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OM NÅGRA INDIANSKA DROGER OCH SPECIELLT
OM SNUS SAMT TILLBEHÖR

Den 27 oktober 1966 höll Medicinhistoriska föreningen i Göteborg under
ordförandeskap av med. dr Eric Salingre ett sammanträde på Göteborgs
Etnografiska Museum, varvid förf. behandlade den etnografiska och arkeo-
logiska delen av ett föredrag rubricerat »Psykotomimetika med sydameri-
kanskt urspung» och professor Bo Holmstedt vid Karolinska Institutets
institution för toxikologi svarade för det kemiska och övrig re1evant jäm-
förande fackanalys av vårt utgångsmaterial. En del av de under mitt av-
snitt av föredragct nämnda uppgifterna hade behandlats i det i vol. 28 av
tidskriften Etnologiska Studier i slutet av 1965 utgivna arbetet »The Use
of Some Specific Kinds of South American Indian Snuff and Related Para-
phernalia». En annan del av innehållet skulle komma att användas för ett
föredrag vid symposiet »Ethnopha1'macologic Search for Psycho-Active Drugsl>
i Medical Center i San Francisco i slutet av januari 1967 under titeln
»AnthTOpological Survey of the Use of South American Snuffs. Jag tillåter
mig nu (i maj 1967) att för denna flerårsvolym av Etnografiska Museets
Årstryck göra några utdrag ur föredraget från oktober 1966 samtidigt som
jag får tillfälle att i korthet kommentera en del senare uppgifter och ett
specifikt bildmaterial.

Hos chocotndianerna i Colombia samlade jag redan 1934 vissa uppgifter,
som tydligt visade, att de kände till effekten aven Datum, alltså en Solo-
naceae med dess alkaloida substans. Jag antog och publicerade, att det
kunde vara fråga om Datum sanguinea, men den colombianske forskaren
Nestor Uscategui har 1959 ansett det troligt, att det gäller Datum suave-
olens. Ål' 1955 publicerade etnobotanisten Richard Evans Schultes vid Har-
vard-universitetets botaniska museum uppgifterna om att sibundoyindia-
nerna i södra Colombia utom flera andra Datura-arter känner till Solona-
ceae-växten Methysticodendron Amesianum som »borracherol> av spanska
ordet bormcho för »drucken». Då han beskrev och namngav denna växt
påpekade han, att det är medicinmännen som använder den och planterar



den vid sina hus. Bladen tjänar till en dekokt som d.rickcs för a.tt veder-
bömnde skall få divinatoriska gåvor, men växten uppgives även ha ett
visst medicinskt bruk. Termen för den är på det språk som talas av lmmsa-
indianerna i området med det ovannämnda spanska tillägget ,)mits-kway
bormchero», d.v.s. "jaguarens berusningsmedel,). Detta är en lwrt men vik-
tig notis, enär vi över stom delar av Sydamerika i gammalt material av
föremål använda vid bruket av speciella droger just träffar på avbild-
ningar av jaguaren. Detta djur har som stort och mäktigt alltid haft stor
betydelse i den indianska föreställningsvärlden, vartill jag senare i denna
artikel får tillfälle återkomma.

Direkt över till ett psykotomimetiskt medel kom jag 1937 genom att
den mexikanske forskaren Blas Pablo Reko sände mig frön av vad som då
kallades lpomaea sidaejolia, numera Rivea corymbosa, den senare bestäm-
ningen dock egentligen redan från 1897 genom Dr Manuel Urbina i hans
katalog över mexikanska växter publicerad i Mexico. Rivea corymbosa,
som tillhör familjen Convolvulaceae, är den enda av sitt släkte som är känd
som ursprunglig i Nya världen. Frön planterades i en kruka i mitt arbets-
rum på museet, och vi fick se en mycket vacker planta komma upp, som
även blommade med vita vackra blommor och kunde hållas vid liven lång
tid. För mig hade den sitt intresse genom att de mexikanska indianerna
sedan gammalt kände den som undermedlet piule eller på aztekiska 010-

liuqui, som enligt Sahaglm gav talförhet och syner och som av Filip ILs
läkare Francisco Hernandez, som 1570 kom till Mexico, rekommenderas
som sexualstimulans och även som botemedel mot flatulens. Större delen
av den erhållna kvantiteten små frön av ljusbrun färg gick som vanligt
till professor Santesson vid Karolinska Institutet, det var i februari 1937.
Han fick fram vissa preliminära resultat, men kunde på grund av den
relativt ringa mängden material och med dåtida metodik ej göra så myc-
ket åt drogen, ehuru resultaten publicerades i Etnologiska Studier 4, 1937.

År 1939 hade den för oss käre och alltid av infödingsfolkens drogmate-
riaI intresserade farmakologen C. G. Santesson gått ur tiden vid 77 års
ålder, och han fick därför ej uppleva Dr Schultes glänsande sammanställ-
ning ,>A Contribution to OU?'Knowledge oj Rivea Corymbosa, The Na?'cotic
Ololiuqui oj the Aztecs,) publicerad i Cambridge, Ma,ss. 1941. Det blev först
långt senare som den kände syntetisören av LSD, Dr Albert Hofmann
vid Sandoz i Basel, kom att kartlägga även Rivea c01·ymbosa. Han började
faktiskt sina studier av fröna på en ringa restmängd som blivit kvar från
Santessons försök 1937. I samband med ett föredrag inför Kemistsamfun-
det i Göteborg i april 1960 kunde han pi museet få ytterligare material
av det ursprungliga från 1937 i Rekos sändning, men lagringstiden hade



varit för lång. Dct blev färskt material samlat i Oaxaca av svampexperten
och en av återupptäckarna av teonanacall-svampbt'uket i Mexico, bankiren
Gordon "Vasson, som gav Hofmann tillfälle att i ololiuqui syntetisera alkaloi-
der med hallucinogena egenskaper. »Gudakötts.>-svampen teonanacatl i
Mexico ledde till Hofmanns upptäckt av psilocybin och psilocin som de
aktiva substanserna.

Min brevkontakt med BJas Pablo Reko i Mexico, ty vi möttes aldrig,
ledde även t.ill att professor Santesson i december 1937 direkt av Reko
fick frön aven lian Rynchosiae phaseoloides, en Legmninosae av underfa-
miljen Papilionatae. Aven denna växt och dess frön gick i Oaxaca i Mexico
under namnet piule, fröna ansågs giftiga och sades framkalla mentala
störningar. De små svarta och röda fröna undersöktes av Santesson och
gav, enligt de i Etnologiska Studier 6, 1938, publicerade resultaten, båcle
alkaloida och glukocida reaktioner. Toxiciteten var ringa och Santesson
fick vid grodförsök endast fram en form av halvnarkos. Om några ytter-
ligare undersökningar av sådant material förekommit är mig obekant.

Efter professor C. G. Santessons död hade Göteborgs etnografiska museum
ej på lång tid verklig kontakt med någon farmakolog av facket villig att
ta sig an våra etnografiska bidrag till drogfor5kningen på sydamerikanskt
materia!. Detta var ett svårt läge, och det var därför med stor glädje som
nuvarande professorn i toxikologi vid Karolinska Institutet, med. dr Bo
Holmstedt, hälsades, då han i början av 1960-talet sökte kontakt. Det är
särskilt tack vare denne nu gode vän och specialforskare, som den nödiga
stimulansen erhållits att gå vidare med vissa sammanställningar av etnogra-
fiskt och arkeologiskt material gällande psykofarmaka i Sydamerikas in-
dianvärld av t.ex. typen snusämnen wm parica, epena o.d. Professor Holm-
stedt har därvid kommit att direkt fortsätta Karolinska Institutets tradi-
tioner med oss vid Göteborgs Etnografiska Museum.

Utan att de dåtida europeerna väl egentligen begrep mycket av det de
var ögonvittnen till under conquistan i Amerika, har vi faktiskt genom
dem viktiga beskrivningar över bruket av fantastika redan från början i
Västindien. Colombus iakttog på Haiti bruket av ett snus ämne cohobct,
ehuru han ej nämner pulvret vid namn och vi endast har hans framställ-
ning i troligen förkortad form och indirekt genom krönikören Las Casas
och sonen Ferdinand Columbus. Storamiralen hade observerat att india-
nerna förvarade träfigurer kallade cemi i särskilda hyddor. Detta beskrives
på följande sätt: .>1detta hus har de ett vackert arbetat bord runt som en



träskiva för pulver, vilket av dem lägges på huvudena av dessa cemi vid
utförandet aven viss ceremoni; de snusar därefter upp detta pulver med
ett rör som bar två grenar, vilka placeras i näsborrarna. Ingen av vårt
folk förstår något av vad de då säger. De förlorar genom pulvret medvetan-
det och beter sig som druckna.» Columbus hänvisar sedan till en munk
Ramon Pane, som lärt sig indianspråket. Det var.-en lmtalansk man som
var med på Columbus' andra resa 1493 och kvarlämnades av Storamiralen
bland indianer på ön Espafiola eller Haiti. Han kom att skriva en på grund
av bristen på papper mycket kort men oerhört viktig skildring, som vi kän-
ner i en italiensk översättning i Ferd. Columbus' Historie. I skildringen
namnges snuspulver som cogioba och som cohoba. Hos andra tidiga för-
fattare ges andra liknande former. Troligen är det fråga om ett ord avse-
ende ett pulver berett av frön från Piptadenia peregrina. Uppgifterna om
det förvirrade talet under drogeffekten är intressanta. Krönikören och
indianaposteln Las Casas skriver »att de talade såsom rotvälska, eller såsom
tyskar, förvirrat, jag vet ej om vad eller med vilka ord.» Ordet cohoba ut·
talades enligt honom med mellersta stavelsen lång. Verkan av pulvret
beskrives som kraftig. De snusande förlorade minnet för läget i rummet, de
tyckte sig gå upp- ocb nedvända. Då drogeffekten avtog »blev de lösa i
armar och händer och huvudet föll ned.»

Redan flera författare har tidigare än amerikanen Safford 1916 påpekat
att cohoba skulle syfta på pulver av Piptadenia peregrina, en Leguminosae
vars frön males och som visat sig innehålla dimetyltryptamin och den
serotoninliknande substansen bufotenin. Drogen är under namn som
parica, yopo, niopo och andra benämningar känd hos flera sydamerikanska
fastlandsstammar. Västindienexperten Sven Loven i Göteborg vände sig
dock på sin tid med skärpa, ehuru dock tydligen felaktigt, mot identifie-
ringen av cohoba med Piptadenia och ansåg det vara fråga om tobakssnus.
Han åberopade krönikören Oviedos ord att pulvret erlWlls från en ört som
odlades, vilket skulle peka på tobak. På samma sätt sätter han Las
Casas ord om färgen på det malda pulvret »kanel· eller hennafärgat, slut·
ligen lejongult» i blickpunkten och menar detta syfta på tobak som genom
inblandning av salt och kalk blivit ljusare. Piptadeniasubstansen skulle
enligt Loven ge en grå produkt, men han tycks här ta fel på färgen, och
man kan också tvista om vad som menats med källskrifternas yerbas.
Det kan anföras att fack botanisten Siri von Reis Altschul, som döpt om
Piptadenia peregrina till Anadenanthem peregrina, var. peregrina, funnit
att dess förekomst i Västindien just tyder ;på odling av indianerna, som
sålunda bekvämt löste problemet att få råmaterialet till snus utan att
behöva importera från fastlandet eller över kedjan av öar från Trinidad.



Dessa indianer hade utan tvekan känncdomen om fröna från fastlandet,
varifrån de själva en gång kommit. Ordet för upptäcktstidens västindisim
snus, cohoba, har i den aspirerade formen cojoba upptecknats som använt
på fastlandet i Venezuela ännu i vår tid och då som beteckning för just
Piptaclenia peregrina, eller enligt nya nomenklaturen Ananclenanthem
pel'egrina var. peregrina. Det finns också starka skäl som talar föl' att ordet
khoba använt av mestisbefolkningen i Puna de Ataeama och Puna de
Jujuy (d.v.s. i området för den forna Atacameno-kulturen i nordvästra
Argentina) är idcntiskt med det i norr använda cohoba. Det brukas om en
aromatisk växt som brännes vid s.k. sennlaclas, varvid man offrar lamadjur,
alkohol o.d. åt Pachamama, den gamla guden för den agrikulturella
årscykeln. I detta bIl skulle ordet ha kommit långt söderut med ett gam-
malt skikt av arawakinfluens via Amazonas och sub-andinska området,
något som har starka kulturella skäl för sig. Att termen längst i söder nu
avser en komposit, nämligen Lepiclophyllum quaclmngulnre, är sekundärt.

En intressant fastlandsparallell ti1l de västindiska snusborden (skivorna
på speciella figurer) kan man finna hos stammar i västra Brasilien, t.ex.
tupari. Dessa indianer använder vid det ceremoniella inhalerande t av ett
pulver en på lösa ben liggande bordskiva på vilken snusrören, pulvret,
borste o.d. ti1lbehör placeras. De snusande sitter vid bordet, som efter cere-
monien förlorar sin roll och undanställes utan att tillmätas särskild bety-
delse. För en eventuell reminiscens av ,)snusbord»på annat håll i Brasilien
hänvisas ti1l texten för fig. 39.
I de tidigaste källskrifterna från Västindien observeras direkta omnäm-

nanden av tillbehör för snusbruket i form av såväl bräden att breda ut
pulvret på som snusrör att inhalera med. I beskrivningarna av snusrör
märks särskilt det av den Y-formade typ, som vi så väl känner från Syd-
amerikas fastland.

Ehuru icke använt som snuspulver hos indianerna i Sydamerika skulle
jag som hastigast bland av dem brukade psykotomimetika vilja nämna
en dryck med ett ord kallad aynhuasca med andra termer canpi, ynje m.m.
Den erhålles av Malphigiaceae-släktet Bnnisteriopsis, bl.a. B. caapi.

Ayn.huasca växer som en lian och quichua-namnet betyder ,)dödslianen»
eller »dedödas lian». Caapi är ett tupi-guarani-ord och betyder enligt Spruce
,)thin leaf». Yaje är av okänd mening men troligen ett tukano-ord, som an-
vändes i delar av nordvästra Sydamerika för drycken och växten denna
fås av. Som förste namngivare och rapportör av växten nämnes den engel-
ske botanisten Richard Spruee som 1851 fann bruket av den hos tukano-
indianer vid R. Uaupes, där den i området kallades canpi. En peruansk lä.
kare vid namn Oscar Rios publicerade emellertid 1962 en artikel om nyn-



huasca och påstår däri, men utan att ge litteraturhänvisning, att en be-
shivning av växtens användning skullc finnas redan i en resenotis från
franske botanisten Aime de Bonpland som medföljde Alexander von Hum-
boldt på en resa längs Hio Negro 1799-1800. Trots många försök har jag
ännu ej lyckats finna littemturuppgiften. Hios har uppenbarligen endast
tagit uppgiften från argentinske mcdicinhistorikern Hamon Pardal, som ej
heller anger någon källa. Om uppgiften bekräftas skulle första mer nog-
granna observationen av ayahuascadrogens användning tillbakaflyttas
ett halvt århundrade.

Från en tukanostam siona av den västliga tukanogruppen finns en myc-
ket detaljerad beskrivning aven yage-fest genom Placido de Calella: ,>Apun-
tes sobre los Indios Siona del P~tlumayo,} (Anthropos, vol. 35/36, 1940-41,
p. 737-749), vari märkes ett avsnitt om drickandet av yage i kollektiv
form. Höjdpunkten nås då schamanen, cumca, skall nå kontakt med Diost/"
vari tydligt spanska dios för gud igenkännes. Schamanen anses stiga till
himlen och begära få komma in, han får en ny dräkt men får ej helt närma
sig Diosu. Han får höra dennes vilja och skall sedan i sin tur meddela fol-
ket. Det uppges även att schamanen på detta sätt besöker ,)infierno,>,där
,>eldiabIo principal» låter honom se allt. Även detta meddelas. Under
extasen återger schamanen halvsjungande på sionaspråket sina syner.
Ute Bödiger anför i sin avhandling om tukano-religion (Köln 1965) att vi
troligen har en beskrivning aven sådan ayahuasca- eller yage-fest redan
från 1637 hos Laureano de la Cruz i hans ,>Nuevodescrubimiento del Rio de
lJ!lamiion llamado de las Amazonas, aiio de 1651 (1653),} tryckt i Fransisco
Maria Compte: »Varones ilustres de la Orden Semjica en el Ecuado1"», t. r,
Quito 1885. Enligt Bödiger skildras hurusom indianerna samlades till fest
till ett antal av 300 till 400 för att fira spanjorernas ankomst. Detta skedde
i stora hus försedda med flera bänkar »och de drack härvid sitt vin och
vatten som de kokar med bestämda örter.'> Bödiger refererar även missio-
nären Maronis beskrivning från 1738 om en kraftig dryckesfest hos icagua-
tes mellan floderna Napo och Putumayo. Därvid nämnes sånger och fanta-
sier från spåmän under nattliga seanser. Materialet har publicerats av
Marcos Jimenez de la Espada i Madrid 1889-1892.

Vissa intressanta uppgifter om ayahuasca hade jag tidigare fäst mig
vid. Hos cubeostammen i Amazonas kallas drycken mihi, och de har gamar
miwa som skyddsväsen för den intoxikation som följer av drickandet av
mihi. Gamen är ju en skarpseende fågel och~fågelidentifieringen synes vara
karakteristisk för flera brukare av olika sydamerikanska psykotomimetika.
Snusrör kan utrustas som fågelnäbbar, man bär fågelfjäclrar vid ceremo-



nicrna och man förklarar sig flyga högt och sp in i andcvärlden. Jag har
därför även citerat en uppgift av två peruanska forskare Javier Mariatcgui
och Manuel 7:ambrano att alkaloidcn i BanisteTiopsis caapi ger den kines-
tetiska känslan av viktlöshet och förmågan att lyfta sig själv, vilket infö-
dingarna förklarar med att ha upplevt himmelsfärder och därunder ha haft
kontakt med andevärlden. Flygsensationen påpekades tidigt. Den ccua-
dorianske läkaren Manuel Villaviccnsio som 1858 publicerade en geografi
om Ecuador nämner att zaparoindianerna använde ayahuasca, »som gav
sensationen att höja sig upp i luften och företa en luftresa .•) Flygsensatio-
nen har nyligen experimentellt bekräftats av den chilenske forskaren Claudio
Naranjo vid försök med studenter.

Man kan även påvisa bruket av droger och föreställningar om fågel-
sambandet i arkeologiskt material från Sydamerika framför allt i de trä·
föremål i form av snusbräden och snusrör som är kända från den forna
Atacama-kulturen i norra Chile och nordvästra Argentina. Till dessa före·
mål skall jag strax återkomma. Vill först få nämna att man i kjökken-
möddingmateriai från Santa Catarina, Brasilien, påträffat material av sten
i form av fågel- och andra djurfigurer försedda med grunda urholkningar.
Vi har full rätt att antaga att dessa föremål en gång tjänat som underlag
för något slag av rituellt använt psykoaktivt pulver. Brasiliam;ke- forska-
ren Ladislau Netto, som redan 1885 i vol. VI av Archivos do Museu Nacio-
nal i Rio de Janeiro gjorde en sammanställning av de ovannämnda fynden,
'-ar långt före sin tid då han i texten beträffande den troliga användningen
av de zoomorfa stenfigurerna skriver, att man väl kan tänka sig .>att de
tjänat som underlag för pulveriseringen av bladen av någon helig växt
eller annan materia för religiösa ceremonier.') Man kan sedan med utgångs-
punkt från ännu in i modern tid använda bräden av trä för snus i andra
delar av Sydamerika korrigera användningssättet så, att stenföremålens
grunda urholkningar tjänat som upplagsplats för i andra kärl finmalt pul-
ver. I själva verket har de vackert skulpterade snusbräden i djurform som
i äldre samlingar från Sydamerika finns i vissa museer just tjänat som be-
hållare eller uppläggningsplats för snuspulvret, medan beredningen skett i
mortla,r av hårda fruktskal. Vi får med andra ord en direkt parallell till
uppgiften från Västindien att cohoba placerades på cemi-figurerna. Dock
kan man på vissa sydamerikanska snusbräden göra den iakttagelsen att en
mindre urholkning finns vid den stora. Man kan då antaga en kombina-
tion av mortel och upplagsplats för pulvret, så att fröna krossats på brädet
och snuspulvret i små men tillräckliga kvantiteter anhopats i den mindre
gropen (se t.ex. fig. 31). Denna mindre urholkning kan emellertid också ha



tjänat som upplagsplats för något pulver av alkaloidutJösande effekt. Mer
än antaganden kan det dock knappast bli fråga om i de specifika fallen.

Identifiering med och den roll skarpseende fåglar som kondorer, örnar
ete. spelar vid bruket av hallucinogena droger förklarar naturligtvis ej alla
orsakerna till användningen hos naturfolk som Sydamerikas indianer.
Uscategui, den colombianske etnografen med etnobotanisk träning i U.S.A.,
förenklar kanske problemet med att säga att ,)primitive mentajity,) är
»myst.ical». Han menar att många forskare överdimensionerat orsakerna
oeh tolkningsförsöken till dem. ,)The Indian eonsiders all nature and the
visible and imagined cosmos to be endowed with spirit-forces. He does not
recognize any boundary between natural and supernatural phenomena»
(Bot. Mus. Leaflets, Harvard Univ., vol. 18:6, Cambridge, Mass., 1959, p.
274). Min identifiering med fågeltänkandet för att kunna flyga högt och
in i andevärlden som en av orsakerna till bruket av droger med de speeiella
kinestetiska verkningarna kan rymmas i Uscateguis »primitive mystieal
soeiety,), men enbart dessa ideer kan ej förklara drogbruket i och för sig.
Att olika droger börjat användas tidigt oeh på olika ställen och med helt
olika utgångspunkter är det naturligaste. Åtminstone för Amerikas del
anses att droger med märkliga egenskaper i regel varit förbehållna högre
stamfunktionärer med religiösa oeh magiska uppgifter i samhället, men
att bruket spritt sig till folket i gemen framför allt vid den kulturehock
som följde efter de vitas ankomst. Vad tobaken beträffar är det fullt klart
att den ofta var reserverad för medicinmännen. Det profana rökandet av
ung och gammal i indiansamhällena spreds i stora områden genom de vita,
som ju i sin tur snabbt accepterade det de lärde sig i Västindien om bl.a.
tobaken.

För stora delar av Amazonas-området kan man på grund av vår känne-
dom om mycket vackert arbetade föremål dra den slutsatsen att bruket
att använda vissa snusdroger måste ha varit förenat med en betydande
ceremonialism, varom vi nu endast vet föga eller intet oeh också endast
kan ana vissa detaljer. Att jaguaren anses som ett mäktigt väsen har redan
nämnts. I betydande delar av Amazonas identifieras en medicinman med
jaguaren och de har samma namn. Äldre medicinmän anses kunna för-
vandla sig till jaguarer. Hos vissa stammar är förvaringstuber för psyko-
aktivt verksamt pulver gjorda just av benpipor från jaguar. Cashuena, en
brasiliansk stam, som ännu in i sen tid haft av dem högt skattade ceremo-
niella snusbräden skulpterade på dessa figurer av mytologiska vatten.jagua-
rer. Det gäller över huvud taget att komma i god kontakt med andevärl-
den. Här måste just bruket av psykotomim<Jtika ha spelat en oerhört stor
roll, oeh symbolismen projicierades på föremålen. Andra djur som kan



observeras på snusbrädena, t.ex. hos t.upist.ammen maue i Brasilien, är
ormar och kajmaner. Särskilt. jaguarmotivet. erbjuder dock en rad slående
paralleller mellan framst.ällningarna på arkeologiskt. funna snusbräden
långt i söder och från Amazonas kända et.nografiska och arkeologiska före-
mål. Bildmat.erialet. t.ill denna art.ikel får yt.t.erligare belysa denna fråga.

Ett område som på grund av vissa samband med Amazonas vad kultu-
rella strömningar beträffar erbjuder stort intresse är Atacama-kulturens
norra Chile och nordvästra Argentina. Man finner där rikt skulpterade
snusbräden och snusrör och t..o.m. i vissa fall med fynden associerat pulver.
Det har 1966 efter Amerikanist.-kongressen i Argentina Iyckat.s mig at.t
från den chilenske forskaren Lautaro Nunez erhålla prov på arkeologiskt
anträffat snuspulver. Den tyvärr ringa mängden har givetvis omedelbart
lämnats till prof. Holmstedt vid Karolinska Institutet för undersökning,
vars resultat vi med störst.a spänning avvaktar. Nämnde chilenske forskare
har i et.t 1965 publicerat verk om förspanska kulturutvecklingen i norra
Chile påpekat bruket av snusrör av ben redan under vad han kallar tidig pe-
riod (0-700 e. Kr.), en period karaktäriserad av olika grader av jordbruks-
utveckling och med keramik men ännu utan influens från högkulturen i
Tiahuanaco. Längst i norr på Chiles kust. är denna period representerad i
Faldas del Morra-komplexet, och där finns även snus bräden men olika
dem som man finner i mellanperioden 700-1000 med stark påverkan från
Tiahuanaco ävensom dem från den tredje och sena perioden (1000-1450),
då flera lokalkulturer uppkommer efter tiahuanaeo-inflytandet. Snus-
pulverkomplexet är i dessa två sistnämnda perioder representerat av brä-
den, tnber, benspatlar och små rektangulära eller runda pulverbehållare
av trä.

Jesuitpatern Gustavo Le Paige i Chile, som har eu mycket st.or samling
suusbräden har i en 1965 publicerad översikt av San Pedra de Atacama-
zonen ett flertal avbildningar av bräden med tiahuanacomotiv. Ett foto i
hans bok visar en fyndplats i Caspana, en liten by ca 100 km norr om San
Pedro de Atacama, där 25 vuxna begravts oeh ett barn samt två snusbrä-
den offrats. Det ena av brädena var av rektangulär typ, det. andra av rund.

Dr Grete Mostny i Santiago publicerade 1952 innehållet i en grav från
Chiuchiu som va<!-snusningsparafernalia beträffar innehöll ett bräde och
en skulpterad och en slät tub. Brädet var upptill omlindat med ett hölje
av läder, som dolde en elegant utskuren kondorfigur som tjänade som
skaft. Man hade tydligen velat skydda denna gravpjäs väl, vilket vit.tnar
om betydelsen av sådant material hos de dåtida indianerna i Chiuchiu.
I en uppsats från 1958 förmodar Mostny att snusbruket varit förbehållet
vissa ledande grupper av religiösa funktionärer. Även jaguarmotivets be-



tydelse understrykes av henne, då det skulpterade snusröret från Chiu-
chiu framställer en man med jaguarmask. Liknande synpunkter beträf-
fande det ceremoniella har framförts av Lautaro Nunez i en systematise-
rande artikel från 1963, men han anser dock fynden av snusningstillbehör
tillsammans med olika vardagsföremål tyda på att sådant material även
kan ha varit vars mans egendom.

Enstaka fynd av mycket rikt skulpterade parafernaIia från Amazonas-
området tyder som sagt på att där funnits en rik ceremonialism kring
bruket av psykotomimetika, men på grund av det ogynnsamma klimatet
har träföremålen endast i undantagsfall bevarats. Tyvärr för eftervärl-
den har vackert skulpterade snusbräden o.d. följt ägarna i graven, där
liksom i det torra och för nutida återfynd klimatiskt gynnsamma margi-
nalområdet i söder.

Beträffande olika pulver i Sydamerika är parica ett tupiord för snus
från de krossade fröna av Piptadenia peregrina men även för andra snus·
ämnen såsom det pulver som erhålles från Virola calophylla Warburg och
Virola calophylloidea Markgraf, träd tillhörande muskotfamiljen. Det var
den trägne fältforskaren och botaniske författaren R. E. SchuJtes som
efter studier 1951-52 vid Rio Apaporis i sydöstra Colombia klargjorde att
Virola användes för framställning av ett psykotomimetiskt medel. Man
kan utgå från att ett av tyske etnografen Th. Koch-Grunberg från R.
Ventuari·området i Venezuela 1911-13 nämnt snuspulver kallat halcudufha
varit just ett Virola-preparat. Det av prof. Holmstedt analysemde epena-
snuspulvret från waicaindianer mellan R. Negro och R. Branco i norra
Brasilien (se appendix av Georg J. Seitz i vol. 28 av Etnologiska Studier,
1965) har som utgångsmaterial den röda saft som fram sipprar från stam-
marna av Virola-träden sedan ytterbarken avskalats i långa stycken.
I anslutning till denna artikel publiceras några översiktskartor, ett

antal snusbräden, tuber och andra föremål med korta kommentarer. För
en viktig del av bildmaterialet tackar jag hjärtligt min vän och kollega Dr
Carl Schustel' i Woodstock, N. Y., då han under egna studiebesök i syd-
amerikanska museer för min räkning haft vänligheten att fotografera för
snusning använda speciella föremål, som jag på grund av alltför knapp tid
under rundresa i Sydamerika i september 1966 ej själv hann att få bilder
av även i de fall föremålen observerades och antecknades. Detta gäl er sär-
skilt en serie snusbräden av äldre datum från mam§indianerna i Brasilien.
Dessa bräden, som tillhör lv!useu Nacional i Rio de Janeiro, har nämnts i
mitt arbete i Etnologiska Studier 28, sid. 67 (pöteborg 1965) efter de tyvärr
dåliga illustrationerna av dem i en populärvetenskaplig artikel av den
argentinske forskaren Antonio Serrano (Buenos Aires, 1941). Först under



mitt besök i Rio de Janeiro i slutet av augusti 1966 blev det dock möjligt
för mig att få se en del av detta intressanta material.

Jag tackar även waicautforskaren Georg J. Seitz, som älskvärt låtit mig
använda några av hans fotografier från waica, snusarna par pTl!ference i
Sydamerikas aktuella indian värld.

För att återgå till mauestammen i Brasilien har jag under korrekturläs-
ningen av denna artikel genom älskviird förmedling av Sveriges ambassadör
i Brasilien greve Gustaf Bonde lyckats erhålla fotografisk kopia av ett
länge sökt dokument vars original finns i Biblioteca Nacional i Rio de Ja-
neiro. Det är fråga om en }llem&rial, som den i Brasiliens vetenskapliga liv
mycket kände naturforskaren Alexandre Rodrigues Ferreira (född i Bahia
1756) skrev i Barcellos den 13 februari 1786, då han i en »kartong nr 7»
sände en sa.mling av med snusning av pal'ica hos »0 Gentio llilagu€»förbundna
föremål från Rio Negro.2. Hans beskrivning torde vara den första med
viktiga detaljer och han ger oss bl.a. de indianska orden från »0 Gentio
Mague» (=mauc.indianerna) på hela uppsättningen av parafernalia an-
vänd för deras sätt att bruka »parica-tobak», varvid bör observeras att i
äldre beskrivningar från Brasilien ordet tabaco betyder snus utan att det
nödvändigtvis är fråga om snus från tobak. I Ferreiras text talas om mor-
tel som indua, mortelstöt som indua-mena, borste som tapl:xuna, och snäcka
som yapuruxita. Han namnger snäckbehällaren som gjord av Helix terrest-
l'is, vilken som färdig behållare för parica.snus kallades parica-renL Bors-

l Fullständig titel »J.\1e'maria .sobre Os Instrumento8 de que 'Usa oGentio p.a tantar o
labaco=Paricå=o8 quaes foräo remettido8 no Caixåo }lo. 7 da prinwira rem,essa elo Rio
l'.legro.~) Originalet betecknas i »)Anais de Biblioteca Nacionall>, vol. 72, SOlTI »)4p. 32 X

21.5 cm. Cadice, Sem o nome do autor.,) Det anges som publicel'3.t i ,Rev. Nacional de
Educa~iio, n. 8, maio, 1933, pags. 74-76, (Rio de Janeil'O) .. För en transkription av
fotokopians text efter det delvis svårlästa originalet tackar jag hjärtligt min vän
attache Hildon Hern1es da Fonseca vid Brasiliens generalkonsulat i I(öpenhatnn.

2 För en viktig sammanställning om denne forskares liv och verksamhet lned upp-
gifter om hans föga kända stam beskrivningar från de omfattande resorna i Amazonas
hänvisas till »Alexandre Rodrigues Ferreira (Aspeclas de sua vida e obra)' av Glat'ia
i\1arly DUal·te Nunes de Carvalho Fontes utgiven som »Cadernos da Amazönia» 10 av
Instituto ~acional de Pesquisas da Amazonia i :\'fanaus 1966. Där återfinnes f"ån
illustrationerna. i Ferreiras » Yiagern jilosojicat en bild med »instrumentos de nUlsica,
ornatos e utensilios dom.e~·ticosdos gentios* (OJ'ig. i Biblioteca Nacional )21,1,1,n.o 89»).
På bilden syns bl.a. en snusmottagande indian, som får pulvret inblåst i ett långt rör
aven annan indian (se fig. 41). Av originalbilden framgår hur man missförstått detal·
jen m d att de långa snus rören avslutas med en nöt vars syfte är att anslutningen till
näsborrarna skall bli perfekt. På originalteckningen hal' detaljen omvandlats till
en stOl' behållare lagd en bit in på röret. På original bi Iden observeras även ett snus·
bräde, en behållare av snäcka, borste m.m., men föremålen är så otydliga i reproduk.
tionen a,tt man ej kan bilda sig en verklig uppfattning av utseendet.



tarna uppges gjorda av svanshår från myrslok. Snusbrädena säges ha
djurform, ett exemplar uppgavs av indianske ägaren framställa en jacare,
d.v.s. alligator. Pärlemor använd som fyllnader på brädena kallades ilad
och den plats på brädet där pulvret placeras parica.rendana, vilket Ferrei·
ra förklarar betyda "den plats där man lägger paTica,). De dubbla tuberna
av fågelben nämnes också och olika fåglar namnges som lujujus, m.aguaTy
och ayayas. Snusrören försågs med frukter för att passa i näsborrarna. Att
pulvret utbreddes på snusbrädet framgår mycket tydligt av Ferreiras be·
skrivning. Han uppger att snusandet ägde rum vid ')gmndes Bacchanaes"
(dryckeslag) och att man byggde särskilda parica·hus för ceremonierna.
Dessa började med ceremoniel! piskning mellan männen, varvid vi i be·
skrivningen får en skildring från en av de vegetationsdemon-fester man
känner från vissa stammar i Amazon-området under namnet yuntpari.
Det var en över en viss period utdragen fest, som kom till stånd då vissa
palmfrukter fanns mogna och tillgängliga för beredning av rusdrycker och
då behövlig festmat ävenledes fanns tillgänglig. Ferreira talar om "a viI'·
tude naTcotica do PaTica') och slutar med att påpeka dessa festers våldsamma
förlopp. Detta förekommer även i andra skildringar. En dödlig utgång för
flera deltagare var tydligen ej något ovanligt.

Slutligen en allmän reflexion. Det initiativ tiJi räddandet av uppgifterna
om ännu brukade fantastika (hallucinogena ämnen) bland Sydamerikas
indianer, som kommit från medicinskt håll är värt högsta beröm. Att ett
samarbete därvid även kunnat etableras med en av ämnet intresserad
etnograf är också glädjande. Förhållandet ute i fält har nämligen ändrats
med stormsteg. Viss information är för alltid borta. Det kan som exempel
nämnas att t.ex. mestisbefolkningen i Atacameno·området, där man gjort
och gör fynd på fynd av just snusbräden och snusrör i indiangravarna,
numera icke har ringaste aning om ett snusbruk i den gamla indianregio-
nen, ett bruk som dock nämnes av spanska observatörer in på 1600·talet.
Samma förhållande möter oss i norr. Otomakerna, en stam på venezuelan-
ska LIanos, använde sig av yopo-snus för bl.a. divinatoriska syften. Ännu
då Alexander von Humboldt studerade dem under resan i början av 1800-
talet var de intensiva brukare av sådant pulver, vars ursprung, tillverk·
ning och användning i detalj beskrives av denne och Bonpland. Ättling.
arna till otomaker lever nu som llaneros. De har enligt en 1965 publicerad
uppgift icke längre någon kännedom om snusbruket, och de har även
helt förlorat sitt eget språk.



Nyckel till kartan i fig. L
Arkeologiska fynd vilka får sättas i samband med använd·

ningen av psykotomimetiska pulver:

1. Haiti. Bruket av cohoba.
2. Puerto Rico. Gemi.figurer med plattform för snus.
3. Costa Rica. Fynd av enkel- eller dubbeltubiga snusapparater, ofta i fågel.

form.
4. :\10chica·kultur, norm Peru. Keramisk information, möjligt samband med

narkotiska frukter i llöglanclet.
5. Ruaca Prieta, Chicamadalen, Peru. Äldsta fyndet av snusbräde och ben·

tub.
6. Santa Maria Miramar, s. om Mollendo. Snusbräde av trä från förinkaisk

period.
7. Chiuchiu, Chile. Stort antal fynd av snusbräden och tuber för inhalationen.
8. Kusten vid Antofagasta. Fynd av snusbräden o.d. från changos·indianer.

10. Atacama.regionen. Flertal fynd av snusbräden m.m.
11. Puna de Jujuy, Argentina. Flera fynd av snusningstillbehör.
12. Provinsen Cordoba, Argentina. Bruket av snuspulvret cebil rapporterat

bl.a. från comechingonerna i kolonial tid.
J.). SUClU'ujl',R. Trombetas·området, Brasilien. Stenfigur i Göteborgs Etno·

grafiska museum, sam!. nr 25.12.1.
14. Amazonflodens mynningsområde. Keramikföremål från Marajoara.fasen

möjligen avbildningar av fruktskalskär!, vilka tjänat som mortlar vid
puJverberedning.

15. S. Catarina och R. Grande do Sul, Brasilien. Djurformade stenfigurer
(litos), ofta fåglar, med grunda urholkningar. Har troligen haft ceremo-
niell användning som bräden för sIluspulver.

J6. Fynd av litos i östra Uruguay.
17. Fyndet i Mercedes, Uruguay aven lito i människoform.

Nyckel till kartan i fig. 2.
Stammar (flera utdöda) vilka på grund av bevarad informa-
tion kan sägas ha använt eller använder psykotomimetiskt

verksamt snus:
J. Höglandets chibcha och grannarna i öster tunebo.

2~3. Gaquetio och jimiam.
4. Inyeri, arowakisk stam på Trinidad.
5. Palenque och piritu, Venezuela.



6. lVaica, samatm'i, sU1'a1'a,sanema och pakidåi, undergrupper av yanoama,
södra Venezuela.

7. Km'ime (eller shuam-i) kulturellt niirstående stammarna i nr 6.
8. A-ramibo, gränsområdet meJJan Venezuela och Brasilien viet floden Caua-

buri.
9. Pm'av-ilhana, Venezuela.

10. Yecuana-maki1'itare, södra Venezuela.
11. Yabamna, kariber, står nära maki1·ita·re.
12. Piaroa, Orinoco-Ventuari-området.
13. Puina.ve vid nedre R. Inirida, sydöstra Colombia och närliggande del av

Venezuela.
14. Kt,ripako, arowaker vid floden Guainia.
15. Achagua, en gång vitt spritt arowakiskt folk i östra Colombia och i Yene-

zuela.
16. Guah-ibo, chiricoa, saliva. Colombianska och venezuelanska Llanos-stamrnar.
17. Piapoco.
18. Guaupe och sae, arO\valdska stammar.
19. "Ouitoto» vid övre delen av floden Yapura. Omstridd troligen felaktig

uppgift om korslagd tub för snuspulver.
20. 'l.'aifiJano vid floden Kananari, Uaupes, Colombia.
21. Otomaker, venezuelansk Llanos-stam.
22. Cashuena, kariber vid floden Casuro, biflod till mellersta Trombetas, Bra-

silien.
2-3. Tuyuca och bm'a, tukano-stammar vid övre Tiquie.
24. Cubeo, stam i östliga tukano-gruppen vid Uallpesfloden.
25. Tukano. Indianer vid Uaupes och Papuri.
26. Bam,sana, makuna, yahuna, yabahana, menimehe, tukano-grupper samt

arowaker.
27. Pase, juri och uainuma, en gång mycket kända arO\vakiska stammar vid

Yapura.
28. Omagua, tupi.indianer.
29. Tueuna, numera endast tobakssnllsare, kände tidigare till även panca.
30. Piro, arowakisk stam vid Ucayalis och Madeiras källområclen. Gav snus-

pulver även åt jakthundarna.
31. Catawishi, indianer vid övre PurLJs. Aven hundarna fick psykotomime-

tiskt medel.
32. Jifura, vid Madeirafloden. Oklart om deras pulver kom från Piptadenie,.
33. l1ifaue, centrala tupi-indianer kända för bruket a,. parica och som tillver-

kare av snusbräden.
-34. ll1.ataco. Indianer i El Gran Chaco vars medicinmän använde frön av cebil.
35. Lt,le, utdöd stam i västra Chaco. Uppgift från 1733 om snuspulver för

regndi vinatoriska syften.
-36. Comechigoner. Utdöda indianer. Från 1500·talet uppgifter om snllsplllver

hos dem.
37. 'l'upari, guamtägaje. amniapä, i R. Guapore-om"ådet, v. Brasilien. Axen

följande stammar i området har nämnts lom snusare: aikanå (eller hua'ri)
och salamay.

38. Quicitua, andinska höglandet.



39. Aymara i Tiahuanaco-området.
40. Desano och tariano, arowakiska stammar vid Uallpas j Colombia.
41. Kuiva, amorua, si/mani och
42. Guayabe1'O från för användning av yopo kända stammar (arowaker och

guahibo) mellan floderna Meta och Inirida.
43. Caripuna. Innehade snllstillbehör i början på 1800-ta,let. Tog paricå i form

av lavemang med bentnber.

Fig. 3. Utrustning för yopo-snusning hos piaroa i Venezuela. GEM, saml.
64.24.]-4. 1:4. I korgar som dessa kan utom snusbräde, tub och stöt för kros-
sandet av Piptadenia-frön bevaras t.ex. fjäderrensare för tuben och en borste

för överförande av pulvret till en kalebass.

Fig. 4. Olika former av snustuber. A, Ipurina-indianer, R. PurllS, Amazonas;
B, Otomaker, s. Venezuela; C, Campa i Perus Montana; D, Conibo, R. Ucayali
och E, Mura, R. Madeira. Efter Max Uhle (1898). G, Snusrör från Amazonas i

Mus. j. Völkerkunde, Basel. L. 18 cm.

Fig. 5. Dubbelsnustub av ben aven apa (Ateles) med fjäderrensare i ena tu-
ben. Etnografiska Museet, Stockholm, saml. 1865.1.47(1). Orig.nr i Silva Castro-

samI. 106.

Fig. 6. En landsnäcka (St7'ophocheilus sp.) som förvaringsdosa för snus. Ur
Silva Castro-samlingen i Stockholm, Etnografiska museet 1865. 1.41. L. 12 cm.
Föremålet har pluggats med snäckskal, en nöt och däri en träpropp. Har inne·
hållit små klumpar av Piptadenia-pulver blandat med aska av Cecropia sp. för

alkaloidutlösande effekt.

Fig. 7. Borste, 22 cm Jång, av svanshår från stora myrsloken. Saml. från tu-
pari, v. BrasiJien, i jJ1us. j. Völkerkunde, Basel. Användes för att borsta sam-

man snuspulver på det ceremoniellt använda snusbordet, se fig. 8 och 9.

Fig. 8. Tupari-indianer under ceremoniell användning av snus som aven med-
hjälpare inblåses i långa rör i mottagarens näsborrar. Se fig. lO. Foto Dr Franz

Caspar, 1955. V. Brasilien.

Fig. 9. Bordskiva för snus och tillbehör. Tupari, v. Brasilien. 41,5 x 43 cm.
Saml. i lYJU8. j. Völ/cM'kunde, Basel.

Fig. 10. Snusrör från Gllapoi·e-området. A, Monde-indianer (efter foto av
Caspar); B, 66 cm långt snusrör från salamae (eller salamay) i J1U8. j. Völker-
kunde, Zllrich; C-D, foto resp. teckning av ett 88 cm långt blåsrör från tupari i

2klu8. j. Völkerkunde, Basel.



Fig. Il. Kalebassbehållare för angico hos tupa"i. Saml. i .lJus. /.I·ölkerkunde,
Basel. L. 28 cm. Angico angives som annat ord för frön av Piptadenia men

blandning med tobak och aska aven bark förekommer' i omrftrlet.

Fig. 12. I skala 1:2 återgivna arkeologiskt funna snusapparater av keramil"
från Costa Il,ica. Saml. GEM 64.16.2, 3, 6 och 8. Dessa föremål är fågel formade.
S. K. Lothrop antog i vol. II av sitt arbete Pottery 0/ GostCt Rica and N·ica.mgua
(New York 1926, s. 282), att dessa föremål varit pipor för tobakssnus att upp-
sugas j näsborral'lla. Det förekommer dock vissa botaniska uppgifter om för'e-
komst av Piptadenia även i Costa 1=tica.Jf" för dubbeltubexemplaret i .D fig. 13.

Fig. 13. Med dubbeltub försett snusinstrument av t"ä i fågelform. Från gam-
mal samL i M.us_ /. Völlee/'kunde, l\fannheim. Teckning efter foto publicerat av
Dr Otto Zerries 1965. Enligt denne torde föremålet stamma från Brasilianska

Guayana.

Fig. 14. Fågelformade figurer av sten från sambaquis eller kjökkenmöddingar
i Santa Catarina, Brasilien. Förmodas ha tjänat som underlag för snus som
placerats i fördjupningarna. Teckning efter L. Nettos avbildningar från 1885.

Fig. 15. Exklusivt snusbräde av trä, 25 cm långt, i Universitetets Etnogra-
fiska Museum i Oslo (samL nr. 1219). Tillhör den till Norge 1865 skänkta delen
av Silva Castro-samlingen från Brasilien. J"ämförande etnografisk stilanalys
har visat att föremålet kommit från tucunaindianer och representerar en prego-
apdemon (Gebus /atuellus). Se sid. 80-86 i Etnologiska Studier 28, Göteborg

1965.

Fig. 16. Snusbräde av trä från Universitets-samlingen i Oslo, samL nr 1170.
L. 28 cm. Troligen stiliserat ormmotiv. Ur Silva Castro-samlingen från 1865.

Maueindianer, Brasilien.

Fig. 17. Snusbräde i trä i stiliserad djurform. Mauestil. SamL nr 47966
Etnografiska museet Luigi Pigorini, Rom. Foto Soprintendenza Antichita.

Fig. 18. Dubbeltub av ben, sam!. nr 47964 i Etnografiska museet Luigi Pigo-
rini, Rom. Foto Soprintendenza Antichita.

Fig. 19. Snusbräde av trä med utskärningar, vit färg i ornamenten och inlägg-
ningar av pärlemor. Handtaget i form av ett ormhuvud, se fig. 20. Brädet, 38
cm långt, har kat.nr 2913 i Jl!luseu Nacional, Rio de Janeiro, och härstammar
enligt en etikett från maueindianer, använt för paricå.pulver. Förvärvat under

,}Commissiiodo Madeira'}. 1873_Foto Dr Carl Schustel'.

Fig. 21. Snusbräde från maue i Brasilien. Bl'adet vars längd är 27,5 cm, har
kat.nr 17246 i lJ1Juseu Nacional, Rio de Janeiro (orig.nr ,}CoILBezzi 314).'}Det

har insamlats av ,}Com.Rondon.Agosto de 1923.,}Foto Dr Carl Schustel'.



Fig. 22. Snu~bräde av trä, längd 35 cm. Detta bräde med utskärningar och
ornament har också ormfonnat skaft (se fig. 23). Pärlemorinläggningarna i
skaftets ft'ämm del på dess översida saknas. Kat.nr 2912 i 111useu Nacional,
Hio de Janei,'o. Maue, Brasilien, för pw·icå. Enligt gammal etikett i Rio de
Janeiro har föremålet kommit med ,.Commissuo do Madeira, 1873." Foto Dr

Carl Schuster.

Fig. 24, Snusbräde av trä från maueindianer i Brasilien. Kat.m· 2914 i Museu
Nacional, Rio deJ-aneiro. Längd 18,7 Cm.trar kommit med ,.Commissåo do Madei-
ra,. 1873. Foto Dr Carl Schustel', som observerat att ögonen och tänderna i
människoansiktet ii" av pärlemor, medan de små ögonen på det djurhuvud
(troligen fågel) som bildar främm delen av skaftet är av europeiska glaspärlor.

Fig. 25. Snusbräde från maueindianer. Handtag i form av människohuvud.
Kat.nr 1141 i 111useu Nacional, Rio de .Janeiro. Längd 23,5 cm. Katalogupp·
giften i Rio säger endast ,.artefacto dos Indios l\1auhes.• Foto Dr Carl Schustel'.

Fig. 26. Båda sidorna av ett snusbräde a,- valben med tillhörande tub av
fågel- och räv ben. Äldsta hittills kända snusbrädet i Sydamerika, arkeologiskt
fynd från närheten av Ruaca Prieta, vid mynningen av Chicamadalen, Perus
kust. Enligt datering av utgrävaren Dr Junius B. Bird gjordes detta snusbräde
under den tid Guai'iape-periodens keramik yar i bruk på Perus kust, dvs. ca
1200 f. Kr. Fyndet var associerat med bLa. ett skelett. SamL och foto American
JJuseltm of Natural HistOl'Y, New York, Kar.nr för brädet 41.2-/4721 och för

tuben 41.2./4722 a, b.

Fig. 27. Båda sidorna av ett 12,5 cm långt och 4,5 cm brett arkeologiskt snus-
bräde kat.nr 23.006 i Jlfuseo de Ciencias lI'atumles, Santiago, Chile. Det domi-
nerande motivet en kondor, men även antropomorf framställning. Mellan figu-
ren och den urholkad delen har två rektangulära bitar av malakit inlagts. Till
brädet hör ett snusrör 23.007. Fundet tillhör Atacamei'io·kulturen och har

gjorts i Caspana, Atacama, Chile. Foto Dr Carl Schustel'.

Fig. 28. Snusbräde med framställningar av personifierade alligatorer eller av
personer med masker framställande sådana djur. Längd 18 cm och med till·
hörande tub, längd 18,5 cm. Kat.nr 23154 o. 23154 i Museo de Ciencias Natu-
mles, Santiago, Chile. Gravfynd från easpana, Atacama, Chile. Foto Dr Carl

Schuster.

Fig. 29. Snusbräde med tillhörande tub funnet i Atacama. Främre delen for·
mat till vad som förefaller vara ett kattdjur (jaguar) och brädet har tydligt
släktsklJp mecl vissa typer av snusbräden från Amazonas. Tillhör samlingen

Matto i 11lfuseo de Arte Precolombino, Montevideo.

Fig. 30. Snusbräde med kat.nr 1169 i Oslo Universitets Etnografiska Mu-
seum. Brädet som är 20 cm långt har genom den i Etnologiska Studier 28, sid.



68-74 utförc1a etnografiska analysen hänförts till tukanoinc1iilner i Bmsilien.
En märldig c1etillj är c1ubbelskaftet i form av två människofiguf·er. Brädet
kom till Oslo samtidigt med föremålen i fig. 15 och 16 år 1865. Genom elen
dubbla människoframställningen hal' detta bräde fnin nordvästra Amazonas
en uppenbar släktskap med ett stort antal fynd i Atacameno·kulturens margi.

nalområde. Se fig. 31.

Fig. 31. Två arkeologiska snusbräden med dubbelhandtag i form av männi·
skofmmställningar. Föremålet med kat.nr 1646 tillhör JIIuseo Etnogrdjico,
Buenos Aires. Det är 14 cm långt och kommer från ,La Paya,) i Calchaquic1alen,
Argentina. Det andra bräc1et är av trä och 15 cm långt. Det kommer från Ca·
lama, Antofagasta, Chile och tillhör Field Museum of Natural History, Chi·
cago. Foto DI' Carl Schustel'. Se texten till fig. 30. För de mincj,-e urholkning.

arnas troliga betydelse hänvisas till artikeltexten (sid. 103).

Fig. 32-33. Motivparalleller för ceremoniellt använda pmktföremål från skilda
områden. I fig. 32 visas ett parti aven trumpet av hårt rött träslag. Före·
målet tillhör en gammal samling i P-itt Rive,'s Mu.seum, Oxford (sam!. 130, J 44)
och kommer från nedre Amazonflodsområdet troligen från wadkyana·stam.
men. Motivet är den mäktiga jaguaren i människogestalt och vid jämförelse
med fig.33 erbjuder ej minst den rullade svansen ett specifikt intresse. I fig. 33,
teckning efter foto i ett arbete av Gustavo Le Paige från 1964, visas ett arkeo·
logiskt snusbräde från "Quitor 5,) i San Pedro de Atacama, Chile. Motivet. do·
mineras aven antropomorf jaguargestalt med karakteristiskt rullad svans.

Fig. 34-36. Fig. 34 visar en 17,5 cm hög stenfigur funnen i Sucurujlr, R. Trom·
betas, Brasilien. Denna figur med kat.nr 25.12.1 j GEM hal' en hålighet i ryggen
och förf. hal' antagit, att den tjänat som upplagsplats föl' någon form av psyko.
tomimetiskt pulver vid ceremoniell snusning. Motivet är en jaguar som bak·
ifrån fattar och dominerar en människa (alter ego-motiv o.d. benämningar har
brukats i.Jitteratlll'en om detta motiv). I fig. 35 och 36 sel' vi direkta paralleller
till detta amazoniska och centralamerikanska motiv på fragmentariska snus·
tuber från Puna de J ujuy i Argentina. Bilderna efter Ambrosetti och Salas

visar en jaguar dominerande en nlänniska.

Fig. 37-40. Framställning, bruk och verkan av epena-snuspulver hos waica·
gruppen karauetari vid övre R. J\Iarauiå, nära Igarape Irapirapi i nord\'ästra
Brasilien. Foto av Georg J. Seitz i april 1965, kopior i GEM:s bildarkiv.Pig. 37.
Rivet pulver av epena·bast (från f1irola sp.) blandas med växtaska. Fig. 38.
Färdigt snuspulver placeras i bambubehållare, där- det förvaras. Fig. 39. Epe·
na.snuspulver inblåses genom ett långt snusrör med våldsam kl-aft i mottaga·
rens näsa aven medhjälpare. Dessa växlar om vid proceduren. Färdigt pulver
ligger på en tallrik placerad på ett underlag. Även här' kan möjligen spåras en
reminiscens av rituellt använt snusbord. Fig. 40. En drogpåverkad ",aica i
typisk position under s.k. häleula·dans, varvid häleula, enligt en uppgift "ber·
gens och vattenfallens andar" anropas. I själva verket rymmer begreppet
häleula en komplicerad föreställning. Som framgår av Johannes 'Vilbert, "In·
dios de la ?'egi6n Orinoco Ventua,.i" (Caracas 1963) och Daniel de Barandiarån,



".Nlundo espi1'itnal y shamanismo Sanema" (p. ]-28 i tidsl",. Antmpologica, ~o.
15, Caracas 1965) förekommer ordet i formen hikola eller hekom hos sanema,
en stam som liksom waica hör till yanoama-folkcn. Det härledes ur hea eller
he, "huvud eller (något) upptill" och översättes med "Iivskraft" eller "livs·
energi", bland människorna förbehållen männen (ej kvinnor och barn) men
även representerad i natur'en, ty det finns djurs och viixtcrs hikola. Ursprung-
et föddaras av sctnema med att en gigantisk demon, "den långsvansade" merl
en enon.nt hård hud besegrades aven shaman. Från den i urskogen ruttnande
kroppens hårda hud trängde hilcola in i växtel', djur och människor som en
oförstörbar kraft (Barandiaran, p. 7). Enligt undersökningar av prof. Bo Holm-
stedt 1964 karakteriseras epbw från waica i materia! skaffat genom Georg S.
Seitz till Götebol'gs Etnografiska Museum och Kal'Olinska Institutet som hö-
rande till indolalkaloiderna med tryptaminderivat;et 5-MeO-DNIT som huvud-
beståndsdel. Även and,'a alkaloida föreningar ingår. Epena ha,' som förf. i ar-
tikeln »Sydamerikanska snusdroger» i Nytt och Nyttigt nr l, (Göteborg 1966)
citerat efter Holmstedts resultat en verkan som kännetecknas av excitation
följd aven sedativ effekt och stundom medvetslöshet. Makropsi och även pa·
restes i karakteriserar individens ändrade uppfattningstillstånd under intoxi.
kationen. Uppgiften om makropsi, en form av storleksstörning i uppfattning
av levande föremål som kan förekomma vid toxiska psykoser under drogpå-
verkan, bör förklara föreställningen om den gigantiska demonen och att hikola
bland människo,' förbehålles männen, som är de som snusar drogen (kvinnor-
na däremot ej). För viktiga uppgifter om dysmegalopsi (makro ps i och mikropsi)
i dessa speciella drogsammanhang hänvisas till p. 368-369 i Bo Holmstedt &
San·Erik Lindgren: "Chemical Constituents and Pha1'Jnacology o/ South Ame,.ican
Snu//s", p. 339-373 av symposieförhandlingarna "Ethnopharmacologic Search
for Psychoactive Drugs -1967" (U. S. Department of Health, Education and
vVelfare, 'Vorkshop Series of Pharmacology Section, N. r. :M. H. Xo. 2, Public

Health Service Publication No. 1645, "'ashington, D. C., 1967).

Fig. 41. Parica-snusande indianer. Pennteckning efter för klichering olämplig
bild från Brasilien av 1700-talsforskaren Ferreira. Se text och not 2 på sid. 107.
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