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I TID OCH RUM

PÅ VÄNERSBORGS MUSEUM
Anubis blickar ut över salen. En vaken och dömande blick. Vems hjärta väger lättare än sanningens
fjäder? Vem är välkommen att följa Anubis in i dödsriket? Du? Jag?
Upplev föremål, miljöer och berättelser från en svunnen tid – men som ändå känns märkligt
levande. Följ spåren efter 1800-talets upptäcktsresande bland egyptiska mumier, afrikanska
fåglar, kinesiskt porslin, europeisk konst och nordiska djur och mineraler. Välkommen till
Vänersborgs museum – ett British Museum i miniatyr.
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detta nummer har vi en speciell intervju: vi har nämligen träffat en framstående amerikansk författare
och forskare, Harvey Kraft, som följt berättelsen om
Siddhartha, som efter Upplysningen kom att kallas Buddha, till dess rötter.
Det finns många legender som berättar den invecklade
historien om Riddarna av det runda bordet och i synnerhet de om Kung Arthur. Men kan vi verkligen vara säkra
på att vi vet allt om dessa historier? Få personer vet att det
på Sicilien kan finnas gömda spår efter den legendariske
kung Arthur och hans Excalibur, så vi tittat lite på dessa.
Djup rotade i den forntida fantasin och föreställningsvärlden fanns en ikon för monster som hade tusen former och
många övermänskliga krafter. Vi har därför valt att inleda
en ny rubrik där vi kommer att titta lite närmare på dessa
monstruösa varelsers olika egenskaper som skrämde våra
förfäder och vi börjar med gripen
Slutligen, vill jag uppmana våra läsare att skriva om era
åsikter eller intryck av vår tidning men även förslag på ämnen ni skulle vilja läsa mer om. Missa inte nästa nummer,
överraskningarna slutar inte här.
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MAYAFOLKET

MAYAKALENDERN
OCH

TIDSBEGREPPET
text: MASSIMO BONASORTE

© JERRY ARMSTRONG

unskaperna de lärde ut var beräkningen av åren, månaderna
och dagarna, helgerna och mässorna, sakramentens utdelning,
de ödesdigra dagarna och årstiderna, spådomarnas och profetiornas metoder”, så skriver
Diego de Landa, franciskanen som kom till Yucatan år
1549, när han beskriver mayafolkets kunskaper under den
postklassiska perioden. Efter att ha lärt sig mayafolkets
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språk började denne franciskan att i stor omfattning omvända mayafolket till kristendomen. Men när han upptäckte att mayafolket, som efter allt att döma blivit omvänt till kristendomen, i hemlighet fortsatte att tillbe sina
gudar genom att förrätta mässor med offer, lät han organisera ett mycket hårt förtryck under vilket större delen
av mayafolkets heliga böcker brändes så att vetenskaperna, astronomin, alla konstarterna, men framför allt religionen inte längre skulle komma eftervärlden till del.
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Emellertid bör framhållas att tack vare
de Landa finner vi i hans Relacion de las
cosas de Yucatan grundläggande information om mayafolkets liv, historia,
geografi, seder och bruk. Detta är en
text som än idag innehåller värdefullt
forskningsmaterial eftersom den med
stor detaljrikedom beskriver såväl
mayafolkets raffinerade astronomiska
kunskaper som deras kalenders komplicerade struktur. Tack vare spridningen
av Relacion de las cosas de Yucatan blev
det möjligt att jämföra de Landas insamlade information med forskningsresultaten på de mesoamerikanska kulturerna som erhållits fram tills dess, analyser som ledde till att en stor del av
mayafolkets hieroglyfer dechiffrerades.
Ett extraordinärt folks kultur översvämmade bildligt talat de kulturella och
akademiska kretsarna på 1800-talet.
Men vilka var mayafolkets astronomiska kunskaper? Hur fungerade deras kalendariska system? Och, sist men inte
minst, vilket samband hade mayafolkets
profetior att göra med rädslan för världens undergång? För att hitta svar på
dessa frågor måste vi först fördjupa de
grundläggande kunskaperna om mayafolkets idésystem och sambandet mellan gudomligheten och människan.

Dialogen med gudarna
Mayafolket ansåg att kosmos var dominerat av övernaturliga krafter och enbart
genom att observera och dagligen registrera dessa kraftdemonstrationer var
det möjligt att förstå de naturliga mekanismerna för att försöka att även förutspå dem. Kalendern blev alltså dels ett
sätt att registrera dessa regelbundenheter, eftersom ödet och historien var cykliska för mayafolket, dels för att lämna
till eftervärlden historiska händelser,
Ovan, ett exempel på Mayakalendern.
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härskarnas riken eller de militära erövringarna. Jämfört
med vår kalender hade mayafolkets system en dubbel uppgift, praktisk och esoterisk på samma gång, och därför var
funktionssättet och handhavandet anförtrott åt den styrande klassen som innehade makten. Kalendersystemet baserades på att observera de cykliska rörelserna för de viktigaste himmelska gudarna som solen, månen och planeten Venus samt registrera dem i olika inbördes ordnade enheter.
Den första enheten var kin, som motsvarade en dag, medan
uinal motsvarade en cykel på 20 kin, tun motsvarade 360
dagar medan katun motsvarade 7.200 dagar. Den sista enheten var baktun som motsvarade en cykel på 144.000 dagar. Dessa måttenheter bildade tre stora cykler som mayafolket hade fastställt: tzolkin, även känd som almanackan
med 260 dagar, haab, det ungefärliga solåret som motsvarade 365 dagar och den Långa Tideräkningen som angav, genom att utgå från ett bestämt datum, antalet dagar från
mayafolkets eras början.

Tzolkin
Almanackan med 260 dagar styrde mayafolkets mässor,
men framför allt bistod det prästerna med redskapen för att
de skulle kunna formulera profetior. Den bestod av två
mindre serier på 13 (dagar) respektive 20 (namn på gudarna för varje dag) som när de kombinerades (13 x 20) bildade en enda serie på 260 dagar, det vill säga det religiösa året.
Varje dag hade båda serierna en extra dag. Den första serien
hade en numrerad följd från 1 till 13. Den andra serien hade en följd bestående av namn: Ahau, Imix, Ik, Akbal, Kan,
Chicchan, Cimi, Manik, Lamat, Muluc, Oc, Chuen, Eb,
Ben, Ix, Men, Cib, Caban, Etznab, Caunac. De båda serierna lades ihop och resultatet blev alltså: 1 Ahau, 2 Imix, 3
Ik, 4 Akbal och så vidare. När man kommit till 13 Eb fortsatte man att räkna från 1 men namnens ordningsföljd bi-

Skildring av Copan, ett verk av Catherwood.
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behölls: 1 Ben, 2 Ix, 3 Men och så vidare. När namnserien tog slut med 7 Caunac gjorde man på samma sätt
som med nummerserien, det vill säga man fortsatte
med 8 Ahau, 9 Imix, 10 Ik och så vidare utan att bryta
nummerserien.
Än idag är valet av tzolkins struktur ett mysterium och
det är det enda i sitt slag som existerar i världen. Visst
kan man göra hypoteser – den första baseras på numerologin som förenar dessa två viktiga nummer, 13 och
20, och vilken ligger till grund för mayafolkets nummersystem. En annan förklaring skulle kunna vara av
astronomisk karaktär eftersom 263 (mycket nära 260)
sammanfaller med de dagar då man bäst ser planeten
Venus. Eller slutligen kan vi ta i beaktande en beräkning
av typen 3 x 260, det vill säga 780, vilket sammanfaller
med planeten Mars’ synodiska period, medan med 265
anges månens återkomst nio gånger i samma fas.

Haab och den Långa Tideräkningen

Ovan, pyramiden i Chichen Itza av Catherwood.
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Förutom det religiösa kalendersystemet fanns även en
tideräkning som angav solåret bestående av 19 månader: 18 månader (uinal) med 20 dagar som var och en
var identifierad med en gud, och en avslutande månad
på 5 dagar (uayeb) som för mayafolket var olycksbådande och avsedda för bön eftersom man trodde att just
under dessa dagar kom de döda tillbaka bland de levande för att hämnas oförrätter som de som levande

© PHOTO BRIAN HOFFSIS

blivit utsatta för, totalt 365 dagar under året. Tzolkin och
haab, precis så som de framställs i mayafolkets målningar,
användes tillsammans: ett större kalendariskt hjul föreställde haab medan ett mindre hjul föreställde tzolkin. När
hjulen var i rörelse gick kuggarna i varandra och gav ett exakt datum, till exempel 2 Ik 0 Pop. Kombinationerna var
emellertid inte oändliga och efter 52 ungefärliga år, eller
18.980 dagar, upprepades de och en sådan cykel kallas för
den runda kalendern. Mayafolket fruktade att varje gång
denna cykel avslutades så skulle även världen gå under....
Därför firade man vid varje cykels slut med en stor fest
som kallades Nya Elden.
För att återgå till ursprungsdatumet måste alltså 52 år passera, men hur var det möjligt att tilldela en exakt händelse
en viss cykel om vart femtioandra år tideräkningen nollställdes? Och hur var det möjligt att identifiera händelserna?
Användandet av den så kallade Långa Tideräkningen blev
lösningen. Denna typ av tideräkning var oberoende av tzolkin och haab och gjorde det möjligt att registrera dagarnas
nummer genom att utgå från ett ursprungsdatum, som enligt vissa forskare skulle kunna vara den 11 eller den 13 augusti 3114 f.Kr. eller med andra ord 13.0.0.0.0 4 Ahau 8
Cumku. Det förutsedda datumet för denna cykels slut, som
alltså började år 3114 f.Kr., är den 21 december 2012. Men
hur fungerar tideräkningen?
”När vi till exempel skriver datumet fredagen den 1 januari
1982 avser vi att från ursprungsdatumet i vår tideräkning
ända fram till fredagen den 1 januari 1982 har det gått en
period på tusen år, 9 perioder på 100 år, 8 perioder på 10 år
och 2 perioder på ett år. När mayafolket däremot registre-

rade ett datum med lång tideräkning skrev de till exempel:
9.17.0.0.0 13 Ahau 18 Cumku, det vill säga 9 perioder på
144.000 dagar (9 baktun), 17 perioder på 7.200 dagar (17
katun) ingen period på 360 dagar (0 tun), ingen period på
20 dagar (0 uinal) och ingen period på en dag (0 kin)”
(I maya, S. G. Morey m.fl., Editori riuniti).
Många tog mayafolkets kalender bokstavligen genom att
anse slutet på kalenderns tideräkning som en verklig och
katastrofisk spådom om världens undergång. Men var det
verkligen så här? Eller fanns det något annat?

Nya upptäckter
John Mayor Jenkins är en internationellt känd forskare
och expert på kosmologi och filosofi som med sina verk
har bidragit till studiet av mayafolkets kalender. Jenkins
har lett en serie undersökningar vid utgrävningarna i Izapa
i södra Mexiko, inte långt från Guatemala, och har gjort
intressanta upptäckter för förståelsen av den Långa Tideräkningen och dess beräkning av världens år. Enligt den
Långa Tideräkningens kalkyl, inträffade år 2012 övergången mellan slutet på en cykel och början på en ny, men
inte alla delar den här versionen. För många forskare existerade i verkligheten inga direkta och uttryckliga hänvisningar till detta datum, men Jenkins är övertygad om det
motsatta. Två upptäckter verkar understödja Jenkins idéer:
den första gäller en muralmålning från förklassisk tid som
skildrar skapelsens myt, den andra är en hieroglyfisk text
som tydligt anger cyklens sista datum: 13 baktun, det vill
säga just år 2012.
San Bartolo i Guatemala är en ovanlig plats som nyligen
13
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På denna sida: exempel på ceremoniella altare, verk av Catherwood.

kommit i dagern tack vare arkeologen
William Saturnos arbete och som i
skildringen av skapelsens myt förvarar
värdefull information. Målningarna är
tyvärr delvis förstörda men man kan
klart och tydligt urskilja två av de fem
träden i paradiset vilka har ett särskilt
kännetecken: vid stammens fot sticker
det faktiskt ut en tass som associeras
till jaguaren som kanske tillhörde en
14

av de två tvillinghjältarna, Ixbalanque
(ordet balan som finns inuti namnet
betyder ’jaguar’ och det liknar ordet bolon som däremot betyder ’nummer
nio’). Jaguarerna är nattdjur och mayafolket ansåg att de var styrda av nattens nio herrar.
Det som gör dessa målningar unika är
emellertid den mycket nära likheten
med målningarna som finns i Izapa
som till exempel fågelguden mellan
träden vilka symboliserar stjärnbilden
Stora Björn. Detta är ett av många exempel som visar på hur samma astronomiska och symboliska figurer har
använts i både San Bartolo och i Izapa.
Men det finns mer. En nyligen gjord
översättning av en text på mayaspråket
skulle kunna avslöja oväntad information. Texten, som återfunnits i Tortuguero norr om Palenque, anger exakt
datumet 2012: ”Vid slutet av 13 baktun, 4 Ahau 3 Kankin, 13.0.0.0.0. händer det något när Bolon Yokte kommer ner till jorden”. Förutom datumet

är ännu viktigare Bolon Yoktes omnämnande, en av huvudpersonerna i
skapelsemyten, som enligt Jenkins
skulle intyga hur ”år 2012 är början på
en ny skapelse eller återskapelse av jorden” för mayafolket. För Jenkins är
alltså Bolon Yokte förbunden dels
med händelserna 3114 f.Kr. dels med
de som kommer att ske efter år 2012.
Skapelsegudens namn skulle alltså
kunna få en ny innebörd: ”jaguar vid
trädets fot”, följaktligen för Jenkins
skulle tassen vid foten av trädet i San
Bartolo inte vara annat än skapelsegudens symbol.
Men den enda visshet vi har just nu är
att efter årtusenden fortsätter mayafolkets kunskaper att förhäxa författares och de personers sinnen som är
mycket intresserade av mayafolket
samt att störa många forskares goda
sömn vilka har för avsikt att tränga in
i det komplicerade idésystemet för en
av den Nya Världens mest avancerade
civilisationer.

SICILIEN

kung arthur
text: SALVATORE SPOTO

n Trinakria, som Sicilien också kallas, är Medelhavets historiska skiljeväg och en brygga för de
orientaliska kulturerna fyllda av mystik från både öst till väst. Men dess mystik och magi är även bunden
till nordiska legender, det var faktiskt normanderna som
förde med sig kung Arthur och hans syster, Morgana,
förtrollerskan, till Sicilien. Morgana lämnades i närheten
av Messinasundet medan kung Artur, enligt antika källor,
slutade sina dagar på Etna.
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på sicilien?

Skulle då det legendariska svärdet Excalibur vara på Sicilien? Medeltida krönikor indikerar på spår efter svärdet
på ön. Rickard Lejonhjärta skulle ha hittat svärdet under
en resa på ön som då var en utgångspunkt för korstågens
avfärd till det Heliga Landet.
Den 3 mars år 1191 lämnar Englands kung staden Messina med färden ställd mot Catania för att möta Tancredi, kung av Sicilien. När de två möts omfamnar de varandra och utbyter dyrbara gåvor. Tancredi bjuder fem

skepp utrustade för långa seglatser samt fyra vagnar med
hästar. Rickard lämnar som tecken på sin högaktning det
magiska svärdet Excalibur i Catania som han uttryckligt
säger sig har hittat i kung Arthurs grav. Men att det verkligen handlar om Riddarna av det Runda bordets legendariska vapen har vi bara kung Rickards ord på. Enligt en
tradition överlämnar han också Englands kungakrona
till Cataniens skyddshelgon Sankt Agata på det pliktskyldiga villkor att den skulle pryda relikstatyns huvud.
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BUDDHA
från Babylon

En exklusiv intervju med Harvey Kraft,
författare till boken The Buddha from Babylon:
The Lost History and Cosmic Vision of Siddhartha Gautama (SelectBooks, NYC).
text: MASSIMO
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Harvey Kraft är en prisbelönt amerikansk
författare som skrivit en bok om Buddhas historia som utgår ifrån en spirituell
synvinkel istället för den traditionella
metoden. Studierna baseras genom arkeologiska fynd, översättningar och tolkningar av mytisk litteratur, men också
dolda betydelser i forntidens lingvistik
och visionära insikter. Krafts bok om den
buddhistiska insiktens innebörd är kulmen av ett helt livs forskning och är hans
personliga strävan att utforska Buddhas
ursprungliga läror och visionära existensuppfattning, en berättelse som återspeglar insikten dokumenterad i antik litteratur. Kraft förlorade 1998 sin 23-åriga dotter Lani under hjärttransplantation, och
boken tillägnas henne. Boken The Buddha from Babylon har vunnit två priser i
USA, Best Book Awards inom två kategorier, österländska religioner och historia
samt fick dessutom utmärkelsen Ippy Silver Medal, 2015 inom ämnet religion av
Independent Publishers Bok Awards.
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Vad gav dig inspiration att utforska den forn- måga ”att se” de osynliga aspekterna av vår existens. Upptäckten av Big bang och den genetiska kotida världens livsåskådningar?

© BU1

Ur den empiriska vetenskapens synvinkel avfärdas
religiösa visioner oftast som fantasi, trots att allt som
någonsin uppfunnits eller upptäckts började som en
vision av något slag. Jag har som spirituell arkeolog
ägnat mig åt att utforska mänsklighetens historiska
rötter och särskilt de som formats av vår unika för-
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den har på senare tid förändrat den vetenskapliga
medvetenheten till ett djupare engagemang av bakomliggande lagar gällande mekanik i både universum och vårt sinne, vilket ironiskt nog var ett viktigt
utforskningsområde för de forntida siarna.
Forskarna börjar lämna spelrum för något som en

gång ansågs vara bortom allt förnuft och förmäler
sig med outforskade teorier inom matematiken.
Neuroforskare och evolutionsbiologi har dessutom
noterat att det mänskliga medvetandets område har
en utökad elektromagnetisk räckvidd som når ”sinnen” utanför skallen. Följaktligen har vi alla en utvidgad icke-lokal vision som vi kan uppfatta medvetet
som en idé, intuition, dröm, koncept, projektion, insikt eller fjärrsyn.
Forntidens siare använde denna inre syn för att utforska en extraordinär fjärrseende kanal. De insåg

dock att denna förmåga var mycket olik våra övriga
fem sinnen, eftersom den var knuten till vårt undermedvetna. Att ”se” med detta sinne var som att arbeta i mörker. Det blev svårt att skilja potentiell verklighet från faktisk verklighet. Därför finjusterade
forntidens folk den visionära skärpan, för att kunna
skilja mellan tro, illusion och verklighet eller kombinationen av dessa.
Men vad försökte man då upptäcka? Naturens osynliga krafter, krafterna som flyttade himlakropparna,
orsakerna till sjukdomar men framförallt ödet!
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Beskrivningar av vad de ”såg” har förts vidare till oss
med hjälp av ett avancerat representationsspråk bestående av symboler och myter. Därför är frågan, ska
vi tro dem eller inte? Hade de hallucinationer eller såg
de avlägsna dimensioner? Fick de varsel eller kom de
i kontakt med olika energier? Liksom alla begåvningar, var vissa personer skickligare med en bättre förmåga och förberedelse än andra att tyda och tolka det
okända. Men trots att man idag kan använda tekniska
hjälpmedel för att vidga vårt seende, som likväl har sina begränsningar, var jag ändå nyfiken på vad forntidens utforskare lyckats upptäcka med sinnets hjälp.

Varför valde du att skriva en bok om buddhismens rötter?
Alla större trossatser hävdar att just deras teologi är baserad på en helt unik uppenbarelse av dess grundare
utan föregående och utan inflytande av någon annan
trosuppfattning. Förhistorisk forskning visar emellertid
att alla religioner har delade övertygelser och gemen24

samma byggstenar som utvecklats med tiden,
men med egna variationer på teman, berättelser och namn, som i vissa fall erbjuder en del
unika uppenbarelser. Exempel är kristendomen
eller buddhismen som båda innehåller influenser från tidigare religioner, men ändå är unika
när det gäller grundarnas betydelse, där ”Jesus dog på korset för våra synder” och
”Buddha förvärvade gränslös visdom.”
Bevisen efter mannen som skulle bli den historiska Buddha är knappa, men uppskattningar tyder på att han levde för ca 2.500 år
sedan (553 f.Kr. - 483 f.Kr.). Den traditionella legenden om hans liv målar en bild av en
instängd ung prins som övergav sitt kungliga arv för att söka efter svaret på människans lidande. Efter att ha levt ett decennium i avskildhet som tiggare, uppnådde han
i en meditation under ett träd den direkta
insikten. Därefter begav han sig iväg för
att undervisa och dela Buddhas visdom
tillsammans med lärjungar som snabbt
växte i antal.
Men under mina studier av Buddhas
skrifter, sutrorna, kämpade jag hela tiden
med tanken att hans insikt kunde ha
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kommit från en transcendent källa. I litteraturen fann
jag till min förvåning många hänvisningar till både tidigare och samtida trossystem, inklusive symboler och
berättelser från både öst och väst. Detta kan endast förklaras om han haft kännedom om en mängd religioner
under sin livstid, varav vissa belägna långt utanför territoriet i hans förmodade hemland i nordöstra Indien.
Genom arkeologiska bevis, mytisk religiös litteratur och
tidiga språk, vet man idag att den bofasta civilisationen
började för mellan 6.000-5.000 år sedan. Därför fanns
det under Buddhas levnadsår redan en mycket sofistikerad andlig litteratur med avancerade mytologiska
berättelser inbäddade i djup symbolik, omgiven av universell visdom och kosmiska skalor.
De buddhistiska texterna som beskriver hans visioner
när det gäller det väsentliga, naturen och tillvarons meningen, verkar vilja kröna tusenåriga ansträngningar av
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försök i att tyda den allomfattande existensen. Buddha
undersökte först föregångarnas visioner och därefter
gav han en alternativ syn.
På så sätt framträder en ny bild av en utbildad och visionär ledare som blir Buddha efter en levnadstid i Babylon, där han var helt engagerad i sin tids värld. Denna nya banbrytande biografi trotsar två djupa övertygelser: (1) att hans läror uppnåddes under total isolering, och (2) att han tillbringade sitt liv enbart i Indien
och inte hade någon direkt kontakt med världen väster
om Indusdalen.

Vilken var den mest överraskande upptäckten
om Buddha?
Redan innan de bofasta civilisationerna, hade folkgruppernas shamaner upptäckt olika sätt att försätta
sig i trance som en väg att söka riken utanför gränsen

för det synliga. Siare hittade en utomkroppslig drömlik direktförbindelse (axis mundi) mellan sinnet, befolkningen, sfärerna ovan- och nedanför, förutom
territoriet utanför.
Därför blev det uppenbart när jag studerade Siddharta Gautamas kosmiska visioner, att personen som
skulle komma att kallas Buddha var den ultimata siaren. När man jämför buddhistisk litteratur med andra
kända religiösa åsikter under hans livstid, verkar hans
expansiva visionära visdom byggd på redan känd
teologi under samma tidsperiod. Kanske studerade

han visioner andra siare haft före honom och fick på
så sätt tillgång till detaljerad kunskap om en mängd
trossystem, filosofi och mytiska språk? För att undersöka vilka kunskaper Buddha haft i det avseendet,
behövde jag fördjupa studier om de tidiga religionernas rötter däribland Egyptens, Mesopotamiens, Babyloniens, Judéens, Persiens och Indiens.
Utan grundläggande kunskaper inom dessa religioner skulle Buddha inte ha kunnat ta upp frågor om
naturens ordning, gudar, själen och synden, på det
sätt han gjorde.
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Han tog till sig dessa, därefter tog
han isär övertygelserna och lade
grunden till sitt eget alternativ genom att erbjuda en högre nivå av
förståelse som med ett modernt vetenskapligt språk skulle kunna vara
motsvarigheten till teorin om allt.
Genom att erbjuda ett integrerat
existenssystem ersatte han idén om
belöning-straff i livet efter detta
med begreppet att livet är programmerat att utvecklas, förändras
och förnyas.
Jag insåg att den traditionella biografin över hans liv inte kunde vara
fullständig, och beslöt att undersöka om en del av hans berättelse
kunde ha gått förlorad under historiens gång. Under mitt sökande efter Buddhas rötter, fann jag en hängiven forskare, naturfilosof och
världskänd religiös ledare som försökt ena religioner genom en sanning bakom all existens.
Det fanns redan tidigare förutsägelser om en messiansk ankomst, därför utropades han som Sanningens
förespråkare (Tathagata) när han
började presentera sin upplysta vision. Han tycktes ha upptäckt en
himmelsk ¨portal¨ och en väg som
kunde befria världen från lidande
och föra den mot upplyst framtid.
Buddhas upplysning var hans vision
bortom alla gränser i sinne, plats,
tid, omfattning och dimension. Frågan som man kan ställa sig idag är
om kan vi tolka ”vad han såg” i
förståeliga termer, och om vi skulle
göra det, kommer vi att kunna
greppa vad det innebär?

28

När blev du bli intresserad av
buddhismen?
Jag växte upp i New York och blev
nyfiken på buddhismen 1968, under Vietnamkriget. Vid samma tidpunkt blev några av mina vänner
inkallade medan andra demonstrerade emot kriget. Regeringen
anordnade det året ett lotteri, och
om ens nummer drogs skickades
man ut i krig, men mitt nummer
drogs aldrig. Det var oroliga tider
då Martin Luther King och Robert
Kennedy dödades och många
ungdomar sökte ett alternativ
bland österländska religioner som
nyligen dykt upp i västvärlden.
Varje lära förespråkade en egen
version av ”icke-våld” och ”andlig
förvandling.” En studiekamrat berättade för mig om buddhismen
och att man ville uppnå ”världsfred genom individuell lycka.”
Hon introducerade mig för positiva, omtänksamma människor som
ägnade sig åt ideell verksamhet.
De levde en meningsfull och harmonisk tillvaro och följde en hälsosam livsstil. Jag blev genast attraherad av den djupa psykologiska insikten och en andlighet som
var praktisk och tillämpningsbar i
mitt liv. I mitt fall hade skillnaden
mellan fred och krig, liv eller död,
endast berott på ett turnummer,
vilket fick mig att börja studera
och praktisera buddhismen för att
försöka att förstå vad som bestämmer en människas livsöde.
Varför blev just jag skonad och någon annan utskickad i strid?
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Fanns det ett osynligt system som styrde mitt liv eller
var det ett resultat av en serie slumpmässiga händelser?

Hur spreds buddhismen över världen?
Efter Buddhas bortgång flyttade hans anhängare till
nordöstra Indien och söderut till Sri Lanka, där den
buddhistiska litteraturen nedtecknades för cirka
2.000 år sedan. Senare spreds läran till Kina, Sydostasien, Tibet, Bhutan, Korea och Japan och under sin
migration förgrenades den ut i ytterligare hundratals
sekter. Buddhas visdom dök upp i länderna vid olika
tidpunkter och fick i varje enskilt fall anpassas till de
lokala kulturerna och trosuppfattningarna. Mycket
var lämnat öppet för tolkning, vilket medförde att
Buddhas lära med tiden efterlämnat många olika benämningar, metoder och skolor.
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Buddhismen kom till Amerika och Europa efter andra
världskrigets slut, när västvärlden öppnade sina gränser för den asiatiska importen. Under modern tid har
buddhismen och dess mångfaldiga varianter för första gången i historien nått ut över hela världen. Eftersom det var inte en enskild religion, betonade varje
sekt just deras olikheter med fokus på den egna prägeln av uppvakningsmetoder, såsom meditation, bön
och sång. Det teologiska arvet skiljer dem åt, men alla dess förgreningar delar till viss grad en gemensam
källa - deras grundare, Buddhas upplysta lärdomar.
När jag uppmärksammade splittringen inom buddhismen i Asien, liksom dyrkan av Buddha som en gudomlig övernaturlig figur, kom spontant frågan om
han någonsin existerat som en verklig person? Om
svaret var ja, vad kunde då ha förändrats utifrån hans

Pal från Indien. Han hade kunskaper
inom tolkning av antika sigill och i
att spåra rötterna till antika familjenamn och deras härstamning vilket
visade mig en riktning som ingen tidigare ägnat sig åt att utforska. Våra
samtal introducerade mig till nya
möjligheter på den historiska sidan,
inklusive arkeologiska bevis om
Buddha som verkade hemliga, eftersom de var raka motsatsen till vedertagna övertygelser och akademikernas åsikter.

Jag var ovillig att följa denna
riktning, eftersom det inte fanns någon större efterfrågan efter en ny
biografi om Buddha. Det var också
sannolikt att ny information om
hans födelseort och upplevelser
kunde vara störande för vissa troende. Dessutom var jag mycket
skeptisk. Trots detta blev det en utmaning att antingen bekräfta eller
bevisa felaktiga eventuella anknytningar mellan Buddha och babyloniskt inflytande genom att leta efter

egen form av kosmisk upplysning
till de former av buddhism som
väckt så stort intresse i västvärlden?

Hur lång tid tog din forskning
om Buddha och varför tyckte
du att det fanns mer att skriva
om hans liv?
Det har tagit en hel levnadstid,
främst genom att studera forntida
religioner och den buddhistiska kosmologin. Forskningen och skrivandet
av boken The Buddha from Babylon
tog hela 15 år. Tack vare internet
kom jag i kontakt med en framstående historieanalytiker, Dr Ranajit
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bevis i buddhismens sutror. När jag koncentrerade mig
på forskningen blev jag förbluffad av den Buddhistiska
läran breda omfattning. Man känner redan till att litteraturen innehåller hänvisningar till aryas, vedisk-, jainism- och brahminreligioner i Indien, men det fanns
även en tydligt närvaro av motiv som var sumeriska,
babyloniska, egyptiska, persiska och från Judéen. Bilden
som framträdde ur texterna och inskriptionerna gjorde
det allt svårare att förneka att Siddharta Gautama faktiskt kunde ha tillbringat ca 15-17 år i Babylon. En
statskupp som inträffade 522 f.Kr. väcker många frågor.
Denna iscensattes av Darius, när Achaimenes den persiska kejsaren tog staden från en Mager-härskare, en
kung vid namn Gaumâta. Kan det ha varit Siddharta
Gautama? Blev han tvingad att fly från sitt hemland i
Indusdalen där han äntligen nått Upplysningen?

Har du funnit något nytt om Buddhas bakgrund?
Jag hade inte förväntat mig att hitta bevis för att ett
stort kapitel av hans levnadstid kan saknas helt och
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hållet i buddhismens historia. I den biografin är Siddharta är en prins från Sakya-klanen och deras huvudstad var Kapil.
Det finns inga belägg för ett sådant folk eller plats
funnits varken i Nepal eller Indien, men Saca, en skytisk stam, var bosatta i Indusdalen på den västra sidan av det forntida Indien (idag Afghanistan). De hade flera symboler som också förekommer i buddhismen. Deras gamla huvudstad kan ha varit föregångare till staden som senare blivit dagens Kabul. Arkeologer vid ett buddhistiskt utgrävningsprojekt i utkanten av denna stad (Mes Aynak) har bekräftat att det
finns utgrävningsnivåer som går tillbaka till Buddhas
levnadstid och tidigare.
Det väsentliga med platsen är att den skulle placera
Siddharta Gautama på 2250 kilometers avstånd från
Babylon (dagens Irak). Under hans livstid fanns vägar,
handelskaravaner och sjövägar mellan dessa två områden, alltså det är fullkomligt rimligt att han kunde
ha rest dit. Om han, enligt de buddhistiska texternas

indikationer, misslyckade under sitt första försök att uppnå Upplysningen, och då han svurit att inte återvända hem till sin far om han
misslyckats, kan han ha begett sig till motsvarigheten till världens största stad under dåtiden, ett levande kosmopolitiskt center med
intellektuell vitalitet.
Det slog mig att han skulle ha kommit dit under
höjden av Babylons proto-vetenskapliga teorier
i kosmologi, astrologi, matematik och filosofi
under ledning av den underordnade läran inom
Mager-ordern. Därefter fann jag arkeologiska
bevis som indikerade att han måste ha varit ledare för de vise männen. Var det en lyckoträff
att hans karriär i Babylon sammanföll med Mager-sökandet efter sanningen om all existens,
och deras förväntan på ankomsten av en messiansk förespråkare om sanningen?

Vilken var den djupa visdom som Buddha avslöjade?
Fortfarande i dag förvånas många människor,
oavsett om de är buddhister eller inte, över att
de vet så lite om hans insikt. Från mitt perspektiv verkar Buddha vara den proto-moderna
människan, fader till den moderna psykologin,
naturfilosofin och kosmisk vetenskap, och den
postmoderna modellen för en fullt utvecklad
och medveten människa. Hans uppenbarelse
av essensen, naturen och existensen omfattning saknar allt motstycke i filosofi, religion och
vetenskap.
De religiösa och militära makterna var väl
etablerade i samhället långt före hans ankomst.
Organiserade religiösa inrättningar härskade
över det ekonomiska och sociala livet under de
första stora flodkulturerna i Egypten och Sumer. Det tidiga prästerskapet hade etablerat att
gudarna härskade över världen, och att människorna var deras gäster. En framgångsrik skörd
var förenlig med behållandet av harmoni i naturens ordning, dyrkan och skatter skulle beta© MARTIN GARRIDO
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las till templen, som var självutnämnda ombud
inför gudarna.
Efter en världsomspännande naturkatastrof, en
200-årig episk torka, kollapsade civilisations
initiala framgång omkring år 2000 f.Kr. Därefter kom en motreaktion mot falska gudar och
ett korrupt prästerskap. Misslyckandet under
naturens förordning medförde att nya religiösa
läror föddes under tiden återuppbyggnaden av
de sociala strukturerna pågick. Dessa betonade
övertygelser som att synd skulle medföra straff
i detta och följande liv, medan själens renhet
skulle belönas med ett evigt liv efter detta.
Buddha chockade sina lärjungar när han protesterade mot separation av ett tudelat kosmos
i dödliga och eviga riken. Istället han erbjöd en
kosmologi som bestod av vad han kallade det
trefaldiga existensområdet (tre riken): form,
formlöshet och begär. Allt, inklusive universum, naturen, människorna återspeglades i
denna interaktiva estrad.

Kan du förklara vad detta betyder för
våra läsare?
Det enklaste sättet för den moderna människan
att förstå vad Buddha förmedlar genom denna
uppenbarelse är att göra en analogi mellan existensen och en dator. Han såg existensen som
ett massivt operativsystem styrt av naturlagar
och som en gigantisk dator utförde den sina
funktioner, vilket gav allt liv som rörde sig i tiden, inklusive applikationer för stjärnornas arbete och livsformer. Formlösa element, såsom
tankar, minne och potential var som kosmiska
datapaket. Form var den holografiska sammansättningen av alla manifestationer, samtidigt tillfälliga och förnybara; och begär, var bränslet
som satte systemet i rörelse och dirigerade omvandlingen från formlös till att bildas och tillbaka igen.
Sinnet var också ett system som drevs av en
programvara. Dess mentala-emotionella program, använt medvetet eller omedvetet, definierade mänsklighetens riktning under kognitiva beteendeförhållanden.
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Dessa inkluderade de förtvivlade tillstånden
som våld, depression, girighet, vrede, och viljan
att kontrollera. Men Buddha såg också ett mellan-spektra av applikationer som återspeglade
de anpassade förnöjelser som arbete, vila och
glädje och en högre uppsättning av medvetande applikationer som tillät evolutionära framsteg genom utvecklingslärande processer: lärdom, insikt och omtänksamhet (osjälvisk förbarmande). Den sista, mest expansiva av dessa
var Buddhahood – att se livet genom det kosmiska ögat i en frigjord, gränslös och upplyst
vision.

Menar du att Siddhartha Gautamas insikt
var en religiös uppenbarelse?
Den traditionella legenden om Buddhas liv verkar mer angelägen om övernaturliga krafter än
hans roll som förebild för människan, då den
skrevs i syfte att främja en religiös tro. Liksom
apostlarnas skrifter om Jesus betraktar också
buddhistiska tillbedjare dess grundare som en
unik gudomlig varelse.
Sutrorna är nedskrivningar av Buddhas muntliga läror och det kan ha förekommit mindre
ändringar, men det är hans kunskap om insikten. Därför är detaljer, symboler, liknelser, och
övertygelser som speglar kulturer och religioner från både öst och väst från hans tid, en antydan på att Buddha själv kommit i kontakt
med sumeriska Gilgamesh-eposet, Babyloniens
ziggurat, Bibelns Första Mosebok, Rigvedan
med mera.
Detta skulle innebära att alla religioner, både
de i öst och väst, har gemensamma rötter i ett
område som akademiskt kallas för civilisationens vagga. Medan religioner, nationer och
kulturer tenderar att betona sina meningsskiljaktigheter från andra så är vi ända alla människor. Buddhas budskap till världens folk föreslog att vi skulle övervinna våra inrotade tendenser till separation, dominans och konflikt
genom att åberopa vår förmåga till självförändring för att utveckla ett högre medvetande.
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Varför ska man läsa din bok?
Boken är skriven som ett nutida medvetande-expanderande verktyg för att aktivera de djupaste nivåerna i ditt universella medvetande och omvandla
essensen, naturen och meningen dess existens.
Neuroforskare har dragit slutsatsen att den mänskliga hjärnan växer allt eftersom sinnet expanderar genom introduktion av nya tankar och färdigheter. Studier visar att medvetandet är ett område som sträcker sig utanför hjärnan, precis som ett elektromagnetiskt fält på en magnet. Visionärer i forna tider tränades att utveckla den expansiva räckvidd av deras sinne för ”att se” det osedda utöver området i den påtaglig närheten. Detta innebär att vi kan göra samma
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sak om vi tränar våra sinnen att vidgas. Det som var
tillvägagångssättet som var viktigt, man hade inte
bråttom. Man var inte ute efter en snabb lösning eller en metod som fungerade direkt. Man skulle kunna betrakta insikten som en träningskurs för att
bryta igenom till högre nivåer av medvetande.
Boken består av hundratals berättelser, ungefär som pixlarna i en bild tillsammans bildar en mycket större berättelse. Mytisk historia och djup visdom kommer att befria dig
från självpåtagna gränser och skänka
transformerande kraft för att ta ditt sinne
till Buddhas land.

FABELDJUR

GRIPEN
symbolik och myter
text: MASSIMO
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Förbundsarke
n med kerube
r som liknar

griper, ett m
ålning

av Tissot.
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ssyriskt
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Ovan, e

n grip (från grekiska grýp eller
latin gryphus) är ett fabeldjur som
avbildas med en lejonkropp, fjäderklädda framben utrustade med klor
och en örns huvud och vingar.
Denna legendariska varelse symboliserade i antikens föreställningsvärld föreningen mellan styrka
och visdom. Detta var en väktare men även en
demonisk figur fram tills den blev en symbol för
Kristus under medeltiden. Detta väsen hade ur
symbolisk synpunkt lejonets egenskaper som
styrka och mod, men också örnens intelligens.
De tidigaste spåren av gripar påträffar man i Mesopotamien, i form av sumeriska reliefer som skildrar Anzu, stormens och vindens gudomlighet, daterbara från det tredje årtusendet f.Kr.
I Mesopotamien avbildades emellertid detta fabeldjur med huvudet av ett lejon, inte en örn.
Dessutom finns också beskrivningar av väsen som
liknade gripen i form av Asakku, stormens ande,
vilken förde med sig sjukdomar och krämpor.
Under årtusenden förändrades ikonografin inte
speciellt mycket och både keruberna som vakade över Edens
portar i Gamla testamentet
och förbundsarkens
beskyddare avbildades
som gripar.
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I de antika grekernas värld förknippades gripen med solguden Apollon och var dessutom
en väktare av skattkammare, troner och heliga platser. För att få en idé om gripens djupa
symbolvärde som bevakare över skatter, inte
bara för grekerna, kan man läsa ett kort utdrag från Ktesias av Knidos verk. Ktesias var
läkare i tjänst hos Artaxerxes, kung av Persien
under det femte århundradet f.Kr. som berättade följande:
”Invånarna i Baktrien som gränsar till indierna berättar att gripar bevakar guldfyndigheterna i området, de utvinner guldet och
använder det för att bygga sina nästen.” […
] ”Det finns också guld [i Indien], svåråtkomligt i form av fin sand i floder, som Paktolosfloden, men också bland många höga
berg, obeboeliga på grund av gripar. Dessa
är fåglar med fyra tassar stora som vargar,
deras ben och klor liknar ett lejons; fjädrarna
på deras bröst är röda, medan de på resten
av kroppen är svarta. Trots att om det finns
gott om guld i bergen är det svårt att utvinna
detta på grund av dessa fåglar.”
(Ktesias av Knidos, Persika)

Ovan, La Fe?
e au Griffon, ett verk av Gustav Moreaeu.
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En affresk föreställande en grip från tronrummet på Knossos, Kreta. Nedan medeltida väv med en grip.

Samma åsikt hade också en annan författare,
en poet för att vara exakt, Aristeas av Prokonnesos, som berättar om en resa till Hyperboréernas land under vilken han påträffat
gripar, väktare över guldgruvor.
Om vi fortsätter avvikelsen i den klassiska
världen finner man i ikonografin över gudarnas
vagnar en grip istället för hästen: det är gripar
som drar Zeus, Apollons och Nemesis vagnar.

De medeltida verken bestiarum
Under medeltiden spreds de så kallade bestiarium, en särskild kategori av böcker där man
samlade korta beskrivningar av djur, både verkliga och påhittade.
Enligt dessa beskrivningar var gripen ett väsen
som hade storleken och styrkan av hundra hästar och
som våldsamt kunde gripa tag i en oxe med sina klor.
Den mytologiska och folkloristiska aspekten skapade
en gynnsam handel med föremål som ansågs heliga
från dessa mytiska varelser som snabbt spreds, i synnerhet bägare som ansågs var gjorda av gripens klor
och ägg. Naturligtvis var det inte sant, men skrupelfria

medeltida köpmän skapade dessa ”reliker” på beställning, troligen från antilophorn och strutsägg som såldes
vidare till adel och kungligheter. Enligt sägnen ändrade
bägarna färg om det förekom någon form av gift...

Mot himlen
En samling medeltida dikter skrivna av olika författare
mellan 1130-1190 under benämningen Alexanderro43
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format skepp med kedjor som sedan fästes på gripar. På denna farkost åkte han så högt upp i skyn
att man kunde se jorden som en ö
omgiven av en ring, oceanen.

Symbolernas förändring
Som vi nämnde tidigare, förändras
gripens symboliska innebörd med
kristendomens uppkomst då gripen gradvis förvandlas till en symbolisk representation av Jesu
kropp: lejonet är den mänskliga
delen, den kungliga kraften som
Kristus var del av; örnen hans gudomlighet och förmågan att uppstå från de döda.

Orienten och alkemin
manen som inspirerats av ännu
äldre historier, berättar i stället en
rad extraordinära berättelser med
Alexander den store som huvudperson. Den främsta källan till historierna är ett grekiskt verk som

går tillbaka till 300-talet, vilket tillskrivs pseudo Kallisthenes. En av
berättelserna berättar hur den makedonska ledaren anlände till Röda
havet, tog sig upp på ett berg, där
han sedan byggde ett slags korg-

Vår resa genom ett försök att tolka
gripens symboliska innebörd avslutas med att nämna denna även
förekommer inom den buddhisztiska läran. Här finner man faktiskt
en grip på ett räcke till en stupa i
Sanchi, Indien, i form av Adrishta

Högst upp på sidan, Alexander den store dras av i luften gripar.
Ovan en Arimaspi (de legendariska skyterna) attackeras av grip, från Villa dei Misteri i Pompej.
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Ovan , återigen Alexander den store på tronen med flygande gripar.

den Osynlige, men den går även
att härleda till shakti livsenergin
som flödar från Shiva och omvandlar den potentiella energin i
den kreativa handlingen, alltså till
materia. Ur alkemisk synvinkel kan

man säga att själva handlingen att
utvinna guld från berget har ett
djupt symbolvärde, det är en beskrivning av en alkemisk process:
omvandlingen av urämnen till
guld. Gripen är guldets väktare

och likaså densamma alkemiska
proceduren. För att finna skatten,
eller utvinna guld från berget
måste du först passera väktaren,
gripen: guldets eller snarare kunskapens beskyddare.

ANTROPOLOGI

Det väsande ljudet av spjut luften
som försvinner bland bladen i den
täta skogen, får dig att tappa andan.
Att springa för sitt liv under en liknande situation kan göra även den
allra enklaste åtgärd mycket komlicerad. Förföljda och jagade av
krigare från en rivaliserande
stam har Kiminivekämparna
från Waghidalen bland bergen
i Papua Nya Guinea, har bara
ett val: att gömma sig vid floden Asaros stränder. Så börjar
den legendariska historien om
en folkstam känd idag som
Asaro ”männen av lera”.
Men innan vi utforskar legenden om dessa krigare är det
viktigt att få en idé om miljön
där det hela utspelades. Papua
Nya Guinea är en stor stat i
västra Stilla havet, som utgörs
av östra halvan av ön Nya Guinea,
en plats med etnisk mångfald och
traditioner där man talar mer än
800 olika språk. I detta spelrum är
rivaliteten mellan grupper och
stammar mycket stark och har sedan urminnes tider djupt markerat
den sociala historien bland dessa
etniska grupper. Men låt oss gå tillbaka till våra krigare som vi lämnat
på floden Asaros strand.
text: BJÖRN MAGNUSSON
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ANTROPOLOGI

Förföljarna från de rivaliserande stammarna
har nått fråm till dem på stranden vid floden
och de har gömt sig bland växtligheten. Våra
krigare väntar istället tills solen går ner och
fienden ska vända tillbaka, men vid denna
punkt inträffar något ovanligt. Efter att ha
stannat kvar gömda i flodvattnet och leran
från stranden kliver Kiminives krigare fram
ur sina gömställen. Det är nu skymning och
bland dimman och vegetationen öppnas ett
verkligt skrämmande scenario sedd med
motståndarnas ögon. Kiminivekrigarna kliver upp ur flodens lera som andar i natten, med helt
vita skräckinjagande kroppar och fienden flyr utan att
tveka vid åsynen av dessa andar: legenden om ”lermännen” var född.
När Kiminive återvände till byn berättade för de äldre
om det som inträffat som i denna händelse såg en möjlighet att skrämma alla möjliga fiender under strider.
Man började skapa stora skräckinjagande masker i lera
med stora ögon, öron och horn för att dölja ansiktet på
krigarna som nu också började täcka sina kroppar med
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med ett tunt lager av fin vit lera. För att ytterligare förstärka krigarnas hemska aspekt gjordes också långa naglar av bambu som målades helt röda, för att understryka
deras övernaturliga krafter som nattliga demoner.
Man vet inte om berättelsen bara är en legend men vi
vet att ”männen av lera” är ett bra exempel på hur
vidskepelse och rädsla för det övernaturliga har sina
rötter djupt i dessa kulturer med traditioner som förlorats i tidens dimma.

