vid 
jägarnas ritualer frammanas likaså med ordets hjälp det förflutnas närvaro: Händel-
serna i ett dimmigt förflutet, då religionens mytisk-legendära anfader Kòntròn, son 

Bild 6b. Karamògò, mästaren vid sinbonsi-ceremonierna, Fadeby Samaké, 
hedras av en jägare med flugviska. Foto: Tord Olsson. 
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till jungfrun Saanè, och hans första efterföljare, heroerna (gwèdèw), gav upphov till 
den nuvarande gemenskapen. Deras sceniska närvaro frammanas liturgiskt med 
ordets och den meningsbärande handlingens hjälp, om vi nu ska behålla jämförel-
sen med den reformerade kristna ritualen. Daankun-altaret och tingen på altaret 
antar inte personkaraktär som brödet och vinet i det katolska mässoffret eller feti-
scherna i boli-ritualerna, de förvandlas inte till Saanè och Kòntròn. Men de mytiska 
personerna och vad de representerar är en förebild som jägarna kan identifiera sig 
med, och den bilden får liv av sångerna och de rituella handlingarna under daankun-
liturgin. Vid sinbon-si-ritualerna inlemmas den döde jägaren i anfädernas person-
krets. Han blir i ritualen till en Janusgestalt med ena ansiktet vänt mot de nu le-
vande jägarna, det andra vänt bakåt i tiden mot jaktens heroer och mot Saanè och 
Kòntròn. 

När ritualen vid daankun-altaret avslutats lämnar alla platsen med en jägare i 
täten bärande vildsvinsgaltens kranium i triumf, till musik och salvor från muskö-
terna. Dagen förflyter med processioner, dans och samvaro, och rikligt med mat 
och öl. Vid skymningen börjar så själva sinbon-si, den rituella vakan. Krutröken från 
musköterna ligger redan tung över dansplatsen, som snart upplyses av eldar och 
facklor. Platsen flankerades på ena långsidan av en parnass där donso-baw, ritualens 
tre högst ansedda jägare tronade. Jag tyckte de liknade mediterande buddhor som i 
sin avskildhet orörligt övervakade skeendet. Vid ena kortsidan bevakades ritualen 
av karamogo-ba, den store läraren Fadeby Samaké. Bredvid sig hade han en präktig 
kruka med mjöd som han portionerade ut till jägarna. Jag anvisades platsen bredvid 
honom. Det var en bra plats.  

Dansen och sångerna om Saanè och Kòntròn och de forntida heroernas be-
drifter pågick hela natten. Och oavlåtligen utbyttes hedershälsningarna:  

 
– Sinbon, frejdade jägare!  

– I ni ko, du och din sak!  

– I daan sòkò, du som intränger i vildmarken!  

Kòmò-sällskapets ritualer 
Kòmò-sällskapets ceremonier består främst av maskdanser och offerriter. Men att 
beskriva dem innebär ett dokumentärt och moraliskt dilemma. Vissa detaljer och 
namn på personer och platser måste uteslutas. Fastän jag invigts i sällskapet tillåts 
jag inte att föra anteckningar, göra ljudupptagning eller fotografera under ritualerna. 
Man håller strikt på att sällskapets hemligheter (gundow) bevaras. När dess ritualer 
äger rum bevakas platsen av vakter som hindrar obehöriga tillträde. Kvinnor och 
barn, samt grioter får inte bevittna sällskapets seanser, de anses inte kunna bevara 
en hemlighet. Själv har jag fått reprimander för att i förbigående råkat nämna att jag 
bevistat en Kòmò-ceremoni. De invigda talar inbördes om Kòmò med låg röst för 
att inte utomstående ska höra. Många som bevittnat ritualerna förfäras av de om-
fattande och våldsamma offren av hundar som konsumeras rituellt. Var och en av 
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de unga männen som ska initieras måste medföra en hund som offergåva under 
dagen före nattens seanser. Vid ett tillfälle räknade jag till ett 40-tal. Andra uttrycker 
en rysning av vördnad och fasa inför de hetsiga danserna och processionerna vid 
sällskapets kvällsseanser och de majestätiska maskerna som skrider fram i det 
flämtande eldskenet under de nattliga ritualerna.  

Inför Kòmò-seanserna i byar där jag inte är känd förhör sig mästarna med 
mina vänner om min vandel och sedan får jag de grundläggande instruktionerna. 
Nyligen invigda ska hålla på ett visst dekorum: Var sparsam i talet! Rör inte vid nå-
gon! Ta inte i hand när du hälsar, ingen fysisk beröring! Och så den säregna Kòmò-
hälsningen inför mästarna och ritualens masker: Sträck ut vänster hands pekfinger 
och lillfinger, med långfinger och ringfinger böjda in mot handflatan och tummen 
över dem. Detta är ett ikoniskt tecken för ett djurhuvud, de utsträckta fingrarna är 
öronen. Djuret som avses är hyenan (suruku), som symboliserar den visdom som 
sällskapet förvaltar. En av dansmaskerna föreställer en hyena, vars starka käkar 
knäcker de hårdaste ben, i överförd bemärkelse de svåraste problem. Djuret är där-
för en sinnebild för kunskap och andlig insikt, vilket utgör sällskapets ändamål. 
Masken som kallas Kòmò-suruku, Kòmò-hyenan, är därtill försedd med horn, vilket 
är en sinnebild för attack, alltså även den en metafor för att angripa svårigheter. 
Masken är således i dubbel bemärkelse en ikon för kunskapssträvan. Själva den 
kunskap som eftertraktas kallas kòmò. Kunskapen anses ha en självständig existens i 
form av en substans som befinner sig utanför eller över (sanfè) vanliga människors 
kroppar och sinnen, men den kan inträda i kroppen under de hemliga ritualerna. 
Sällskapets mästare, karamògòw, bär i sina kroppar denna substans i stort mått. Om 
den sprids okontrollerat kan den vara skadlig, därav försiktighetsmåtten mot 
kroppslig beröring. Kòmò-kunskapen skildras som en tung och ofantlig börda, en 
sträng och krävande förpliktelse, ett omättligt begär. Förvärvandet av denna kun-
skap gestaltas i ritualerna så att den stiger ner ovanifrån (sanfè) ner i den invigde. 
Därför bärs hyena-masken som en hjälm på huvudet, inte som en ansiktsmask 
(Olsson 2006, s. 271–272; illustration i Olsson 1994, s. 496).  

Efter de inledande samtalen med mästarna träder vi in på platsen för ritualen, 
den ligger som alltid i byns periferi. Vi utbyter hjärtliga hälsningar, men ”handsla-
gen” sker med luft mellan händerna.  

– Detta är Kòmò ko, Komos sak!   
Platsen är sparsamt upplyst av fladdrande eldar runt vilka de gamla sitter och 

samtalar. Vi anvisas plats på en kohud. De unga initianderna sitter för sig, på en 
annan kohud. En delegation kommer in bakom oss från fälten, de annonserar 
Kòmòs ankomst med höga skrik. Så kommer den vördnadsbjudande masken ingli-
dande, den är fyra meter hög. Jag kan inte se det, men jag inser att den består av en 
cylindrisk träställning klädd med fågelfjädrar. Mannen inuti masken är helt dold. 
Han talar i ett speciellt halvsjungande register genom ett mirliton-instrument, gele, 
av metall. – Mirlitonen är vid kvällsritualerna som föregår den nattliga seansen ett 
av Kòmòs främsta instrument, ett av sällskapets kännetecken (index). Samma 
instrument har jag sett inne i Dibi, ”Den Osynlige”, en av Sorys många fetischer  
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(symbolöverföring). Rösten inifrån masken är således starkt förvrängd. De 
dansande skuggorna och det fladdrande eldskenet som sparsamt belyser den 
imposanta masken skapar tillsammans en Verfremdungseffekt. Effekten förstärks 
av prästen som oavbrutet cirkulerar runt masken och utbyter korta fraser med den. 
Dialogen sker dels så att prästens ord upprepas i förvrängd, parafraserad form av 
masken, dels så att prästen parafraserar eller tolkar för ritualens deltagare vad 
masken säger på sitt halvsjungande manér. Prästen är en person som vi känner, han 
talar med hög röst, men i ett helt annat register än masken. Intrycket blir en 
kontrast, att själva masken med sin vibrerande metalliska stämma är en annan sorts 
person än prästen och vi andra. Masken framstår som en rituell aktör som inte är 
människa. När masken närmar sig oss gör vi Kòmò-tecknet. 

Bild 7. Kòmò-sällskapets mask Kòmò-suruku, Kòmò-hyenan (se texten). Observera hornen 
och käkarna till höger. Masken är samtidigt en fetisch som just mottagit ett blodigt offer, här 
dock ej under sällskapets hemliga seanser. Foto: Tord Olsson. 

Skapandet av närvaro är en viktig aspekt i ceremonierna vid daankun. Där 
spelar ordet en viktig roll. I fetischritualerna gestaltas närvaron på ett dubbelt sätt. 
Dels genom att de rituella handlingarna, inklusive språkhandlingarna, fokuseras på 
fetischobjektet vars dignitet därmed höjs, och blir en personkategori; dels i ut-
trycken för att en existerande fetischgudomlighet, som antingen slumrar i fetisch-
objektet och väcks till liv under ritualen, eller är rörlig i rummet, tar plats i och runt 
sitt materiella objekt, och blir till en av de rituella aktörerna. Jag kan urskilja båda 
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dessa gestaltningar när jag reflekterar över det rituella skeendet, och det kan Sungo, 
Sory och andra också, särskilt när jag pressar dem, men för dem är detta i praktiken  
en irrelevant åtskillnad. Och i Kòmò-ritualen talas det inte om att någon människa 
döljer sig inne i masken. Själva masken är den rituella aktören. Det jag i analytiska 
termer ser här är en rituell fusion, som diskursivt yttrar sig i själva oviljan eller ten-
densen att underkommunicera distinktionen mellan en gudomlighet eller andlig 
person som aktör och dennes materiella motsvarighet i ett objekt som aktör, eller 
en människa som aktör. Denna fusion, som redan antyddes i uppfattningen att den 
döde jägaren är närvarande i den lateritfärgade vinden, återkommer även i andra 
ritualer som är mer storslagna och ceremoniella än de vardagliga fetischoffren. Men 
tendensen är densamma i de dagliga fetischritualerna, i jägarnas ceremonier, i de 
hemliga sällskapens ritualer, och som vi ska se, i besatthetsseanserna – obenägen-
heten att skilja ett rituellt objekt eller en mänsklig rituell aktör, från en icke-mänsk-
lig aktör. Genom denna fusion skapas närvaro.  

Drömteatern: djinnen Keitas scen 
Djinnerna finns överallt. De befolkar särskilt bushen, men håller sig även i närheten 
av människornas boningar. (Den följande framställningen är hämtad ur Olsson 
2000.) Ordet jinè kommer från arabiskans jinn, men man ska inte lägga för mycket 
av islamisk eller muslimsk folkloristisk innebörd i bambaraordet jinè. Sedan århund-
raden lever det sitt eget liv i den västafrikanska språkvärlden. Ordet kan bäst över-
sättas med "djinn"; "ande" är lite för tunt och substanslöst. Sungo pekar åt sydöst: 

– Där borta, under en akacia strax utanför byn bor en stor familj djinner. Och 
däråt, fast lite längre bort - han pekar mot norr - där bor en annan familj. Och som 
du vet så bor det ju en djinn här i själva byn.  

Djinner är normalt osynliga för de flesta av oss men de liknar i flera avseen-
den människor. De lever i familjer, tillhör olika stammar, de älskar och hatar, en del 
är små och tjocka, andra långa och magra, de har skilda sysslor. I trakten av Gwa-
nyebugu är de mest berömda männen bland djinnerna följande: Keita, han är bam-
bara, en jägare; Haydara Sherifi, han är muslim; Faane är bambara, en smed; Maarè, 
han är bambara, en griot; Koyatè, även han en bambaragriot. Bland de kvinnliga 
djinnerna i området märks Donkè, en smeds hustru, samt Bukura och Anyana som 
är medicinkvinnor. De har ett snabbt skiftande temperament och blir lätt förtre-
tade. Det gäller att hålla sig väl med dem, om de blir provocerade kan de bli farliga. 
Djinnerna lever längre än människor, i flera hundra år, och de mäktiga av dem be-
sitter därför ett vetande som överstiger det mänskliga. Eftersom deras kroppar har 
en annan substans än människors begravs de döda djinnerna inte som människor. 
Sungo visar: 

– Så här! Han sopar med en lätt handrörelse samman den lösa sanden på mar-
ken framför sig.  

– Så här begravs liket av en djinn, säger han. Med detta vill han understryka att 
djinnernas kroppar är annorlunda än våra, de saknar skelett och deras händer har 
därför inga leder. Deras mjuka, formbara kroppar kan anta allehanda gestalter. Till 
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huset i Gwanyebugu kommer regelbundet en djinn som så att säga hör till familjen, 
menar Sungo: 

– Sira har en djinn som är förälskad i henne. Han kommer till henne på mån-
dagsnätterna och torsdagsnätterna för att älska med henne. Han väljer islamiska 
tidpunkter för kärleksmötena, tänker jag. Djinnen är diskret, varken Sira själv, 
Sungo eller jag har märkt något av besöken. Men Sungo och hans hustru är klara 
över att de intima besöken verkligen äger rum. En annan och mäktigare djinn vid 
namn Babugude Keita har via sitt medium underrättat dem om den kärlekskrankes 
visiter och gett dem instruktioner: Sungo får inte ligga med sin hustru måndag och 
torsdag natt, då skulle djinnen bli svartsjuk. Informationen har förmedlats under 
den egenartade ceremoni som kallas jinè-dòn, djinn-dansen, eller ceremonin där man 
ser djinnen. Djinner och människor uppehåller sig i samma livsvärld men i delvis 
skilda domäner. De två sfärerna tangerar varandra och griper ibland in i varandra. 
Människorna kan även avsiktligt arrangera en fusion mellan de två domänerna ge-
nom att invitera djinnerna och samspela med dem. Det sker under jinè-ritualerna. 

Torsdagen den 27 januari 2000 står det i min dagbok. När eftermiddagshettan 
lättat och förvandlats till ett tyngdlöst gult ljus gav vi oss iväg på mopeden, Sungo 
och jag, mot Samamani där jinè-ritualen skulle äga rum under natten. Vi hann upp 
Nyòkuru och Jirba med sina nkoniw, harplutorna, på axeln. De hade gett sig av 
tidigare men fastnat med cyklarna i sanden, öknen tränger fram. Vi anländer till 
Samamani strax efter sex. Mediet Bugura Traoré är redan där, iförd praktfull dress 
och huvudduk, med silverringar på fingrar och tår; ansikte, händer och fötter är 
konstfärdigt sminkade med blåsvarta mönster på den mörkbruna hyn. Jag hade 
träffat Bugura några gånger tidigare, en gång i vid en jinè-ritual i Gwanyebugu då jag 
fotograferat henne när djinnen tagit hennes kropp i besittning. Minnet av 
kommunionsoffret som följde på besatthetsriten den natten var fortfarande starkt: 
En hund offrades. Den grillades på elden och så kastade sig deltagarna över djuret, 
slet det i stycken och förtärde köttet. De oätliga resterna delades upp mellan 
kultdeltagarna. Hunden är en sinnebild för samhälle och gemenskap i många av 
bambaras ritualer.  

Fotona hade hon skänkt bort, berättade hon, till andra jinèdenw, djinnbarn, de 
många kvinnor och några få män som deltar i de riter som är hennes åtagande. Hon 
är populär. Jag hade gästat hennes hem och vi hade utbytt gåvor: en fransk parfym 
”Obsession” av märket Calvin Klein mot en spräcklig höna. Bugura är en kraftfull 
och talför kvinna i fyrtioårsåldern, lite manhaftig kanske, men rätt vacker i mitt 
tycke. Hon sitter bredvid mig, mitt ibland oss män och talar högt och länge. Vi 
dricker mintte och dikolen, alkoholhaltig renad honung, och Bugura delar ut furaw, 
mediciner av olika slag. Sungo och jag får furamugufin, ett kolpulver från ett särskilt 
träd med desinfekterande effekt och som motverkar diarré och sviter av dålig eller 
förgiftad mat. Jag känner att honungens effekter snabbt lindras. Mörkret har tätnat 
och Bugura drar sig tillbaka för att förbereda sig inför nattens händelser.  

Eldar och facklor lyser upp platsen som avsatts för ritualen. Musikerna är på 
plats, balafonen, nkonin och trummorna ljuder. Vi tar plats på en stråmatta bredvid 
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musikerna, det är trångt, ett hundratal människor har samlats mellan hyddorna runt 
den sandiga scenen där djinnen ska framträda.  

– Vi är alla här jinèdenw, djinn-barn, du också, förklarar en kvinna som sitter en 
tvärhand ifrån mig med barnet sitt sovande i knäet.  

Några kvinnor börjar dansa till musiken som ökat i lidelse, insatserna är force-
rade men korta och ingen av dem faller i trance. Allt fler kvinnor börjar dansa, nu 
på rad i en procession som rör sig medsols och bildar en ring. Röken och balafon-
spelarens svettångor blandas. Så dyker Bugura upp från hyddan som ligger 
tvärsöver scenen där jag sitter bredvid musikerna och blandar sig med de dansande. 
Intensiteten i musikens stiger och sjunker och varje våg driver på de dansande 
kvinnorna med allt större eftertryck.  

– Nu svävar djinnen Keita strax ovanför oss, säger kvinnan intill mig. Han kan 
inte motstå balafonens frenesi, nkonins klang och jenbe-trummornas virvlande ut-
brott. De dansande kvinnorna lämnar arenan, endast Bugura är kvar och hon dan-
sar lidelsefullt och länge med våldsamt svängande armrörelser, svingar häftigt ut 
vänstra armen, sätter samtidigt högra mot bröstet och omvänt. Hon är en jinètòmuso, 
en kvinna som inträder i trance. De nakna fötterna stampar sanden. Detta är jinè-
dòn, djinn-dansen.  

Bugura vacklar till, blicken stelnar, hon rister till som i frossa och börjar ragla. 
Musiken tystnar nästan, bara nkonin hörs svagt. Det som nu händer ser jag inte, 
men Bugura har senare skildrat det för mig: Djinnen befinner sig nu rakt framför 
henne, kommer närmare och stiger in genom hennes ögon och sprider sig i hennes 
kropp. Från det ögonblicket minns hon inget längre. Det jag ser är att hon sjunker 
samman på marken, börjar krypa fram mot musikerna och mot mig. När hon är på 
en armlängds avstånd klappar jag lätt med handflatorna i sanden framför henne i 
vördnad inför djinnen Babugude Keita. Det är hälsningen. Så reser hon sig upp. 
Musiken har upphört, tystnaden är total. Deltagarna är vördnadsfulla och skrämda, 
alla väntar. Så kommer det: 

– Haaa! Haaa! Babugude Keita ger sig tillkänna och kräver uppmärksamhet. 
Haa, ha, aa, a! Rösten är stark, en mansröst som använder Buguras mun för att 
meddela sig med oss. Kvinnan bredvid mig säger att djinnen gripit hennes mun, a 
da minè. Buguras kropp rör sig nu manligt, med stora steg, med machomässig själv-
säkerhet runt på scenen. Haa! Jag är här, vilka är ni? Djinnen Keita har intagit ma-
negen, han är en man, en bambara-man, en stor jägare. 

– Shhhh! Han tillkännager vem han är, det väsande ljudet som frambingas ge-
nom mediets mun är ljudet från jägarnas visselpipa när de ger sig tillkänna för var-
andra i bushen, shhhh! Kultdeltagarna har återhämtat sig, någon ställer en fråga och 
börjar som alltid med att hövligt tilltala djinnen med hans släktnamn: 

– Keita! 
– Jahil! Ja, jag lyssnar! Keita svarar på djinnernas språk. En människa skulle på 

bambaraspråket säga Naamu! Så följer ett par-tre timmars samtal med Keita på 
bambara. Mest handlar det om samvaron mellan människor, om giftermål och fa-
miljerelationer, förtret, allehanda sjukdomar och deras botande, särskilt om hud-
sjukdomar och den mystiska nedstämdhet med huvudvärk, stelhet i nacken och 
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paralysi som vildmarkens djinner förorsakar och som därför kallas jinè-bana eller 
kungo-bana, djinn-sjukan eller bush-sjukan. Keita ger råd, anvisningar om offer och 
medikament. Han är ibland skamlöst grov i mun och mycket slagfärdig när det 
kommer kniviga spörsmål eller inpass från kvickhuvuden bland de närvarande. 
Djinner är inte så kultiverade som människor, de vaktar inte på sitt tal. Skrattsal-
vorna dånar och så med en gång är det allvar igen. Underhållning och undran, ko-
mik och respektfull bävan blandas i tvära kast.  

Så tar musiken vid igen, Keita dansar med hjälp av Buguras kropp, med 
samma häftigt pendlande armrörelser som tidigare, musikerna driver på och Keita 
närmar sig dem, han vill ge sig av härifrån, och så kastar han med en plötslig rörelse 
Buguras armar rakt upp mot natthimlen. Han har lämnat hennes kropp och hon 
sjunker lealöst samman i armarna på två kvinnor som närmat sig bakifrån. De bär 
henne till en stråmatta strax bakom min plats vid balafonen och täcker över henne. 
Hon ligger där i dvala, förlorad mellan två sfärer, mellan djinner och människor. 
Hon kommer att sova till morgonen. 

– Jag har sovit djupt, det är det enda jag minns.  
Det är vad hon säger nästa dag. Jag tänker att detta är ett avslutande rituellt 

yttrande, och att amnesin är en dogm och en akt som tillhör ritualen. Vi samtalar 
om vad som hände innan. Det är nu hon säger att hon före minnesförlusten sett 
djinnen inträda på dansplatsen, skrida emot henne och tränga rakt in i hennes ögon.  

– Men jag ser inte djinnen med mina verkliga ögon utan med min inre blick, n 
kònò nyè, säger hon. Det är som en dröm, men jag sover inte, jag ser även männi-
skorna runtomkring i början.  

När jag talar med Sungo på franska lanserar jag ett uttryck: 
– Som en "rêve-théâtre", en dröm-teater, kunde man säga det?  
Sungo blir förtjust, formuleringen fångar att mediet är vaket och på samma 

gång liksom i en dröm förnimmer djinnen och sedan gestaltar den, menar han. Men 
jag vill inte driva resonemanget vidare, så väl känner jag inte Bugura. Dessutom är 
både drömmetaforen och teatermetaforen tungt belastade. Men när vi tar bambaras 
personlighetspsykologiska termer till hjälp är vi genast alla klara över vad som sker 
när en djinn tar gestalt i en människas kropp. En människa består av en mängd fy-
siska och psykiska faktorer och processer som även förbinds med andra individer, 
med samhället och med yttervärlden. En av de psykiska substanserna är ja, som är 
en vital del av människans personlighet. Det är en psykisk dubblett eller tvilling av 
motsatt kön, som är bestämmande för människans stabilitet som person, hans eller 
hennes temperament och möjligheter i livet. I konkret mening talar man om speg-
lingen i vattnet, fotavtrycket i sanden, skuggan, ett porträtt, ett foto, en film, som 
en människas ja, och dessa ting kan även användas som metaforer när man talar om 
en persons ja. Denna substans är även centrum för säkerhet, djärvhet och, såsom 
brist, fruktan. Bugura, Sungo, jag och de andra som är närvarande kan nu med hjälp 
av detta begrepp på ett rätt enkelt sätt förklara det psykiska förloppet vid Keitas 
och Buguras interaktion under ritualen: Djinnen, som är en man, ersätter temporärt 
Buguras manliga ja under den centrala fasen av ceremonin. Hon minns därför inget  
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Bild 8. Mediet Bugura Traoré vid olika stadier under en besatthetsritual (jinèdòn): Dansen till 
musiken som lockar djinnerna till platsen. Besatt av djinnen Keita kryper hon fram mot 
musikerna och kultdeltagarna – djinnen kräver en hälsning. Efter timtals agerande kastar hon 
upp händerna då djinnen lämnar henne. Hon faller samman och tas om hand av kvinnorna. 
Foto: Tord Olsson. 
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Bild 9a–b. (föregående sidor 145 och 146). Förloppet vid besatthetsritualerna följer i stora drag 
ett likartat mönster: En  förberedande fas då kvinnorna dansar med kraftigt svängande 
armrörelser till den rytmiska musiken (balafon, nkoni, trummor, sång) som lockar till sig 
djinnen. Musikerna stegrar intensiteten när de märker att mediet är på väg att falla i trance och 
djinnen är beredd att stiga in i kvinnans kropp. När hamnskiftet skett följer den längsta fasen 
(2-6 timmar) då intensiva och lugnare perioder växlar. Mediet dominerar då scenen och 
djinnen talar med hjälp av hennes mun. Slutligen faller hon samman och djinnen lämnar 
henne. Både Bugura Traoré och Babu Kulibali (bild 9a–b) följer denna ordning, och båda blir 
besatta av djinnen Babugude Keita. Trots denna ordning är besatthetsritualerna inte så 
 rigoröst strukturerade som liturgiska ritualer, utan är i stället performance-orienterade. De 
båda medierna Bugura ( i fytioårsåldern när bilderna togs i januari 2000), och den yngre Babu 
(trettiotvå år när jag tog bilderna i mars 2010), följer var sin framförandepraxis. Bugura är 
talför, ibland högtidlig eller sträng, ibland humoristisk i dialogen med publiken. Babu har en 
helt annan stil: Hon är fysiskt intensiv, mimetiskt och koreografiskt orienterad. Hon förmedlar 
djinnens budskap med sång mellan de forcerade dansinstatserna. I motsats till Bugura behöver 
därför Babu en naamu-naminè-na, en person som i klartext förtydligar djinnens i sångform 
framförda budskap (se den äldre kvinnan i ljusblått och den yngre i vitt och cerise).   

Jämförelsen mellan liturgiska ritualer och performance-orienterade ritualer visar på den 
påtagliga citatkaraktär som generellt är utmärkande för rituella handlingar, inte bara för orden i 
ritualen. Varje rit som utförs tycks hämtas ifrån en redan förefintlig repertoar så att handlingen 
verkar utföras genom aktören snarare än av aktören. Denna externa proveniens kännetecknar 
såväl de liturgiska ritualerna - såsom de hemliga sällskapens ceremonier, vars föreskrivna 
ordningsföljd och symbolik är stramt strukturerade - som de mer improviserade och 
aktörsbetonade riterna som äger rum då djinnerna bjuds in från bushen och tar människornas 
kroppar i besittning. Båda slagen av ritualer präglas av ett dubbelt författarskap. I de liturgi-
orienterade ritualerna är den ena upphovsmannen den anonyma repertoaren av traditioner och 
den andra upphovsmannen aktören som hämtar akterna därifrån, utför dem och förser dem 
med innebörd ur egen fatabur. Vi de svagare strukturerade ritualerna av performance-karaktär, 
som besatthetsritualerna är ett exempel på, står båda upphovsmännen i centrum och ingen av 
dem är anonym. Djinnen har förnamn och släktnamn, är man eller kvinna, och är känd genom 
sin verksamhet, t.ex. som jägare, smed eller medicinman. Både medium och medverkande kan 
referera till den residual av beteenden som kännetecknar djinnen och ageras ut genom mediet. 
Djinnen träder från sitt externa viste in i människornas krets och tar mediets kropp i 
besittning. Djinnen behöver en människas kropp för att agera. De medverkande ser framför 
sig ett dubbelt scenario (Olsson 2000, s. 25). Foto: Tord Olsson. 

från och med besatthetsögonblicket, men vi ser hur hennes kropp och röst 
förändras till att gestalta Keitas personlighet. Men tankens klarhet grumlades nästan 
genast. Var det djinnen, anden själv, som tog Buguras kropp i besittning eller var 
det Keitas ja? Och var tog Buguras ja vägen under tiden?  

Så får vi Buguras skyddsmediciner, Sungo ytterligare något av det svarta pulv-
ret och vi föräras var sin flaska furalangari, en vätska att tvätta oss med; den ska 
skydda mot ondska och olyckshändelser. Bugura och Sungo demonstrerar hur man 
tvättar händer, armar, ansikte, huvud: 

– Och så läser du li-llahi tillsammans rabbi l'alamin ar-rahman ar-rahim. Ett frag-
ment av en islamisk formel lever vidare i bambaras språkvärld. Men samtalet har 
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denna gång inte gällt en text utan en rituell händelse som vi alla tagit del av och 
som vi försökt förstå. 

Det skulle dröja flera år, till den 18 januari 2007, innan jag blev rituellt initierad 
i Buguras djinn-sällskap. Jag fick då i kvinnornas krets dricka en kalebass med en 
bitter dekokt av särskilda örter, klä av mig naken och tvätta hela kroppen med ört-
medicinen, kallad jinè-fura, djinn-medicinen. Sedan anvisades jag plats hos hos Ya 
Jara, divinatören. Hon kastade kolanötter på stråmattan där vi satt och reciterade 
formlerna som förmådde henne att ”läsa” innebörden av deras position. Läsningen 
tog tid. Den skulle ange min framtida bestämmelse. Men så i ett slag såg hon klart:  

– Din djinn är Mamine Haydara! Det blev genast offentligt. Kvinnorna eggade 
mig att dansa djinn-dansen. De jublade, alla tycktes känna till Mamine Haydara. 

Hon är syèrif, en högvälboren, en ättling till profeten Muhammed (arabiska 
sharîf), en afrikansk djinn, men rätt ljus i hyn och enastående vacker. Du kommer 
att drömma om henne på nätterna, hon älskar dig, men är svartsjuk på din hustru 
Mariyama! När jag återvände till Gwanyebugu hade ryktet gått före mig. Folk häl-
sade: Mamamine Haydara! 

*** 

För dem som lever med hackan i hand i Sahels förtorkade landskap med dess lejon-
gula, ockrabruna färgtoner är varje avfärd inte bara ett vemodigt avsked utan väcker 
också tankar på återkomst. Jag lämnar kvar merparten av packningen, lägger ner 
anteckningsböckerna, kassettbanden och mina fetischer i ryggsäcken. Gamle Nci 
gör mig en ny bagan, en amulett att bära om midjan.  
– Den kommer att skydda dig. Om flygplanet - pankurun, den flygande båten - faller 
ner kommer du att förbli oskadd. Den skyddar också dina ord så att de respekteras. 
Så fäster jag amuletten runt midjan. Harmattan blåser in från öknen. Det kommer 
att bli en dammig färd. Jag sveper in huvudet, näsa och mun i min svarta jalamugu, 
tuaregturbanen. Omfamningar. De gamla spottar i min hand, läser välsignelserna. 
Aldrig har jag blivit så bespottad, med välvilja, som i Gwanyebugu. 

– Ala ka dubabu minè, Må Gud fånga upp välsignelserna, svarar jag.  
Så slänger jag in ryggsäcken i Land Rovern som kommit för att hämta mig och 

kliver in. 
– Ayiwa, ne tagara ka na , Gott, jag ger mig av för att komma tillbaka. 
–  Ko an bè somògòw fò, Hälsa familjen från oss! 
– U na mèn, De ska få höra!   
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