
 
UPPSALA UNIVERSITET 
Teologiska institutionen 
Religionshistoria C, 15 hp 
VT 2018 
Handledare: Gabriella Beer 
Betygsbestämmande lärare: Lena Roos  
 

 

 

	

Hedniska	barbarer	och	harmlösa	vildingar	
Representationer av inre Eurasiens inhemska religioner hos John Bell, Lorenz 

Lange, Anders Pihlström och Philip Johan Tabbert von Strahlenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zhivka Koleva 
830417-9628 

koleva.zhivka@gmail.com 
 



	 2	

Abstract 
 
 
This essay aims to investigate the representations of inner Eurasia’s indigenous religions in 
the texts of west Europeans from the Age of Reason. Primary sources for the study are texts 
of John Bell, Lorenz Lange, Anders Pihlström and Philip Johan Tabbert von Strahlenberg. 
The inquiry attempts to map correlations between the authors’ positions, attitudes and their 
representations of the local religious traditions. Since the theoretical starting point for this 
study is discourse analysis from the perspective of historiography and sociology of 
knowledge, the investigated phenomenon is placed in a system of background factors, or 
dispositifs, which include aspects of epistemology and colonialism. The conclusion of this 
inquiry is that all authors constitute the indigenous religions in the discourse of heathendom 
but do so in a variety of ways employing different patterns of interpretation. 
 
 
 

inner Eurasia’s indigenous religions, Enlightenment travel literature, exploration, Keywords: 
colonialism, John Bell, Lorenz Lange, Anders Pihlström, Philip Johan Tabbert von 
Strahlenberg 
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1 Inledning	
 

 
The manner in which shamanism is generally treated today might lead one to think that 
the phenomenon came to light only in the middle of the twentieth century, with the 
renewed interest in drugs, sex, and the occult. Shamanism, however, has fascinated 
people since Western culture began.  

(Flaherty 1992, s. xiii-xiv) 
 
 
1.1 Inledning	
	
Hedendomens1 diskurs har en lång genealogi i den västerländska kulturen och är aktuell även 
i samtiden. Nypaganismen i dess många manifestationer – nyschamanism, ekopaganism, 
norse revival, inhemska religiösa rörelser i Europa och i andra delar av världen – har intrikata 
kopplingar till en rad olika diskurser, från nationalism till feminism, ekologi och populär 
kultur. I denna uppsats ämnar jag belysa bara ett fragment av hedendomens diskurs under 
upplysningstiden utifrån ett religionshistoriskt perspektiv. 
 
Representationerna av inre Eurasiens inhemska religioner utgör en spännande del av den 
västerländska hedendomsdiskursen. Det okända och exotiska har alltid fängslat människornas 
fantasi och väckt blandade känslor av längtan och avsmak. Journaler av europeiska 
handelsmän, missionärer, upptäcktsresenärer och diplomater om inre Eurasiens inhemska 
befolkning har fascinerat tänkare och författare i den gamla kontinenten och varit ett 
återkommande ämne i filosofiska och religiösa diskussioner under upplysningstiden.  
 
Bland de första europeiska resenärer att publicera skildringar av dessa då okända folk, deras 
levnadssätt och religion är Nicolaas Witsen2, Adam Brand3 och Eberhard Isbrand Ides4 (von 
Stuckrad 2012; Boekhoven 2011). De är även de första att introducera termen schaman5 i 
Västeuropas lärda kretsar. Enligt Znamenski (2007) etableras schaman som ett kraftfullt 
idiom vilket i senare tid inspirerar nya religiösa rörelser med anti-modern framtoning. I den 
ambivalenta synen på ”det primitiva” återspeglas européernas motstridiga känslor gentemot 
modernitetens projekt och den egna självbilden. 

 

																																																								
1 För problematisering av denna terms användning se Definitioner. 
2 Nicolaas Witsen (1641–1717) var Amsterdams borgmästare, diplomat och en av Peter I:s 
rådgivare. År 1692 publicerade han boken Noord en Oost Tartarye. 
3 Adam Brand (d. 1746) var en tysk handelsman som deltog i diplomatiska resor till Kina 
tillsammans med Isbrand Ides. Sin resejournal gav han ut 1698; genom hans bok 
introducerades begreppet schaman för första gången i Europa (Boekhoven 2011). 
4 Eberhard Isbrand Ides, även Evert Ysbrants Ides (1657–1708) var en dansk diplomat i rysk 
tjänst. Hans reseskildring Dreyjahrige Reise nach China gavs ut på tyska år 1707 och 
översattes även till franska. 
5 Ordet schaman kom ursprungligen från tungusiska (evenki) och lånades av ryssarna vilka 
utvidgade dess betydelse och användning. Etablerandet av schaman som en generaliserande 
term för alla sorters inhemska religiösa specialister skedde således i kontexten av den ryska 
koloniala expansionen (Boekhoven 2011; Znamenski 2007).	
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1.2 Syfte	och	frågeställning	
	
Syftet med det föreliggande arbetet är att fördjupa kunskapen om hedendomens diskurs i 
Europa under tidigt 1700-tal. Fokus ligger på västeuropéers bild av inre Eurasiens6 inhemska 
religioner under upplysningstiden.  
 
Huvudfrågan i min undersökning är: 

Ø Hur representeras inre Eurasiens inhemska religioner i texterna av John Bell, Lorenz 
Lange, Anders Pihlström och Philip Johan Tabbert von Strahlenberg?  
 

Följande sekundära frågor preciserar den centrala frågeställningen: 
Ø Vad är författarnas position i relation till dispositif 7? 
Ø Vilka attityder uppvisar författarna gentemot inre Eurasiens inhemska befolkning? 
Ø Finns det en korrelation mellan författarnas relation till dispositif, deras attityder 

gentemot den inhemska befolkningen och sättet att skildra den inhemska religionen? 
 
1.3 Material	och	avgränsning	
	
I urvalet av källmaterial för denna undersökning har jag följt riktlinjerna om teoriorienterad 
sampling (Keller, 2007). Texterna vilka tjänar som underlag för min analys är varken 
slumpmässigt valda eller att betrakta som representativa för den omfattande 
hedendomsdiskursen under upplysningstiden. Jag anser dock att de är relevanta för studiens 
syfte då de belyser en viktig del av hedendomsdiskursens genealogi.  

 
Först valdes en text som är mest central för studiens syfte – Philip Johan Tabbert von 
Strahlenbergs encyklopediska verk Das nord- und ostliche Theil von Europa und Asia8. 
Strahlenbergs opus är ett betydelsefullt tidsdokument då det översattes till flera europeiska 
språk och fick därmed en bred reception. Innehållsmässigt erbjuder Strahlenbergs verk ett 
brett spektrum av olika diskursfragment. Enligt principen av minimalt kontrasterande lades 
därefter Anders Pihlströms dagbok från åren 1708-1723 till. De två författarna hade bakgrund 
i Karl XII:s armé och levde efter slaget vid Poltava som fångar i Sibirien. Den tredje 
författaren, John Bell, var en skotsk läkare med uppdrag i Ryssland; han valdes enligt 
principen maximalt kontrasterande då han till skillnad från Strahlenberg och Pihlström befann 
sig i en maktposition på grund av sina privilegier. Som parallell till John Bell inkluderades till 
sist Lorenz Lange, en svensk ingenjör med en högt uppsatt position i den ryska 
administrationen. Bell och Lange skrev reseskildringar i samband med diplomatiska 
missioner till Kina.  

 
Syftet med detta urval är att undersöka i vilken utsträckning författarnas förhållningssätt till 
inre Eurasiens inhemska folk och deras religioner kännetecknas av homogenitet eller 
heterogenitet. Min uppfattning är att de valda källorna kan relateras till varandra då de 

																																																								
6 Konceptet inre Eurasien förklaras i Definitioner. 
7 Begreppet dispositif syftar på det kulturella och sociopolitiska landskapet där diskursen 
växer fram. Definitioner av dispositif och diskurs ges i Teoretiskt ramverk: 
kunskapssociologisk och historisk diskursanalys. 
8 Förutom originalutgåvan av Strahlenbergs verk på tyska från 1730 har jag även använt en 
engelsk översättning från 1738 i en nyutgåva från 1970. Min analys bygger huvudsakligen på 
originalversionen och alla citat därifrån är i min översättning från tyska.	
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skildrar förhållanden från samma tidsperiod, ca 1700-1730, samt innehåller beskrivningar av 
det förkristna religiösa landskapet i inre Eurasien. 
 
Forskningsjournalen av Daniel Gottlieb Messerschmidt (1685-1735), en tysk läkare som 
anlitades av Peter I för att genomföra en av de första vetenskapliga expeditionerna i Sibirien – 
i vilken Strahlenberg deltog som en sorts vetenskaplig assistent – ska inte inkluderas i denna 
undersökning fast än den kan vara relevant för studiens syfte. Å ena sidan var Messerschmidt 
mest intresserad av naturforskning, å andra sidan fick han aldrig publicera sitt material under 
sin livstid på grund av den ryska censuren. Hans anteckningar gavs ut först på 1960-talet i 
DDR; enligt Vermeulen (2015) var denna mycket sena publicering inte fullständig då det bl a 
saknades delar av texten där den lokala befolkningen beskrevs. Detta utesluter inte att de fem 
volymerna ändå kan innehålla intressanta skildringar av inre Eurasiens inhemska religioner 
men de får bli föremål för ett större forskningsprojekt. Texterna av Johann Bernhard Müller 9, 
Curt Friedrich von Wreech10 och Johann Christian Schnitscher11 föreställer också intressant 
källmaterial vad det gäller skildringar av förkristen religion i regionen från samma tidsperiod 
men får tyvärr inte plats i den aktuella studien. 
 
Texterna i källmaterialet skiljer sig åt genremässigt och innehållsmässigt; Bell och Lange 
skriver reseskildringar, Pihlström för dagbok och Strahlenberg sammanställer ett omfattande 
verk med en vetenskaplig ambition. På grund av skillnaderna i det tematiska innehållet och 
omfånget av sina texter tar författarna olika stor plats i denna framställning. 

 
1.4 Forskningsgenomgång	
	
Angående denna undersöknings ämne, representationerna av inre Eurasiens inhemska 
religioner i urvalet textkällor, finns det fortfarande få vetenskapliga studier. Forskningen i 
Sverige har framför allt fokuserat på de karolinska krigsfångarnas vetenskapliga bidrag inom 
områden som geografi, kartografi och lingvistik. En av de första som befattas med karolinerna 
är August Strindberg som 1878 upptäcker en kopia av Johan Gustav Renats bortglömda karta 
över Dzungariet i Linköpings stifts- och landsbibliotek. De vetenskapliga insatserna av 
karolinska krigsfångar framhävs av orientalisten Gunnar Jarring (1990) och historikern Alf 
Åberg (1967, 1981). I Staffan Roséns (2004) artikel ”Conquerors of Knowledge” framställs 
karoliner, som under sin ryska fångenskap ägnar sig åt utforskningen av regionen, något 
okritiskt som entusiaster inspirerade av upplysningstiden. Bland dem räknar Rosén Philip 
Johan Tabbert von Strahlenberg, Lorenz Lange och Johan Gustaf Renat. Rosén hävdar att 
samtliga präglades av upplysningstidens strävan efter systematisk kunskap och förmedlade 
europeisk know-how till den lokala befolkningen. Ulla Ehrensvärds (2004) essä ”The Swedish 
Mapping of Russia” problematiserar Strahlenbergs vetenskapliga bidrag, huvudsakligen inom 
kartografin. 
 
En kort men innehållsrik överblick över karolinernas roll som vetenskapsmän i Sibirien 
erbjuder M. G. Novljanskaja (1968). Huvudämnet i hennes analys utgörs av Philip Johan 
Tabbert von Strahlenbergs verk Das nord- und ostliche Theil von Europa und Asia. Vera 

																																																								
9 Müller, Johann Bernhard (1720) Leben und Gewohnheiten der Ostjacken […]. 
10 Wreech, Curt Friedrich von (1728) Wahrhafte und umständige Historie von denen 
Schfedischen Gefangegen in Russland und Sibirien […]Sorau : Johann Gottlieb Rothe. 
11 Schnitscher, Johann Christian (1744) Berättelse, om ajuckiniska Calmuckiet […], 
Stockholm : Lars Salvius.	
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Efrons (2017) bok Karolinerna efter Poltava föreställer en populärvetenskaplig utläggning 
vars fördel är att den även inkluderar ryska källor.  
 
Giulia Cecere (2007) placerar Strahlenbergs verksamhet i Sibirien i kontexten av det ryska 
imperiets vetenskapliga utforskande av sitt territorium. Hon analyserar det etnografiska 
studiet av Rysslands inhemska befolkning under upplysningstiden utifrån kolonialismens 
prisma. I Han F. Vermeulens (2015) volym Before Boas: The Genesis of Ethnography and 
Ethnology in the German Enlightenment belyses bl a G. W. Leibniz roll för framväxten av 
den vetenskapliga akademien i Ryssland. Författaren problematiserar även antropologins 
kopplingar till 1700-talets koloniala makter. I sin avhandling Shamanism and the Eighteenth 
Century kartlägger Gloria Flaherty schamanismens reception i den västerländska kulturen och 
nämner i detta sammanhang John Bell och Philip Johan Tabbert von Strahlenberg. Andra 
författare vilka befattas med schamanismens representationer i Europa är Silvia Tomaskova 
(2013) och Andrei A. Znamenski (2007). Deras studier visar hur attityderna i Väst gentemot 
det primitiva förändras över tid. 
 

2 Teoretiskt	ramverk:	kunskapssociologisk	och	historisk	
diskursanalys	

	
Samtida forskning inom humanvetenskap är starkt präglad av Michel Foucaults 
diskursbegrepp. Diskurs innebär ett sätt att använda språket som inte enbart återger fenomen 
utan samtidigt konstruerar dem (Fairclough 1992, refererad i Hjelm 2011). Diskurs kan därför 
förstås som en social praktik med konstitutiv effekt. Diskurser består av utsagor och implicita 
eller explicita regler vilka bestämmer vad som anses vara auktoritär kunskap. Utgångspunkt i 
diskursanalysen är således att kunskap konstrueras genom språkbruket. Inom en diskurs eller 
mellan olika diskurser pågår en kamp om sanningen vilket gör det angeläget att undersöka 
relationen mellan kunskap och makt.  

 
Reiner Keller (2007) förespråkar en kombination av diskursperspektiv och hermeneutisk 
kunskapssociologi. Med den hermeneutiska kunskapssociologins lins av Berger och 
Luckmann fokuseras meningsskapandet som en socialprocess, hävdar Keller. Denna 
observation delas även av Kocku von Stuckrad (2013, s. 8f): “Knowledge of the world is not 
an innate cognitive skill but the cultural response to symbolic systems that are provided by the 
social environment.” I likhet med Keller understryker von Stuckrad (2013) fördelarna med en 
kunskapssociologisk diskursanalys för studiet av religion, samt lyfter fram det 
historiografiska perspektivet:  

 
Although they [det kunskapssociologiska och det historiografiska perspektivet] 
acknowledge the importance of language in the study of discourse, both 
approaches move beyond classical linguistic analysis (in the field of social 
linguistics ”discourse” refers to the more minute and specific patterns of speech 
in the everyday sense) and include the materiality of discursive structures. (s. 7f) 

 
Det kulturella och sociopolitiska landskapet där diskursen växer fram – vilket kan ha 
materiella, kognitiva och normativa aspekter – betecknas med termen dispositif (Keller 2007; 
von Stuckrad 2013). Då diskursanalysens mål är att också kartlägga vad som möjliggör att ett 
meningssystem konstrueras socialt, legitimeras, kommuniceras och reproduceras är det viktigt 
att ta i beaktande dimensionen dispositif. Ett historiografiskt orienterat perspektiv kan belysa 
diskursens dynamik mot bakgrunden av ett föränderligt dispositif.	Vad ett diskursanalytiskt 
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perspektiv förankrat i kunskapssociologi och historia tillför i en klassisk textanalys är således 
granskningen av textdokument i relation till diskurser och dispositif. 
 
Fenomenet – vilket jag ämnar undersöka utifrån ett kunskapssociologiskt och historiografiskt 
diskursanalytiskt perspektiv – är representationer av inre Eurasiens religioner i källmaterialet. 
Religionsrepresentationerna ska analyseras i relation till den stora hedendomsdiskursen av 
vilken de utgör ett fragment. Centrala för fenomenets analys är dispositif (viktiga 
bakgrundsfaktorer), samt positioner och attityder hos aktörerna (författarna) vilka skapar 
narrativet om inre Eurasiens religion.12  

3 Metod:	innehållsanalys	
	
Chad Nelson och Robert H. Woods (2011) beskriver metoden innehållsanalys som en 
systematisk undersökning av budskap vilka är formulerade i text. Denna metod lämpar sig för 
kartläggning av mönster och tendenser i en samling textmaterial av samma genre eller från 
samma tidsperiod. Med hjälp av innehållsanalys kan man också identifiera bilden av en 
befolkningsgrupp eller en religiös tradition i samhället. En fördel med metoden 
innehållsanalys är att forskaren befattas med redan existerande texter vilket utesluter risken att 
påverka aktörerna och deras utsagor.  
 
Man måste emellertid vara medveten om att texter inte representerar en objektiv sanning som 
forskaren förväntas komma åt, dvs. att de inte innehåller några meningsenheter vilka existerar 
oberoende av läsarens tolkning. Det teoretiska ramverket, valet av arbetsdefinitioner och 
tolkningsstrategier påverkar i stor grad innehållsanalysens resultat. Därför bör forskaren vara 
transparant med sitt val av perspektiv och principer för kategorisering och analys av textens 
innehåll (Nelson & Woods, 2011). 
 
I det föreliggande studiet ska uppmärksamheten riktas mot tematiska enheter i källmaterialet 
vilka handlar om författarnas positioner och attityder, samt representationer av inre Eurasiens 
inhemska religioner. Buddhism, vilken betecknas som en hednisk religion i några av texterna, 
ska uteslutas från analysen då den i och med etablerandet av världsreligionernas diskurs 
lämnat hedendomens diskurs. Hur denna förflyttning skett är ett för brett tema för denna 
undersökning.13 Irrelevanta för studiens syfte är även författarnas spekulationer om forntida 
religiösa traditioner; dessa handlar inte om den levda religionen utan om arkeologiska fynd i 
regionen. Texterna ska således inte diskuteras i sin helhet. 
 
Tematiska enheter vilka identifierats som positioner, attityder och representationer ska 
granskas mot bakgrunden av dispositif som klassicismens episteme, modernitetens retorik, 
kulturrelativism, det stora nordiska kriget, Rysslands imperialism och koloniala expansion 
och det vetenskapliga utforskandet av Sibirien. Källmaterialet ska även relateras till 
hedendomsdiskursens genealogi. Med tanke på den religionshistoriska karaktären av denna 
undersökning syns det mig mest logiskt att inte presentera resultaten i numeriska utan i 
kvalitativa termer.  
	 	

																																																								
12 Se Diagram. 
13 För en fördjupad analys av denna process se Masuzawa (2005b).	
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4 Definitioner	
	
4.1 Hedendomens	diskurs	och	religionsvetenskapliga	definitioner	
	
I denna studie använder jag termen inre Eurasiens inhemska religioner som ett 
samlingsbegrepp för de religioner i inre Eurasien vilka inte tillhör någon av de ”stora” 
religionerna kristendom, islam, buddhism som är etablerade i regionen. Inre Eurasien är en 
passande benämning för de undersökta religionernas spridning då deras utövare befann sig på 
båda sidor av Uralbergen vilka utgör gränsen mellan Europa och Asien.14 
 
I följande avsnitt ämnar jag problematisera termer med relevans för den aktuella 
undersökningen. Syftet är inte att presentera en försvarbar religionsvetenskaplig klassificering 
av religionerna som beskrivs i källmaterialet utan att lyfta fram att de beskrivna religiösa 
traditionerna historiskt konstruerats som en del av hedendomens diskurs, samt att ge en kort 
överblick över hur dessa religioner kategoriserats inom religionsvetenskapen.  
 
Hedendomens diskurs, vilken omfattar starkt värderande beteckningar för religioner som 
hedendom, hednisk tro, avgudadyrkan, vidskepelse etc. har en lång historia i den 
västerländska kulturen. Tomoko Masuzawa (2005a) spårar dess ursprung tillbaka till 
medeltiden och förklarar hur den konstrueras som en motpol till de abrahamitiska religionerna 
av vilka kristendomen framställs som den enda rätta: 
 

Until the early decades of the nineteenth century, a well-established convention 
going back to the Middle Ages had been to divide the world population into four 
groups: Christians, Jews, Muḥammadans (as Muslims were commonly called 
then), and, finally, those others who were attached to countless varieties of 
idolatry (also called pagans, heathens, or polytheists). This four-part 
classification implied, however, not a recognition of four distinct religions as we 
think of them now, but a division of the world's nations into, first, the correctly 
faithful believers in the true and only God (i.e., Christians of various sorts), then 
two major groups with errant or heretical opinions and attitudes toward God 
(Jews and Muḥammadans), and then the rest, who were altogether ignorant of 
God and therefore paid inappropriate reverence to various substitute objects, or 
idols. In effect, in this frame of mind, there was only one religion—the true 
one—and others were various ways of straying from it. (s. 9800) 

 
Inom religionsvetenskapen har olika begrepp använts för kategoriseringen av de religioner 
vilka skildras i källmaterialet och historiskt konstruerats som en del av hedendomens diskurs. 
Exempel på sådana begrepp är primitiv eller skriftlös religion, naturreligion, folkreligion, 
schamanism, animism, totemism, förfäderskult, inhemsk religion etc. Här ska jag gå in på 
några av dessa termer. 
 

																																																								
14 Fastän Uralbergen etablerades som gränsen mellan Europa och Asien omkring 1700, 
betraktades delar av Europa som Volga-området och norra Kaukasus fortfarande som 
kulturellt tillhörande Asien och underkastades tillsammans med Sibirien det ryska imperiets 
koloniala politik (Cecere 2007). Frågan om gränsen mellan Europa och Asien intresserade 
Strahlenberg (1730) och han ägnade den kapitel VI i bokens inledning. 
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Naturreligion är enligt Bron Taylor (2005) ett paraplybegrepp vilket omfattar ”religious 
perceptions and practices that despite substantial diversity are characterized by a reverence for 
nature and consider nature sacred” (s. 2661). Syftet med denna term – som har sitt ursprung i 
E. B. Tylors Primitive Culture (1871), F. M. Muellers Natural Religion (1888) samt J. G. 
Frazers The Worship of Nature och blir dominerande på 1970-talet – är således att ringa in det 
essentiella hos den typen av religiositet som i övrigt betecknats som paganism, animism eller 
panteism. Bron Taylor poängterar att både det religionshistoriska studiet och den populära 
uppfattningen har präglats av två motsatta förhållningssätt till naturreligioner; å ena sidan har 
de betraktats som primitiva (religiöst och/eller politiskt underlägsna), regressiva och ibland 
farliga, å andra sidan har de framhävts som autentiska, spirituella, hållbara och 
miljömedvetna. Naturreligionerna har ofta varit föremål för kritik och förföljelse av den 
religiösa ortodoxin. Trots att religiösa auktoriteters makt får ett bakslag under 
upplysningstiden minskar inte kritiken mot naturreligionerna i den västerländska kulturen 
utan formuleras om med utgångspunkt i det rationalistiska tänkandet. 
 
William A. Christian (2005) definierar folkreligion som religiösa praktiker och 
föreställningar hos “past and present-day sedentary cultivators and pastoralists of Asia, North 
Africa, southern Europe, and Latin America, and historically to sedentary cultivators in 
northern Europe and North America” (s. 3150). Trots att det är orimligt att prata om en 
universell folkreligion, kännetecknas folkreligion i stort sett av att den erbjuder människor 
olika strategier att hantera och skapa mening i sin fysiska och sociala omvärld. Centrala för 
folkreligiositeten är	 därför	 gudomar, heliga platser och högtider av lokal karaktär. 
Folkreligion är dessutom i högre grad levd än konceptualiserad. 
 
Enligt Anna-Leena Siikala (2005) föreställer shamanism en viktig aspekt av Sibiriens och 
inre Asiens kulturlandskap. Att beteckna detta områdes religion som schamanism är dock fel, 
understryker Siikala, då schamanism inte kan betraktas som en självständig religion. Siikala 
definierar schamanism på följande sätt: ”a complex of different rites and beliefs surrounding 
the activities of the shaman connected with very different religious systems” (s. 8280). 
Centrala element i schamanens praktik är olika tekniker vilka försätter honom eller henne i 
extas, trans eller förändrat medvetandetillstånd. Dessa tekniker bygger på föreställningen att 
schamanen kan komma i kontakt med andar eller spirituella väsen från en annan verklighet. 
Schamanen är en religiös specialist med en rad olika funktioner: medlare mellan olika världar, 
själens vägledare till livet bortom detta, siare, botare, jakt- och fertilitetsbeskyddare. 

 
Bjørn Ola Tafjord (2013) problematiserar användningen av inhemsk religion som ett 
paraplybegrepp för en heterogen grupp religioner. Enligt Tafjord används inhemsk religion 
som en vag analytisk kategori för samma grupp religioner vilka förr betecknats som 
hedendom och avgudadyrkan och senare definierats som primitiv religion eller 
naturreligion.15 Tafjord ifrågasätter homogeniteten i kategorin inhemsk religion och menar att 
den inte är förankrad i verkligheten utan grundas på västerländska föreställningar, djupt 
rotade i bestående sociokulturella paradigm: ”What they [de inhemska religionerna] share, 
historically and structurally, that they at the same time do not also share with other 
“religions”, is close to nothing” (Tafjord 2013, s. 226). Det som ändå är gemensamt för de 
inhemska religionerna är hur de behandlats av koloniala makter, mest kristna européer, 
poängterar Tafjord. Inhemska befolkningsgrupper har ofta en historia – och ibland även nutid 
– präglad av förtryck, och forskare som har befattats med deras levnadssätt och religion har i 

																																																								
15 Denna grupp förlorar några av sina medlemmar (bl a buddhism och hinduism) i samband 
med etablerandet av världsreligionernas diskurs (Masuzawa 2005b; Tafjord 2013). 
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många fall formats av ett kolonialt eller postkolonialt förhållningssätt. I likhet med termen 
nya religiösa rörelser föreställer inhemsk religion en så kallad övrigt-kategori som enligt 
Tafjord bör ersättas med bättre termer, t ex en kombination av attribut som ”domestic”, 
”traditional”, ”local” och en geografisk eller etnisk benämning. 

 
4.2 Varför	inre	Eurasien?	
	
Socialantropologen Chris Hann (2016) ser föreställningen om Europa och Asien som två 
särskilda världsdelar som en konstruktion med rötter i antiken vilken återspeglar en 
eurocentrisk världsuppfattning.16 Genom att istället använda konceptet Eurasien betonar Hann 
de två områdenas täta kontakter under de senaste årtusendena. Användningen av konceptet 
Eurasien bör enligt Hann inte begränsas av geografiska, geologiska eller naturvetenskapliga 
principer utan baseras på historiska och sociokulturella förhållanden. Hann problematiserar 
även ideologiserandet av begreppet Eurasien inom den ryska nationalismen, samt påminner 
om att termen inte är en emisk benämning. 

 
David Christian (1994) föreslår en indelning i inre och yttre Eurasien. Inre Eurasien är enligt 
Christians tes en mer passande historisk enhet än den klassiska historiska analysenheten 
nationalstaten eller benämningar som Sibirien, Centralasien etc. Han inkluderar i regionen 
inre Eurasien området som Sovjetunionen omfattade före sitt sammanfall, samt Mongoliet och 
delar av Kinas provins Xinjiang. Trots att regionen karaktäriseras av mångfald vad det gäller 
klimat, landskap, språk, religion etc., föreställer den en koherent historisk enhet, påpekar 
Christian. Denna tes underbygger han med tre huvudargument – geografiskt, ekologiskt och 
politiskt. Christian påstår att det finns ett samband mellan de geografiska och ekologiska 
förhållandena i regionen och dess historiska utveckling. Det som skiljer den historiska 
enheten inre från yttre Eurasien är att den förra präglats av jägarkultur snarare än samlarkultur 
under paleolitikum, av pastoralism17 snarare än jordbruk under neolitikum och upprepade 
gånger dominerats av ett enda stort imperium.18 Enligt Christian (1994) föreställer inre 
Eurasien “a vital, if neglected, unit of world history”; han understryker i synnerhet 
Sidenvägens betydelse för både inre och yttre Eurasiens historia: ”If the history of the 
Eurasian landmass has coherence, it arises because genes, commodities, ideas, and diseases 
have all traveled through the Inner Eurasian borderlands” (s. 182). Författaren pekar också på 
sambandet mellan handelsvägarnas blomstrande och framväxten av de stora imperierna i 
regionen. 
  

																																																								
16 Hanns kritik av den västerländska ”metageografin” är en fortsättning av Jack Goody och 
Karl Polanyis idéer (Hann 2016). 
17 Pastoralism är en försörjningsform som bygger på nomadiserande boskapsskötsel (NEa). 
18 Rysslands erövring av största delen av inre Eurasien med början på 1600-talet hade som 
tidigare föregångare mongolernas imperium från 1200-talet och gökturkarnas khaganat från 
500-talet (Christian, 1994). Författaren förklarar de enorma imperiernas uppkomst med 
regionens beskaffenhet – stora slätter och avsaknad av höga berg underlättar militära 
operationer – samt med dess demografi: på grund av klimat och ekologi är regionen glest 
befolkad).	
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5 Undersökning	
	
5.1 Dispositif	
	
I detta kapitel ämnar jag belysa korrelationen mellan det undersökta fenomenet och axeln 
imperialism–kunskapsproduktion under upplysningstiden. För att fördjupa min analys ska jag 
ta upp viktiga bakgrundsfaktorer, eller dispositif, vilka präglar författarnas positioner, 
attityder och deras representationer av inre Eurasiens inhemska religioner. En del av dessa 
dispositif är historiska skeenden, andra handlar om rådande epistemiska strategier, 
tolkningsmönster och kunskapspraktiker. 
 
Det	stora	nordiska	kriget	och	karolinernas	fångenskap	
	
Anledningen till att flerparten av författarna som presenteras i denna studie hamnade i 
Ryssland där de observerade eller erhöll andrahandsuppgifter om de inhemska religionerna 
var det stora nordiska kriget (Efron 2017; Rosen 2004). Kriget, som pågick från ca 1700 till 
ca 1721, omfattade i själva verket stora delar av norra och östra Europa (NEb). Stormakten 
Sverige uteslöt Ryssland från Östersjön då dess territorium innefattade Finland, Karelen, 
Ingermanland, Estland och Livland, samt delar av Pommern. Anledningen till krigets utbrott 
var en koalition som Sachsen, Danmark och Ryssland ingick mot Sverige. Vändpunkten för 
Sverige var det stora nederlaget vid Poltava 1709 där Karl XII:s armé besegrades av Peter I:s 
trupper.	 Som konsekvens av den militära katastrofen vid Poltava hamnade ett stort antal 
svenska soldater i rysk fångenskap. En del lyckades emellertid fly till Turkiet tillsammans 
med Karl XII. Med freden i Nystad 1721 förändrades maktbalansen mellan Sverige och 
Ryssland och Peter I:s rike intog stormaktsställningen.	Den ryska fångenskapen innebar för en 
del svenska militärer en möjlighet att samla kunskap om det främmande landet (Rosén 2004). 
 

The overwhelming majority of these ”intelligence undertakings”, as it were, 
seem to have been private initiatives, although in many cases they were 
byproducts of various Russian government-sponsored surveys and expeditions 
in which Swedish prisoners of war were invited to take part. (Jarring 1978, 
refererad i Rosén 2004, s. 77). 

 
De svenska fångarna samlade information inom kunskapsområden som geografi, historia, 
politik, arkeologi, antropologi, flora och fauna, lingvistik etc. Inre Eurasiens inhemska 
befolkning och deras religioner utgjorde en viktig del av deras intresse. 
	
Rysslands	koloniala	expansion	och	det	vetenskapliga	utforskandet	av	inre	Eurasien	
	
Under Peter I:s styre förvandlades Ryssland till en europeisk stormakt. Stora delar av det 
ryska imperiet var i början av 1700-talet terrae incognitae (Cecere 2007, s. 186). Peter I 
initierade det vetenskapliga utforskandet av sitt rikes enorma territorium. Han anlitade 
utländsk personal med rätt expertis för olika forskningsprojekt. Syftet med det vetenskapliga 
utforskandet av de erövrade territorierna var att stärka statens kontroll samt kolonisera nytt 
land. Målet var att hitta naturresurser och beskatta de underkuvade folken. Ett viktigt steg i 
denna process var insamlandet av information om den tributbetalande befolkningen: ”the 
authorities in St. Petersburg saw the peoples inhabiting their empire as a source of taxes and 
furs, a resource to be tapped” (Vermeulen 2015, s. 26). För 1700-talets vetenskapliga 



	 14	

expeditioner i Ryssland var uppgifter om språk och religion de viktigaste elementen av den 
inhemska befolkningens kultur (Cecere 2007, s. 186). 
 
En av Peter I:s vetenskapliga rådgivare var den tyske universalisten Gottfried Wilhelm 
Leibniz (1646–1716) (Vermeulen 2015, s. 40, 47ff). Som filosof var Leibiz anhängare av 
monismen, idén om att allt bildar en metafysisk enhet; han förespråkade också en syntesis 
mellan öst och väst, Europa och Asien. Fastän Leibniz såg i Peter I en monark med vilja att 
tjäna ”das gemeine Beste aller Völcker”, alla folkens gemensamma bästa, var han i själva 
verket mest intresserad av Europas kontakter med Kina19 vilka en välorganiserad rysk 
administration kunde underlätta. Enligt Leibniz delade Kina och Europa samma strävan efter 
perfektion. Ryssland som höll på att moderniseras var en bro till denna civilisationsvagga. 
Några av Leibniz vetenskapliga råd till Peter I handlade om förbättring av kunskapen inom 
geografi, kartografi samt studiet av folkens ursprung (Ibid. s. 50ff). I sin klassificering av 
folkslag utgick Leibniz från språket.20 
 
Klassicismens	episteme	
	
Begreppet klassicismens episteme är hämtat från Michel Foucaults programmatiska bok The 
Order of Things: An archeology of the human sciences. Foucault konstaterar ett 
paradigmskifte inom den västerländska epistemologin i brytningstiden mellan renässans och 
klassicism: från renässansens analogi som ett sätt att förstå världen till klassicismens ordning 
baserad på principen identitet–differens; från ”drawing things together” till ”discriminating”. 
Klassicismens tänkare försöker att inordna verkligheten i kategorier. Strävan efter en 
taxonomi, ett system där tingen klassificeras enligt en tydlig princip, är således 
kännetecknande för klassicismens episteme. Foucaults teori handlar huvudsakligen om 
utvecklingen inom lingvistik, biologi och ekonomi. Klassifikationer av folk enligt principerna 
språk och religion utgör en viktig del av Strahlenbergs verk Das nord- und ostliche Theil von 
Europa und Asia. 
 
Modernitetens	retorik	
	
Walter Mignolo (2007) framställer modernitet och kolonialitet som två företeelser vilka bildar 
ett amalgam och därför måste undersökas i korrelation till varandra. Begreppet kolonialitet 
myntas av	Aníbal Quijano som i sin dependency theory analyserar politiska, ekonomiska och 
epistemologiska relationer av beroende och hegemoni mellan center och periferi (refererad i 
Mignolo 2007). Mignolo använder Quijanos term kolonialitet för att belysa modernitetens 
mörka sida. Till skillnad från termen kolonialism omfattar kolonialitetsbegreppet inte bara 
frågor om politisk och ekonomisk makt, om land och resurser, utan inkluderar även temat 
kunskapsproduktion. Modernitetens rationalitet har enligt Mignolo en totalitär attityd till 
kunskap då den förnekar och exkluderar andra perspektiv än det egna; därmed sker också en 
kolonisering – gömd under modernitetens retorik – av människors medvetande.  
 
Modernitet ska enligt Mignolo (2007) tänkas som ett narrativ vilket bygger på grundtanken att 
den historiska utvecklingen följer en självklar framstegslinje. Modernitetens frammarsch 
förväxlas med historiens enda möjliga utveckling. Mignolo uppmärksammar den normativa 
																																																								
19	I samlingsverket Novissima Sinica från 1697 där Leibniz medverkar framställs Kina som 
världens mest rationella och avancerade stat (Vermeulen 2015, s. 48). 
20 Under 1600- och 1700-talen var folkens språk “the major paradigm of the classificatory 
enterprise” (Cerece 2007, s. 186).	
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aspekten i konceptualiseringen av moderniteten: det moderna likställs med förbättring, medan 
alternativa levnads- och tankesätt nedvärderas som traditionalistiska, bakåtsträvande och 
ociviliserade. Modernitet blir också ett ideal som påtvingas människor i ”primitiva” 
samhällen.  
 
Mignolos slutsats är att modernitet inte kan ses som en naturlig global process utan som ett 
paradigm vilket hänger samman med, producerar och reproducerar kolonialitet. 
Modernitetens retorik skapas inte bara i opposition till medeltidens traditionsorienterade 
tänkande, utan också i kontrast till de utomeuropeiska kulturerna. Modernitetens projekt 
innebär en kolonisering genom retorisk konst av tid och rum. Dess narrativ bygger på 
dialektiska motsatser: å ena sida upphöjs den kristna religionen och den grekisk-romerska 
kulturen som den västerländska civilisationens fundament; å andra sidan nedvärderas allt som 
ligger utanför dess föreställda tid och rum. Folkslag som geografiskt hamnar utanför den 
europeiska civilisationens rumsliga utbredning kallas för ”barbarer”. Urbefolkningsgrupper 
som i européernas ögon saknar en ”riktig” religion, litteracitet och därmed historia betraktas 
som ”primitiva” eftersom de anses ligga efter i tiden. 
 
Ars	Apodemica	
	
Termen ars apodemica syftar på bildningsresans21 metodologi (Stagl 2015; Bucher 2002, 
172ff). Den tidigmoderna bildningsresans praktik var präglad av den akademiska 
humanismen med centrum Tyskland 22 . Syftet med bildningsresan var att utveckla 
personligheten, forma smaken, vidga horisonterna och samla kunskap om andra länder – i 
synnerhet om deras styre och organisation. Erfarenheter från en bildningsresa utgjorde en 
väsentlig del av en blivande tjänstemans meriter.  
 
Apodemica föreställer en instruktion i vilken bildningsresenären uppmuntras att rikta sin 
uppmärksamhet mot fem nyckelteman: nomen (orters äldre och nya benämningar), figura 
(form och belägenhet), capacitas (yta, gränser etc), jurisdictio (landsstyre), situs 
(naturresurser, näringsliv, sevärdheter, kultur, språk, religion, seder och levnadssätt).	
Bildningsresenärer skulle samla kunskap om alla dessa ämnen samt om ovanliga och 
uppseendeväckande företeelser, eller kuriositeter. Den samlade informationen skulle 
dokumenteras i journaler efter kronologisk eller systematisk princip och kompletteras med 
skisser, specimen och samlingar. Bildningsresenärer brukade även publicera sitt material. Ars 
apodemicas praktiska tillämpning kom således att spela en viktig roll för utvecklingen av den 
tidigmoderna samhällsundersökningen och forskningsexpeditionens metodologi. 
 
Texterna av John Bell, Lorenz Lange, Anders Pihlström och Philip Johan Tabbert von 
Strahlenberg kan läsas mot bakgrunden av ars apodemica trots att aktörerna inte genomförde 
bildningsresor i ordets snäva bemärkelse. Samtliga författare uppfyller genrens konventioner 
då de ger uppgifter om de främmande ländernas nomen, figura, capacitas, jurisdictio och 
situs. Intresset för det kuriosa är evident i allas texter och bland ämnena vilka tas upp som 
kuriositeter är hedniska religioner, fornlämningar23 från tidigare civilisationer, samt olika 
hypoteser om det tatariska växtlammet24 och om mammutsbenens ursprung. 

																																																								
21 Bildungsreise (tysk.) eller Grand Tour (eng.). 
22	Peter Ramus och hans följare var apodemica-genrens pionjärer (Stagl 2015).	
23	Lange nämner arkeologiska fynd i staden Tomsks område: gravar med idoler, figuriner och 
smycken av guld, silver och andra metaller. Han antar att de är efterlämningar efter ett folk 
som bott i området förr och som skiljer sig från den samtida inhemska befolkningen vars 
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Resor,	kulturrelativism,	imperialism	och	antropologins	början	
	
Kulturrelativism är en term som betecknar ”en moralisk attityd och ett 
forskningsmetodologiskt förhållningssätt till främmande kulturers sedvänjor och 
tankemönster” (NEc). Till skillnad från eurocentristiska försök att framställa det egna 
synsättet som universell norm framhäver kulturrelativister vikten av att varje kultur tolkas 
utifrån sina egna förutsättningar. Kulturrelativismen är en grundläggande princip inom 
antropologin vars intellektuella premisser formades under 1700-talet, med den ökande 
komparativismen och tillämpningen av ett outsider-perspektiv på bekanta och främmande 
kulturer (Wolff & Cipolloni 2007, s. 5-8).  Avgörande för denna utveckling var resor till 
avlägsna delar av världen vilka utmanade européernas egna förutfattade meningar och 
kulturella fördomar: ”The prehistory of the social sciences had its beginning in the emergence 
of cultural relativism, the bitter-sweet fruit of travel” (Peter Gay 1969, citerad i Wolff & 
Cipolloni 2007, s. 8). 
 
En av de stora debattfrågorna om antropologins historia är huruvida denna disciplins födelse 
var resultat av en primärt vetenskaplig nyfikenhet eller en biprodukt av imperiernas koloniala 
politik (Vermeulen 2015). En del forskare upprätthåller tesen om antropologin som 
imperialismens barn, andra ser i disciplinen ”not the bastard of colonialism but the legitimate 
offspring of the Enlightenment” (Firth 1972, citerad i Vermeulen 2015, s. 24). Vad det gäller 
det vetenskapliga utforskandet av inre Eurasien, initierat av Rysslands koloniala 
administration, finns det många frågor kvar att utforska, konstaterar Vermeulen. 
 
5.2 Positioner	och	attityder	
	
Detta kapitel visar hur texterna av John Bell, Lorenz Lange, Anders Pihlström och Philip 
Johan Tabbert von Strahlenberg uppstår i ett kolonialt sammanhang. Författarna intar olika 
positioner i relation till den koloniala makten och de inhemska folken. Samtliga präglas, i 
varierande grad, av upplysningstidens anda. Deras attityder gentemot den lokala befolkningen 
sammanfaller i vissa avseenden och skiljer sig i andra. 
 
 
 
 
																																																																																																																																																																													
materiella kultur han beskriver som mycket enklare (1986, s. 16). Författaren lägger fram 
spännande hypoteser om mammutsben i Sibirien vilka han anknyter till Hiobs bok (Ibid. s. 
17ff). Fornlämningar – gravhögar och arkeologiska fynd – omnämns även i John Bells journal 
(1788, s. 209f). Strahlenberg skriver om ”antikviteter”: gamla skrifter, runstenar, figurer 
ristade i sten, ingraverade i metall eller ritade på papper (1730, s. 312f, 346-350). Om de 
senare spekulerar han att de har en hemlig, magisk betydelse och har använts i ”vidskepliga 
ceremonier”. Han jämför dessa symboler med tecken på samiska trummor och med 
beninskrifter, hittade på Island. Liksom Lange drar Strahlenberg slutsatsen att 
fornlämningarna inte kan tillhöra den primitiva inhemska befolkningen utan har skapats av en 
äldre och mer avancerad kultur. Han lägger fram en tes om att det finns en koppling mellan 
några av fornlämningarna och folket ”macrites” som han påstår omnämns av antika och 
samtida författare. 
24	Det tatariska växtlammet (Agnus scythicus eller Planta Tartarica Barometz på latin, 
Vegetable Lamb of Tartary på eng.) är en legendarisk växt vilken troddes bära får som frukt 
(se bild på s. 4).	
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John	Bell	
	
John Bell (1691–1780) är en skotsk läkare som deltar i ryska diplomatiska missioner till 
Persien och Kina.  Till Kina reser han tillsammans med Lorenz Lange25 och en stor delegation 
av tjänstemän och soldater. Bell översätter en av Langes resejournaler till engelska och 
försäkrar läsarna om ”the worthiness and integrity of Mr. de Lange” (Bell 1986, s. xvi).	Bell 
nämner också Philip Johan von Strahlenberg som han träffar personligen när den diplomatiska 
delegationen passerar den sibiriska staden Tobolsk. Författarens intryck av Strahlenberg är 
minst sagt positivt: ”Captain Tabar, a Swedish officer, was at this time writing a history of 
Siberia. He was a gentleman very capable for such a performance; and if it shall ever be 
published, it cannot fail of giving great satisfaction to the curious” (Ibid. s. 191). 
 
Bell skriver en journal i två delar om två diplomatiska resor i rysk tjänst från åren 1715-1722: 
den första leder honom till den persiska schahens palats och den andra till en kinesiske 
kejsarens praktfulla residens. Bell rör sig i ryska societetskretsar; han är god vän med	Robert 
Erskine26 och är inbjuden till ”all the entertainment the palace afforded” (Ibid. 159). Även 
svenska officerare i rysk fångenskap är en del av hans breda bekantskapskrets (Ibid. s. 160). 
Bell skriver att de svenska fångarna vilka skickats till Sibirien ändå haft tur i oturen då de 
lättare kunnat hitta en försörjning i denna del av imperiet. Han påstår även att svenskarna har 
en civiliserande påverkan i Sibirien (Ibid. s. 187). 
 
Bell framstår som en stor russofil. För det första är den skotske läkaren en stor beundrare av 
Peter I och beskriver honom på ett mycket smickrande sätt: ”the unbounded genius of this 
great and active Prince, who spares no expence, and overlooks nothing that can contribute 
either to the honour or advantage of his empire” (Ibid. s. 163). För det andra idealiserar han 
även vanliga ryssar, vilka imponerar på honom med sin exceptionella arbetsmoral. Om ryssar 
som utför ett slitsamt arbete	 i saltbäddar skriver han att de sköter sitt jobb ”with great 
readiness and ease […] by the mere force of natural genius” (Ibid. s. 167). 
 
I sin journal kommenterar John Bell främmande länders geografi, historia, naturresurser, flora 
och fauna, jordbruk, industri och handel i enlighet med apodemica-generns konventioner. Han 
har dessutom ett öga för fina landskap och vackra kvinnor. I förorden till sin journal förklarar 
Bell principerna han följt i sitt skrivande: ”[…] I have, through the whole, given the 
observations, which then appeared to me worth remarking, without attempting to embellish 
them, by taking any of the liberties of exaggeration, or invention, frequently imputed to 
travelers” (Ibid. s. xiv f). I Bells strävan efter objektivitet och saklighet kan vi ana 
upplysningstidens anda27: “Whatever the opinions of mankind may be, it is the business of a 

																																																								
25 I John Bells journal omnämns Lorenz Lange som Mr. Laurence de Lange. Langes 
reseskildring Reise nach China som behandlas i denna studie beskriver dock inte samma resa 
till Peking som Bells journal är baserad på. 
26 Robert Erskine var en skotsk läkare och en av Peter I:s viktigaste rådgivare. Erskine var 
chef för St. Petersburgs Kunstkamera och bibliotek.	
27	Bells rationalism framgår bl a i hans kommentar om persernas spekulationer om Kaspiska 
havets föränderliga vattennivå. Perserna tror att havets tillbakadragning från kusten är ett 
omen om det persika rikets undergång. Bell refererar till Edmond Halleys teori om klimatets 
påverkan på geofysiska fenomen som sjöns ”utandning” (Bell 1986, s. 56).	Angående den 
mytomspunna lammväxten skriver Bell att den inte finns i verkligheten; han förvånas över 
folks benägenhet att tro dess existens: ”So prevalent is the prodigious and absurd with some 
part of mankind” (Ibid. s. 44). 
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traveler to describe places and things without prejudice or partiality; and exhibit them fairly, 
as they really appear” (Ibid. s. 191). I hans författande lyser finessen och bildningen av en 
kosmopolitisk person med högtuppsatt position i samhället. 
 
Särskilt anmärkningsvärd är John Bells syn på Rysslands kolonisering av Sibirien. Han 
skriver att Sibirien blev ”upptäckt” av ryssarna i början av 1500-talet. En nyckelperson i 
koloniseringsprocessen, Jermak Timofejevitj (d. 1584) som erövrade Sibirien under Ivan den 
förskräckliges styre, framställs i Bells journal som en sorts Robin Hood: ”he robbbed only the 
rich”, ”he never killed, nor even hurt any person”, förutom i självförsvarssyfte (Ibid. s. 175). 
Bell karakteriserar Timofejevitj som ”a person of uncommon genius” och kallar honom 
sympatiserande för ”our adventurer” (Ibid. s. 178f). Intressant är också Bells jämförelse 
mellan Sibiriens och Mexikos kolonisering: ”The poor Tartars were as much amazed, and 
terrified, at the sight of the Russians and their arms, as the inhabitants of Mexico on the 
arrival of the Spaniards in America; to which Siberia may, in many respects, be compared” 
(Ibid. s. 177). Enligt Bells uppfattning har ryssarna behandlat den besegrade tatarska 
khanfamiljen mycket bättre än spanjorernas hantering av Perus och Mexikos kungar.  
 
Av dessa exempel framgår hur John Bell är partisk i sin beskrivning av Sibiriens kolonisering 
då han tydligt ställer sig på det ryska imperiets sida. Att framställa en hänsynslös erövring i 
termer som ”upptäckt”, ”ankomst” eller ”inträde” går helt i stil med modernitetens retorik. 
Bell visar mer sympati med den inhemska befolkningen när han beskriver Kamtjatkas 
erövring vilken han återigen jämför med spanjorernas underkuvande av Mexikos ursprungliga 
befolkning, eller med Bells ord ”the arrival of the Spaniards in America” (Ibid. s. 241f). Även 
ryssarnas våld mot Kamtjatkas inhemska befolkning framställs som en neutral handling: 
”when the Russians first entered this province” (Ibid.).  
 
Bells attityder gentemot icke-kristna människor kännetecknas av en ambivalens. Bells 
öppenhet och kosmopolitiska anda blir tydliga i hans intresse för muslimska helgedomar i 
Persien (Ibid. s. 83). Han är imponerad av persiska hovets prakt och kommenterar religionen 
islam på ett neutralt sätt (Ibid. s. 102f). Muslimerna i Astrakan karakteriserar han som 
civiliserade människor med bra utseende (Ibid. 43). Han tenderar dock att vara mer negativ i 
sin attityd när de beskrivna folkgrupperna är marginaliserade och fattiga. Om en utstött 
zoroastrisk befolkningsgrupp i Persien skriver Bell: ”They are a poor indolent race, and live 
in nasty huts, or in tents […] many of them go about the streets begging” (Ibid. 125). 
 
Bell uttrycker sig positivt om de muslimska tatarerna i Tobolsks utkanter. Ett bra intryck på 
läkaren gör hygienen i deras hus. Bell uppskattar också dessa människors gästvänlighet och 
ärlighet: ”They are very courteous to strangers, and esteemed honest; on which account they 
get great credit in their commercial affairs” (Ibid. s. 186). Även tatarerna längs floden Irtysj 
beröms för sin föredömliga hygien (Ibid. s. 201). Om en annan folkgrupp, kalmuckerna, vilka 
för ett nomadliv skriver Bell på ett nästan romantiserande vis: “These tartars live in tents, all 
the year, removing from place to place, as called by necessity or inclination. This is the most 
ancient and pleasant manner of life” (Ibid. s.196f).  Burjaternas nomadliv beskriver Bell på ett 
snarlikt sätt: ”Satisfied with necessaries, without aiming at superfluities, they persue the most 
ancient and simple manner of life; which, I must confess, I think very pleasant28 in such a 
mild and dry climate” (Ibid. s. 275). 
 

																																																								
28 ”Pleasant” är för övrigt ett mycket frekvent ord i John Bells text. 



	 19	

Bell konstaterar att kalmuckerna inte alls är sådana vildingar som vissa författare hävdar ”for 
I am informed a person may travel among them with great safety, both to his person and 
effects, than in many other countries” (Ibid. s. 197). Han imponeras också av kalmuckernas 
stridsteknik och den koncisa stilen i deras diplomatiska brev: ”These tartars in general write 
with brevity and perspicuity. I have seen several of their letters translated, which pleased me 
extremely, as they contained no tedious preambles, nor disgusting repetitions, which serve 
only to perplex the reader” (Ibid. s. 198f). Författaren uppskattar mongolernas “honesty and 
simplicity of manners” så pass mycket att han gärna skulle vilja ha dem som grannar (Ibid. s. 
298). Vi kan konstatera en förbättring i Bells attityd gentemot tatarerna och deras matvanor ju 
längre tid han har tillbringat bland dem. I början av sina resor avböjer han att äta hästkött med 
muslimska tatarer i Kassimova men testar torkad hästkött vid ett senare tillfälle hos 
kalmuckerna. Hans syn på tatarerna är ändå präglad av imperialism och pragmatism. Om 
kalmuckerna skriver han att de kan vara ”very good and faithfull servants”, så länge härskare 
behandlar dem på ett sätt som inte inskränker för mycket deras behöv av mobilitet och frihet 
(Ibid. s. 22). Vad det gäller religionen kallar Bell kalmuckerna för ”downright Heathens” 
(Ibid. s. 34). 
 
Lorenz	Lange	
	
Lorenz Lange (ca 1690–1752) är en svensk officer29 i rysk tjänst som genomför ett antal 
diplomatiska resor till Kina. Som en del av ryska imperiets administration befinner han sig i 
en maktposition jämfört med den inhemska befolkningen. Langes reseskildring, Reise nach 
China, vilken behandlas i denna studie, är från hans diplomatiska resa till Peking 1715-1717. 
Trogen apodemicas regler uppmärksammar Lange den lokala befolkningens utseende, 
levnadssätt och religion. Langes reseskildring uppvisar en pragmatisk syn på de främmande 
territorierna. Vattendrag omnämns som transportvägar, djur, fåglar och fiskarter figurerar som 
matvaror eller föremål för handel. Naturtillgångar, industrier och handelsmöjligheter utgör 
författarens huvudintresse. 
 
Langes attityder gentemot den lokala befolkningen kännetecknas av arrogans. Han brukar 
beskriva de olika folkgrupperna genom det som de saknar i jämförelse med den 
västeuropeiska civilisationen. Permierna kategoriseras till exempel som ett skriftlöst och 
historielöst folk (Lange 1986, s. 7-10). Lange drar sig inte för att göra rasistiska kommentarer 
om folkens utseende. Angående vogulernas ansiktsdrag skriver han att de har ”ganska breda 
ansikten, korta, tjocka näsor och små ögon” (Ibid. s. 10f). Barabinerna liknar enligt Lange 
djur på grund av sitt enkla levnadssätt; även om barabiner och ostjaker skriver Lange att de är 
fula, med breda ansikten, korta och stora näsor och smala ögon (Ibid. s. 14f).	Burjaterna 
skildrar han i samma stil: ”Vad det gäller utseendet är de ett mycket fult folk, i färgen liknar 
de lite zigenarna men har breda ansikten, platta näsor och små ögon” (Ibid. 21). Dessa 
exempel visar att Langes attityder går helt i linje med modernitetens retorik. 
 
Langes reseskildring innehåller nedvärderande utsagor även om de inhemska folkens etik och 
moral. Som något anmärkningsvärt hos de muslimska tatarerna nämner Lange deras sed att 
varken slakta eller sälja kalvar för att inte göra korna ledsna. Detta folks djuretik betecknar 
författaren som Aberglauben, vidskepelse (Ibid. s. 13). Han kommenterar att barabinerna 
förser sig med tobak genom byteshandel och fördelar lyxvaran sinsemellan på ett broderligt 
sätt. Lange är dock föga imponerad av de horisontella relationerna inom gruppen. Under sin 
vistelse i Kina lovprisar han däremot de strikt hierarkiska relationerna som det kinesiska 

																																																								
29 Källorna är oeniga angående Langes roll i den svenska armén.  
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samhället bygger på och framställer dem som ett ideal man borde stäva efter även i Europa 
(Ibid. s. 70ff). 
 
Anders	Pihlström	
	
Anders Pihlström (1677-1729) är fänrik i Karl XII:s armé som efter slaget vid Poltava 
tillfångatas av ryssarna. Under fångenskapen bor Pihlström i Tsjeboksary, Tobolsk och 
Tomsk. Efter freden återvänder han till Sverige, efter en ettårig hemresa.  Enligt hans styvson, 
hovpredikanten Monthelius, är Pihlström ”en solid och öfvermåttan accurat man” (Pihlström 
1903, förorden). Pihlström för dagbok under alla år som han spenderar i rysk fångenskap. 
Hans stil är saklig och kortfattad. Attityderna till det främmande landet och dess befolkning är 
skiftande beroende på mottagningen. Om ”Jaranskie” skriver författaren: ”Detta var en liten 
stadh medh höfligt och vackert folck uti”; intrycken av staden ”Kajgåråd” är dock inte lika 
positiva: ”Uti denne staden var en oförskiämbd och ovettig vojvåde, som knapt unnade oss att 
få gå inn uti staden och kiöpa oss något till bästa” (Pihlström, s. 45, 47).  
 
Pihlström kommenterar inte bara andra folks moral utan också de svenska fångarnas beteende 
i det nya landet. Hans dagbok avslöjar bl a att svenska soldater blir arresterade ”för cortasie 
medh ryske qvinfolk”30 eller för illegal brännvinförsäljning (Ibid. s. 42, 59). Efter flera år i 
rysk fångenskap blir Pihlström själv involverad i den olagliga spritproduktionen. Den 22 mars 
1715 börjar han bränna sprit och den 30 december samma år blir han arresterad av de ryska 
myndigheterna. Anteckningarna från åren 1715-1721 innehåller nästan uteslutande korta 
uppgifter om avlidna svenska krigsfångar, konfiskerade brännvinspannor och kamrater som 
hamnat i arrest eller förflyttats längre in i Sibirien på grund av spritförsäljning. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att Pihlströms position under den ryska fångenskapen var 
långt ifrån priviligierad. Pihlström är den enda bland de undersökta författarna som inte är 
direkt involverad i det ryska koloniala maktmaskineriet vilket förmodligen har begränsat hans 
försörjningsmöjligheter. Hans dagbok vittnar om den bistra existensen av en person som 
stundvis befunnit sig på samhällets botten. 
	
Philip	Johan	Tabbert	von	Strahlenberg	
	
Philip Johan Tabbert von Strahlenberg (1677–1747) är en svensk kapten i Karl XII:s armé 
som hamnar i rysk fångenskap i samband med det stora nordiska kriget. Han förflyttas 
tillsammans med ett stort antal karolinska krigsfångar till den sibiriska staden Tobolsk där han 
och vännen Curt von Wreech grundar en pietistisk skola. Han är intresserad av kartografi och 
deltar i en vetenskaplig expedition i Sibirien som assistent till doktor Daniel Gottlieb 
Messerschmidt.31 Efter sin återkomst i Sverige publicerar Strahlenberg ett encyklopediskt 
verk om Ryssland på tyska som översätts till engelska, franska och spanska. Verket berör 
teman som historia, geografi, etnologi, realia samt lingvistik och är försett med kartor, 
ordlistor och kopparstick.  
																																																								
30	En viss Hundhuffwudh ska till exempel ha ”cortizerat medh en rysk prästhustru”.	
31	Enligt Vermeulen (2015) bör man definiera Messerschmidts expedition i Sibirien som 
forskningsresa och därmed avgränsa den från upptäcktsresor, missionsresor, diplomatiska, 
militära eller handelsresor, samt från akademiska vandringar eller bildningsresor. Följande 
element kännetecknar forskningsresan: ”a scientifically educated traveler, officially employed 
by a scientific academy, and following a clear research agenda”. Till skillnad från de 
karolinska krigsfångarna var Messerschmidt en ”scientifically trained” naturalist, påstår 
Vermeulen. 
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Syftet med detta opus är enligt författaren att presentera nya uppgifter om Ryssland vilka kan 
vara av intresse för lärda eller köpmän, men även för vanliga människor (Strahlenberg 1730, 
förord). Han är nämligen övertygad om att alla människor har en naturlig nyfikenhet, i 
synnerhet vad det gäller främmande och geografiskt avlägsna länder. Författaren försäkrar 
läsarna att ingenting i hans bok är påhittat; om vissa förhållanden har han inte själv gjort 
observationer utan använt berättelserna av tillförlitliga personer. Av detta framgår 
Strahlenbergs ambition att leva upp till ett nytt vetenskapligt ideal präglat av 
upplysningstiden. Jämfört med de övriga textkällorna i denna studie framstår Strahlenbergs 
verk som mer vetenskapligt på grund av sin systematiska disposition. För att föra fram sina 
resonemang refererar författaren ofta till såväl antika som samtida källor. I sin strävan att 
bringa ordning i kunskapen om denna del av världen genom klassifikationer är författaren 
präglad av klassicismens episteme.  
 
Ett av Strahlenbergs huvudintressen är folkens ursprung och vandring. Om detta ämne – 
vilket Strahlenberg beskriver som en lika stor utmaning för de lärda som fastställandet av den 
första meridianen – lägger han fram olika hypoteser utifrån etymologiska spekulationer.32 
Strahlenberg förespråkar bruket av emiska benämningar på folk, länder, städer, floder och 
berg som enligt honom är mer användbara än antika författares konstiga termer vilka den 
lokala befolkningen inte känner igen. I sitt vetenskapliga tillvägagångssätt, som förenar 
historia och lingvistik, är författaren starkt influerad av Leibniz som han kallar för en stor 
filosof. Enligt Leibniz språkfilosofi är ordens betydelse inte resultat av en slumpmässig 
konvention utan av ett gudomligt bestämt band mellan ordet och det betecknade objektet 
(Vermeulen 2015, s. 40f).  
 
Strahlenberg tillämpar Leibniz idé om Harmonia linguarum som en metod för studien av 
folkens ursprung. 33 Då Leibniz är övertygad om att kunskapen om folkvandringen kan 
fördjupas genom studiet av nordasiatiska språk, ägnar sig Strahlenberg åt språkklassifikation 
och sammanställer sina resultat i en tabell i bilagan med rubriken Tabula polyglotta eller 
Harmonia linguarum. Strahlenberg klassificerar inre Eurasiens inhemska befolkning enligt 
språkprincip. Författarens huvudpoäng är att inte alla folk som bebor regionen är tatarer som 
mänga européer felaktigt antar. Trogen sin kristna talmystik (se nedan) indelar han folken i 
sex grupper eller klasser. Strahlenberg tillämpar två strategier i sin framställning: han ersätter 
de grova generaliseringar vilka råder i Europa med en differentierad bild av Sibiriens 
befolkning samt spårar tillbaka folkens genealogi ända till antiken.  
 
Geografi och kartografi framställs som ett viktigt stöd i undersökningen av folkens ursprung 
och vandring. Den kombinerade disciplinen geografi och historia hos Strahlenberg är 
inspirerad av historikern Christoph Cellarius från Halle, som i sin tur fortsatte den romerska 

																																																								
32 I sina etymologiska spekulationer har författaren som regel att endast inkludera ord vilka 
har ekvivalenter i minst två eller tre andra språk. 
33 Enligt Leibniz var benämningar på floder och skogar de äldsta orden; genom dem kunde 
man kartlägga folkens ursprung och vandring (Vermeulen 2015, s. 67). Leibniz intresse för 
sambandet mellan lingvistik och historia var motreaktion på den så kallade gotiska doktrinen 
av de svenska historikerna Georg Stiernhjelm, Olof Verelius och Olof Rudbeck vilka 
positionerade Sverige som den europeiska civilisationens vagga och svenskan som det 
ursprungliga språket, eller Adams tungomål (Aarsleff 1975, 1982, refererad i Vermeulen 
2015, s. 69). Leibniz befattning med etnolingvistik var således ett avståndstagande från 
historiografi grundad på bibliska dogmer och patriotiska genealogier (Ibid. s. 77). 
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traditionen med Ptolemaios och Strabon (Muhlpfordt 2007, refererad i Vermeulen 2015, s. 
112f). Strahlenberg konstaterar att krig ger bra förutsättningar för utvecklingen av disciplinen 
geografi, vilket anknyter till diskussionen om sambandet mellan imperialism och 
vetenskapernas utveckling. 
 
Strahlenbergs resonemang bygger inte bara på etymologi, historia och geografi utan också på 
talmystik. Spekulationer om siffrornas mystiska betydelse finns i inledningens kapitel V 
(Strahlenberg 1730, s. 72ff)34; Författaren förklarar användningen av talet sex i dispositionen 
av sitt verk, indelningen av sin karta i riken och provinser, samt i klassifikationen av folk och 
deras språk med sexans mystiska innebörd i kristendomen. Genom att använda talet sex i 
uppdelningen av sitt opus ska Strahlenberg ha tagit avstånd från judarnas och hedningarnas 
heliga tal – tre, sju och nio. Detta beslut har enligt honom på ett mystiskt sätt påverkat hans 
arbete med boken (Ibid. s. 89ff).  
 
Strahlenbergs attityd gentemot inre Eurasiens inhemska befolkning återspeglar modernitetens 
retorik. Författaren konstaterar att de är ”råa och dumma” människor vilka inte förstår sig på 
de avancerade ämnen han befattas med; därför är det mest européer som skrivit rapporter om 
den delen av världen (Ibid. s. 3). Han kontrasterar den inhemska befolkningens eländiga 
tillstånd mot det kultiverade Europa där konst och kunskap blomstrar (Ibid. s. 5f). I Rysslands 
koloni är folk ”fördärvade och nedslagna”, det råder ”opolerade seder” och ”okunskap om 
både andliga och världsliga saker”. I Europa däremot finns gott om medel till hands för att 
komma fram till ”en sann insikt om gud och hans dyrkan”; därför ska man vara glad över den 
sofistikerade europeiska kulturen. Strahlenbergs attityd gentemot den inhemska befolkningen 
är dock inte ensidig. Ambivalensen i författarens syn på tatarerna35 blir tydlig i symboliken 
bakom två av kartuscherna som dekorerar hans karta. Å ena sidan symboliseras tatarerna av 

																																																								
34	Strahlenberg lägger ut invecklade och synnerligen svårtolkade hypoteser angående den 
speciella betydelsen av siffrorna tre, sex, sju och nio för olika folk och religioner. Sju 
framställs som ett mystiskt tal för judar, persiska muslimer och japaner; även i kristna 
sammanhang har sju en mystisk och hemlighetsfull innebörd, dock med en negativ 
konnotation, påstår författaren. Hedniska folk betraktar däremot tre och nio som heliga tal. En 
av slutsatserna av Strahlenbergs resonemang är att germaner och jakuter ursprungligen ska ha 
kommit från samma plats, Egypten.  Om kopplingen mellan Pythagoras, egyptierna och 
Zaratustra vad det gäller heliga tal hänvisar Strahlenberg till Daniel Georg Morhof (1639-
1691) och hans verk Polyhistor från 1688 (1730, s. 85f). Intressant i sammanhanget är den 
engelska översättarens kommentar om kapitel V; översättaren tror sig nämligen ana ”a 
Tincture of that Spirit of Superstition (I had almost said Enthusiasm) which is very common 
in Germany, Denmank and Sweden”, men väljer ändå att bevara allt trots att det skulle låta 
märkligt i engelsmännens öron (Strahlenberg 1970, s. 104). 
35  Med tatarer menar författaren alla folk som man i Väst betecknar med denna 
generaliserande term, dvs. största delen av inre Eurasiens inhemska befolkning. I ett senare 
avsnitt lägger han fram en egen hypotes om vilka de egentliga tatarerna är. 
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Cerberus36 som förknippas med underjorden och väcker skräck, å andra sidan associeras de 
med myten om Prometheus37 och hans befriare Skythas (1730, s. 20f). 
 
Strahlenberg presenterar intressanta hypoteser om europeiska och asiatiska folks historia. I 
inledningens appendix reflekterar han över vissa paralleller mellan Johannes Magnus Historia 
de omnibus Gothorum Sveonumque regibus och Abu al-Ghazi Bahadurs krönika Schädjärä-i 
Türk. Strahlenberg refererar P. P. Rosenfontanus tes om att Johannes Magnus ska ha blandat 
ihop goternas med asiatiska skyters bedrifter (1730, s.126). Han kritiserar således en författare 
och landsman som förhärligar det svenska kungarikets historia och påstår att de heroiska dåd, 
vilka Magnus tillskriver svenskarnas förfäder goterna, egentligen uträttats av ett asiatiskt folk. 
En annan hypotes vilken Strahlenberg lägger fram avser släktskapet mellan turkiska och 
germanska språk – enligt honom var franker och turkar samma folk förr i tiden (Ibid. s. 59). 
Dessa hypoteser avviker starkt från modernitetens retorik och patriotismens patos. De 
samstämmer med Leibniz idéer om släktskapet mellan europeiska och asiatiska folk och med 
hans tes om Skytien som vagina gentium, människornas födelseort. 
 
Till skillnad från Lange som kommenterar den inhemska befolkningens utseende på ett 
nedvärderande sätt, beskriver Strahlenberg utan värderande kommentarer hur olika folkslag i 
det ryska riket skiljer sig från varandra i de yttre dragen (1730, s.165). Han funderar över vad 
den stora variationen i utseendet kan bero på då folken ändå har likadana språk, lever i samma 
klimat och har samma kost. Förmodligen var Strahlenberg bekant med idén om 
miljödeterminism38.  
 
Författarens uppfattning om sambandet mellan folks religion och moral signalerar 
kulturrelativistiska tendenser: ”[…] i alla världens länder finns oavsett den rådande religionen 
naturligt goda och onda människor, och bland alla folk finner man människor som fruktar 
Gud och är rättfärdiga, så förhåller det sig även i Ryssland […]” (Strahlenberg 1730, s. 270). 
Trots att hedningarna i författarens ögon är dumma – de är skriftlösa och kan inte ens det 
ryska språket – samt okunniga vad det gäller Gud, är de av naturen ärliga och moraliskt goda 
människor som knappast vet vad stöld, bedrägeri och dylikt är. Ett undantag utgör hedningar 
vilka bor i samhällen med ryska kristna och har lärt sig dessa synder av dem (författaren 
syftar förmodligen på de nyligen döpta infödda). Detta resonemang påminner om 

																																																								
36	I inledningen, där författaren ger en detaljerad beskrivning av sin karta, förklarar han även 
symboliken bakom en av kartans kartuscher som innehåller en bild på Cerberus. Strahlenberg 
skriver att Cerberus syftar på termen Tartarus, vilket betyder helvete och har använts av 
romarna som benämning på regionens forna befolkning som enligt urkunderna varit ett 
mycket grymt folk. De samtida tatarerna skiljer sig enligt Strahlenberg inte avsevärt från sina 
förfäder vad det gäller levnadssätt och sedvanor (Strahlenberg 1730, s. 19). 
37	Strahlenbergs tolkning av Prometheus-myten är baserad på Leibniz uppfattning att myten 
kan spåras tillbaka till faktiska historiska händelser (Leibniz ska enligt Strahlenberg ha 
argumenterat för denna tes i en diskussion med Spanheim); enligt Strahlenberg tror turkiska 
och tatariska lärda samt gemene man i ”nordöstra Orienten” att myten är en sann historia och 
att händelsen inträffat i berget Kaukasus (1730, s. 20f). Själv tror Strahlenberg att Prometheus 
varit en skyte och påstår att mongolerna firar det historiska skeendet som myten bygger på 
med en festival. Hunnerna besegrar skyterna och tar över deras namn men hunner och skyter 
är olika folkslag konstaterar Strahlenberg.	
38  Miljödeterminister tror att människornas fysik, utseende och kultur formas av 
naturgeografiska faktorer (NEd). 
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föreställningen om den ädle vilden som etableras under romantiken. Kanske kan 
Strahlenbergs reflektioner räknas som ett tidigt frö till denna idé. 
 
Att Strahlenberg litar mer på hedniska infödda än på kristna ryssar beror till stor del på hans 
dramatiska upplevelse år 1722 (1730, s. 279ff, 428f). Nyheten om freden mellan Ryssland 
och Sverige når honom i den sibiriska staden Krasnojarsk där han arbetar som assistent i 
doktor Messerschmidts vetenskapliga expedition. Strahlenberg vill återvända till hemlandet 
och får en rysk vägvisare att eskortera honom till Tobolsk. Strahlenberg blir snart övergiven 
av ryssen men tack vare sitt pass och ordern från kommendanten i Krasnojarsk får han hjälp 
av ”fem tatarer eller hedningar” vilka ser till att han får en flotte och folk som ror åt honom. 
Strahlenberg får råd av en kosack att skicka iväg en av sina män i en kanot med ett snöre med 
tre knutar på för varje uppehållsplats. Snöret skickas sedan vidare till nästa ställe där de byter 
roddare.39 Resan går huvudsakligen på vattenvägar, tatarerna ordnar så att det infinner sig nya 
roddare vid varje rastplats och att Strahlenberg får sova i en jurta eller hydda under nätterna. 
Strahlenberg erkänner att han inte skulle riskera att själv resa vidare från Tobolsk till Moskva 
på grund av de ryska rövarna. Under de 14 dagar som han spenderar i en hydda med en 
ostjakisk familj förlorar han inte ett enda föremål av sitt bagage.  
 
Författaren berättar om ytterligare en händelse som talar om den inhemska befolkningens 
tillförlitlighet (Ibid.). En ryss reser mellan Tobolsk och Beressova och övernattar hos en 
ostjakisk familj. Nästa dag tappar ryssen en pung med 100 rubel på vägen vilken upptäcks av 
sonen från den ostjakiska familjen som är ute på jakt.  Denne täcker enligt faderns instruktion 
pungen med en gren och låter den ligga kvar på vägen. När ryssen återvänder efter tre 
månader visar familjen honom hans borttappade pengar så att han själv ska kunna plocka upp 
dem. ”En sådan tro kan man inte ens hitta i Israel”, kommenterar Strahlenberg. 
 
Till skillnad från John Bells beundran inför Ryssland uttrycker Strahlenberg kritik vad det 
gäller censuren och korruptionen i landet. Guvernörerna utnyttjar folket genom orättvis 
beskattning så att många känner sig tvungna att fly till andra länder, och tsaren ingriper bara 
när hans intressen blir hotade vilket sällan förbättrar folkets levnadsvillkor (Strahlenberg 
1730, s. 205f). Kunskapen om Sibiriens geografi i Europa är begränsad delvis som 
konsekvens av landets avlägsenhet men i större grad på grund av Rysslands politik som 
förbjuder folk att befatta sig med statliga angelägenheter och är ännu strängare vad det gäller 
publiceringen av sådant material.40 Enligt Strahlenberg hade de gamla venderna, kelterna, 
slaverna och sarmaterna samma förhållningssätt vilket gjorde att man inte visste mycket om 
deras länder i Rom och Grekland (Ibid. s. 102f). 
  

																																																								
39 Strahlenberg hänvisar till en annan reseskildring om Novaja Zemlja där det påstås att ett 
snöre med tre knutar har en magisk funktion att styra vädret (Ibid.).	
40	Strahlenbergs karta över regionen konfiskerades av Sibiriens guvernör Gagarin så han var 
tvungen att göra den på nytt efter hemresan till Sverige.	
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5.3 Religionsrepresentationer	
	
John	Bell	
	
I John Bells journal finns representationer av följande gruppers ”hedniska” religioner: 
voguler, barabiner, burjater, tzulimm-tatarer, tunguser, jakuter, tjeremisser och tjuvasjer. 
Angående vogulerna kommenterar Bell att de liknar tjuvasjerna till utseendet och har 
”wizards called schamans”, vilka är mycket respekterade bland folket. Han beskriver 
vogulerna som ärliga och fredliga och förklarar deras ringa antal med folkets ”unsocial and 
uncomfortable manner of life”. Trots sitt stora intresse för vogulernas ursprung får Bell inte 
något tillfredställande svar av den lokala befolkningen. Han anmärker att många av vogulerna 
nyligen blivit konverterade till kristendomen av den ryske biskopen i Tobolsk, vilket enligt 
författaren bidragit till att folket blivit mer kultiverade (Bell 1986, s. 173f). 
 
Bell framställer barabinerna som ett slags tatarer som är gästvänliga men urfattiga 
människor (”they are a poor and miserable people”). Han påstår att detta folk har ”conjurers 
among them; whom they call shamans, and sometimes priests” och menar att detta fenomen 
förekommer hos de flesta av Sibiriens urbefolkningsgrupper. Bell anmärker att många av de 
barabinska kvinnorna agerar som schamaner. Följande skriver han om dessa religiösa 
specialister: ”The shamans are held in great esteem by the people; they pretend to 
correspondence with the shaytan41, or devil; by whom, they say, they are informed of all past 
and future events, at any distance of time or place” (Ibid. s. 206f). Delegationens chef, den 
ryske ambassadören, är särskilt intresserad av berättelser som har med schamanernas konster 
att göra och utnyttjar varje tillfälle för att samla information om dem. En del av delegationen, 
inklusive Bell, besöker därför en känd schaman-kvinna i Baraba. Kvinnan låter sig inte störas 
av de högt uppsatta gästernas ankomst, utan fortsätter obesvärat att sköta sina hushållssysslor. 
”However, after she had smoked a pipe of tobacco, and drunk a dram of brandy, she began to 
be more chearful”, kommenterar Bell. När hon fått tillräckligt mycket tobak, börjar schaman-
kvinnan förbereda sina ”conjuring tools” för att besvara gästernas spörsmål. Bell framställer 
schaman-ritualen på följande sätt: 
 

First, she brought the sheytan; which is nothing but a piece of wood, wherein is 
cut something resembling a human head, adorned with many silk and woolen 
rags; of various colours; then, a small drum, about a foot diameter, to which 
were fixed many brass and iron rings, and hung round also with rags. She now 
began a dismal tune, keeping time with the drum, which she beat with a stick for 
that purpose; several of her neighbours, whom she had previously called to her 
assistance, joined in the chorus. During this scene, which lasted about a quarter 
of an hour, she kept the sheytan, or image, close by herself, stuck up in a corner. 
The charm being now finished, she desired us to put our questions. Her answers 
were delivered very artfully, and with as much obscurity and ambiguity, as they 
could have been given by any oracle. She was a young woman, and very 
handsome. (Ibid. s. 207f) 

 
En liknande beskrivning erbjuder Bell om mötet med en beryktad burjatisk schaman – en 
upplevelse författaren kategoriserar som underhållning (Ibid. s. 253f). Syftet med hans 
skildringar är att visa att tron på schamanernas krafter och gudomliga inspiration är orimlig 
																																																								
41Ordet schaitan är förmodligen ett lånord från arabiskan (aš-Šaiṭān) och betyder djävul, ett 
demoniskt väsen. 
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och kan hysas endast av okunniga och enkla människor. Den burjatiske schamanen, en man i 
30-årsåldern, är enligt Bell samtidigt lama eller präst. Innan schamanen påbörjar sin ritual får 
han brandy, i likhet med schaman-kvinnan från Baraba. Schamanen förklarar att det ryska 
hemmet där sällskapet först befinner sig inte är lämpligt för ritualen på grund av alla kristna 
helgonikoner. Tillställningen förflyttas därför till ett burjatiskt tält i förorten senare på 
kvällen. I tältet samlas män, schamanen och hans sällskap, och röker intensivt tobak. Efter en 
halv timme börjar det som Bell kallar schamanens ”föreställning”: 
 

[…] the shaman placed himself cross legged upon the floor, close by a few 
burning coals upon the hearth, with his face towards his companions; then he 
took two sticks, about four feet long each, one in each hand, and began to sing a 
dismal tune, beating time with the sticks; all his followers joined in the chorus. 
During this part of the performance, he turned and distorted his body into many 
different postures, till, at last, he wrought himself up to such a degree of fury 
that he foamed at the mouth, and his eyes looked red and staring. He now started 
up on his legs, and fell a dancing, like one distracted, till he trode out the fire 
with his bare feet. These unnatural motions were, by the vulgar, attributed to the 
operations of a divinity; and, in truth, one would almost have imagined him 
possessed by some demon. (Ibid. s. 254f) 

 
Schamanen ger ifrån sig tre fruktansvärda skrik för att framkalla demonen som ska hjälpa 
honom att spå. I likhet med schaman-kvinnan svarar han tvetydigt på frågorna som 
delegationsmedlemmarna ställer. Han gör också olika ”tricks” som att sticka sig med en kniv 
och ett svärd vilket den kallsinnige Bell finner föga imponerande. Han sammanfattar skeptiskt 
kvällens upplevelse: ”In short, nothing is more evident than that these shamans are a parcel of 
jugglers, who impose on the ignorant and credulous vulgar” (Ibid. s. 255). 
 
Burjaternas religion är enligt Bell identisk med kalmuckernas; han sammanfattar den med 
orden ”downright Paganism of the grossest kind” (Ibid. s. 248).42 Bell är imponerad av detta 
folks ryttar- och skytteteknik och beskriver dem som ärliga men smutsiga. De har amuletter 
mot olyckor av Dalai lama; samtidigt offrar de får till en gud som beskyddar deras flockar. 
Det offrade djurets huvud och skinn hänger de på en påle utanför sina tält. Bell finner deras 
trosföreställningar förvirrade: ”They talk indeed of an almighty and good being, who created 
all things, whom they call Burchun; but seem bewildered, in obscure and fabulous nations, 
concerning his nature and government”(Ibid. s. 248). Deras högsta präster är Dalai lama och 
Kutuchtu, skriver han. 
 
Ett annat inhemskt folk som Bell observerar är de så kallade tzulimm-tatarerna. Han jämför 
dem med samerna och använder ett värderande språk för att beskriva dem. Han betecknar 
folket som ”ignorant heathens” och deras språk som barbariskt. Samtidigt uttrycker han sig 
positivt om en framtida kristen mission bland dessa eländiga människor: ”As they are a well-
disposed and harmless people, probably in a short time they may be all converted” (Ibid. s. 
217f). Om den inhemska befolkningen i Murum skriver Bell på liknande sätt: ”About this 
place there are a few idolatrous tartars […]. They are a very simple and harmless people” 
(Ibid. s. 15). 
 

																																																								
42	Uppgifterna i Bells journal pekar på att burjaterna hade en synkretisk religion i början av 
1700-talet, en blandning av buddhism och inhemsk religion.	
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Bell framställer folket tunguser som ”very civil and tractable” och som människor förtjusta i 
tobak och sprit (Ibid. s. 225ff). Han påstår att tunguserna har schamaner samt att de generellt 
tror på solen och månen. Enligt honom finns det även ett slags monoteister bland tunguserna: 
”I have found intelligent people among them, who believed there was a being superior to both 
sun and moon; and who created them and all the world” (Ibid. s. 230). Jakuterna lämnar ett 
blandat intryck hos författaren. Han skildrar dem som ”humane and tractable” men är 
samtidigt bestört över deras ”barbariska” sed att lämna sina sjuka och gamla åt sitt öde. Bell 
förklarar att detta föreställer en human gärning enligt tungusernas uppfattning. De tror 
nämligen att de gör de svaga en tjänst genom att hjälpa dem ta sig till en bättre värld. Bells 
slutsats är att ”event these rude ignorant people have a notion of a future state” (Ibid. s. 240). 
 
Tjeremisser och tjuvasjer omnämns kort i Bells journal. Bell anser att de är fredliga men 
okunniga eftersom de inte har någon skrift. Han refererar till en gammal tradition bland dessa 
människor enligt vilken de haft en bok om religion förr i tiden, men eftersom ingen kunnat 
läsa teologiboken hade den blivit uppslukad av en ko. Författaren hävdar att dessa folk dyrkar 
en tjur, samt att de offrar det första fångade djuret under jakten till en viss gudom (Ibid. s. 22). 
	
Lorenz	Lange	
	
I Langes reseskildring Reise nach China finns religionsrepresentationer om folken voguler, 
barabiner, ostjaker, burjater och kanskij-tatarer. Angående vogulernas religion skriver Lange 
att de nyligen kristnats på guvernör Gagarins order. Lange konstaterar emellertid att ”detta bra 
verk” inte gör vogulerna någon nytta då de inte vet vad skillnaden mellan kristendom och 
hedendom är (Lange 1986, s.10f). ”Dock kan man hoppas på något bättre av deras barn och 
avkomlingar”, skriver han. Lange blir nyfiken på vogulernas ”avgudadyrkan” och får veta ”att 
de hade en liten idol som hängde på ett träd i skogen, inför vilken de kastade sig så ofta som 
de kände lust och vände blicken uppåt med ett stort skri; dock vad detta skri bestod i, kunde 
jag inte få reda på för de sade till mig att var och en skrek enligt sin egen fantasi” (Ibid.). 
Därefter frågar Lange vogulerna varför de tittar upp mot himlen och undrar huruvida de vet 
att det finns en gud där som kan se allt och känner till allt som människorna tänker och gör. 
På den frågan svarar vogulerna ”att himlen var alldeles för högt från dem för att de skulle 
kunna veta om det fanns en gud där eller inte och att de i sitt hedniska tillstånd inte brydde sig 
om något mer än att stilla sin hunger” (Ibid.). Det senaste påståendet låter mer som Langes 
egen tolkning än vogulernas egen utsaga. Att vogulerna själva skulle beskriva sin existens 
som ett hedniskt tillstånd förefaller anmärkningsvärt. På Langes fråga huruvida de känner mer 
tröst nu när de tillber ”den levande och saliggörande guden” än när de vandrat i ”den blinda 
hedendomen”, svarar vogulerna att de inte märker någon stor skillnad och att det egentligen 
inte spelar någon roll så länge det finns mat på bordet. 
 
Ett annat folk vars religion Lange kommenterar är barabinerna (eller de barabinska tataterna 
som han kallar dem). Enligt Langes berättelse har barabinerna små antropomorfa idoler av trä 
i sina hyddor vilka de täcker med lappar och förvarar i små lådor (Ibid. s. 14f). Lange påstår 
att barabinerna kallar sina idoler för schaitan och att de lovar ge idolen gåvor om den hjälper 
dem under jakten. Lange drar paralleller mellan barabinernas och ostjakernas religion. Lange 
har inga egna observationer om ostjakernas religion men påstår utifrån det han hört sägas att 
den är identisk med barabinernas. Lange möter under sin resa kanskij-tatater43 vilka han 
framställer som hedningar med en irrationell religiositet: ”De är hedningar, dock vad deras 
hedniska religion består i vet de själva inte” (Ibid. s. 20). Denna nedlåtande attityd färgar även 

																																																								
43	Förmodligen ett folk från området omkring staden Kansk i regionen Krasnojarsk.	
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hans skildring av burjaterna och deras religion: ”Deras gudstjänst består i tillbedjan av 
många gamla fårskinn vilka de hänger omkring sina hyddor, kastar sig framför, skriker och 
beter sig som de galna människorna. Men varför de gör så, vet de själva inte” (Ibid. s. 21). 
 
Det finns en tydlig skillnad i författarens sätt att framställa religiositeten hos ryssar och 
infödda. Medan den inhemska religionen framställs som irrationell och liknas vid psykisk 
störning, rationaliseras ryssarnas fromhet. Exempel på detta är när Lange resonerar kring 
varför ryssarnas kallar Bajkalsjön för Heliga havet (Ibid. s. 25). Lange försöker rationalisera 
ryssarnas fromhet genom att förklara sjöns heliga status med det oförutsägbara vädret, vilket 
gör resor över dess vatten livsfarliga.  
 
Den inhemska religionens representation hos Lange utmärks av nedvärderande beteckningar 
som ”blind hedendom”, ”vidskepelse” och ”avgudadyrkan”. Som Mary R. O’Neils (2005) 
påpekar är termer som vidskepelse negativa kategorier med vilka en dominant religiös 
auktoritet fördömer avvikande religiösa attityder eller beteenden: ”The use of the term 
superstition is inevitably pejorative rather than descriptive or analytical, for superstition is 
defined in opposition to a given culture’s concept of true religion” (s. 8864). Vi kan 
konstatera att Lorenz Langes religionsskildringar och hans attityder gentemot den inhemska 
befolkningen är ett tydligt exempel på modernitetens retorik. Kulturrelativistiska tendenser 
finns endast gentemot ryssarna, vilka är ett kristet folk, eller kineserna vars högt utvecklade 
kultur imponerade på författaren. Den positiva inställningen till dessa två folk kan 
förmodligen förklaras med Langes professionella roll som förmedlare mellan Ryssland och 
Kina. 
 
Anders	Pihlström	
	
Pihlströms kommentar om tjeremissernas religion och moral liknar Strahlenbergs attityd till 
de hedniska infödda: de är dumma men ändå goda människor. En del av tjeremisserna har 
antagit ”den grekiska läran”44, skriver Pihlström, ”elliest äro samma folkslagh i gemehn 
hedningar, som ännu sticka i ett stock tiockt andeligt mörker […] de äro ett enfaldigt och godt 
folk” (Pihlström 1903, s. 40f). Tjeremisserna vet ingenting om intriger, bedrägerier och 
dylikt; endast några av de redan kristnade tjeremisser vilka lever bland ryssar har anammat 
deras laster, kommenterar författaren. Denna kommentar är slående lik Strahlenbergs 
uppfattning om hedningarnas föredömliga moral. Om de hedniska tjeremissernas religion 
skriver Pihlström att de offrar en häst i samband med bröllop. Hästens hud hängs upp i ett träd 
i skogen och tillbes av tjeremisserna, vilka ”dandsa och äro hel lustige”. Hästens kött steks 
och äts upp efter en sexdagars fest. Pihlström skriver att månggifte är vanligt bland detta folk 
och att en man kan ha så många fruar som han kan försörja. Han tillägger att män och kvinnor 
bär nästintill samma klädsel. Till slut konstaterar han att tjeremisserna ”hafva ingen christelig 
tro, eij eller villja de der af veta, de veta eij eller hvem dem har skapat”. Författaren påstår att 
dessa uppgifter bygger på en rysk berättelse. Pihlström berättar om folket tjuvasjer som bor 
omkring Tsjeboksary, vid floden Volga. Han beskriver dem som ett slags hedningar vars 
religion är densamma som tjeremissernas (Ibid. s. 41). 
 
Pihlström framställer votjakerna som ”ett slagz hedningar”, och beskriver hur de håller ”sin 
gudztiänst” (Ibid. s. 43f). Först förbereder de ett antal rätter vilka de tar med sig till en 
samlingsplats ute på fältet. De lyfter rätt efter rätt mot himlen, tittar uppåt och ”läsa, hvar på 
de sättja samma mat neder på jorden, taga sigh medh bägge händer för ögonen, och när desse 

																																																								
44	Den grekisk-ortodoxa kristendomen. 
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ceremonier äro förbi, så begynna de först att äta”. Detta folk har varken kyrkor eller präster 
och gifter sig utan några ritualer, berättar författaren; sina döda begraver de i jorden – kroppen 
läggs på en hop med ved och täcks med mer ved och jord.  
 
Folket voguler karaktäriseras som ”ett slagz tartare”, vilka liknar kalmuckerna till utseendet: 
”medh små ögon, flata näsor och breda ansichten” (Ibid. s. 50). Pihlström är inte alls 
imponerad av vogulernas materiella kultur: ”Denne nation hafva miserable hus på tartar 
maner bygde”. Angående deras religion återger han uppgifter ”som man af dem siälf ährfarit”. 
Vogulerna vet att det finns en gud som har skapat alla ting och tillber den ibland. Dessutom 
har de ”en gudh, hvilken de säja skall sigh i skogarne uppehålla, som på deras språk kallas 
schejdan, och är på svänska en diefvull”. Denna demoniska gud tillber vogulerna alltid, i 
synnerhet när de behöver hjälp med något. I byn finns en person som ”går uth och anropar 
samma schejdan, sampt säger honom hvars och ens begiähran.” I gengäld för sin hjälp kräver 
schejdan olika saker som byborna måste skaffa. Personen som kommunicerar med schejdan 
har bland vogulerna samma ställning som en präst.  
 
Av ostjakerna i närheten av Samaroff får Pihlström veta om ”ett annat slagz hedningar, som 
kallatz Zutzski, hvilka hafva tillbedit siälfva diefvulen, hvilken sigh och i synlig måtto för 
dem visat och giordt hvad de af honom begiärt; hans nampn kalla de Schejdan” (Ibid. s. 67). 
Pihlström drar paralleller mellan detta folks religion och de fortfarande hedniska ostjakerna 
och vogulerna. I staden Samaroff observerar författaren ”en guten häst af malm […], hvar 
uppå de säja samma Schejdan ridit”.  
 
På vägen mellan Surgut och Narhem möter Pihlström icke-kristna ostjaker och förhör sig om 
”deras hedniska gudztiänst och väsende” (Ibid. s. 70). Av ostjakerna får författaren en 
detaljerad beskrivning av deras religion: 
 

De sade sigh väll veta uppå vår tillfrågan, att en Gudh är till, men de hafva en 
der jämpte, som de kalla Schejdan (är så mycket som en diefvull), den de och 
tillbedia; vidh deras hyttor är hängandes små skåk, hvar uti de hafva af trä giordt 
och upstoppat såsom menniskio skapnat bäläten. När någon vill gå till skogz och 
skiuta, så går den först för detta bälläte, bugar sigh och mystrar medh munnen; 
sedan går han der på åstadh, då sedan deras Scheijdan kommer till honom i 
skougen och tahlar medh honom uti menniskio gestalt sampt säger honom hvad 
han den dagen skall skiuta, sampt visar honom hvart uth han skall gå.   
(Ibid. s. 70) 

 
Om ostjakerna inte gör som Schejdan säger, kan han uppenbara sig ”uti eldz liknelse, lika 
såsom en sohl, att de för klarhet skull knapt kunna honom anse” eller bestraffa dem ”medh 
hufvudvärk, bukref eller annat dylikt” (Ibid. s. 71). Författaren uppmärksammar att ostjakerna 
har en rituell trumma ”såsom i fördna tider en lapptrumma” vilken de slår på när någon 
behöver kommunicera med Schejdan. Under Pihlströms vistelse hos ostjakerna ämnar en av 
deras hövdingar resa till Tobolsk i ett viktigt ärende. För att spå om hur resans kommer att gå 
slår ostjakerna länge på en trumma, varpå den äldste av dem går ut i skogen för att samtala 
med Schejdan. Pihlström är nyfiken på vilket svar ostjakerna erhållit från Schejdan men får 
inte veta något om det. Han konstaterar att de offrar hästar till Schejdan och hänger ett 
hästhuvud med hela manen utanför sina hyddor. I hyddorna har ostjakerna hästfigurer av trä 
som påminner Pihlström om den gjutna hästen i Samaroff (Ibid. s. 71). 
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Pihlström gör intressanta anteckningar om ostjakernas begravningsriter och deras 
föreställningar om livet efter döden. Den dödes kropp läggs i en urholkad stock som täcks 
med älgsskinn och jordsätts i skogen. En jägare får sin jaktutrustning med sig i graven (Ibid. 
s. 72). 
 

Vi frågade them, om the väll viste, att the hade en siähl, hvar på de svarade ja; 
vidare om de och viste, hvart den effter döden blir, der på de svarade, att om 
någon af dem blir i skougen af villdiur sönderrifven eller elliest ihiählskuten, så 
fahr siählen upföre till Gudh, men om någon dör hemma och på sotesängen, så 
fahr dess siäl nedre i jorden, den deras schejdan tar; vidare viste de eij om 
siählen att berätta. (Ibid. s. 72) 

 
Om ostjakernas utseende skriver Pihlström att de är som alla andra människor men har 
mörkare hudfärg och är ”mäste dehlen surögd, hvilket mäst lährer förorsakas af sohlenes heta 
om sommaren, såsom och af den myckna röken i deras kojor” (Ibid. s. 72f). Denna 
kommentar påminner igen om upplysningstidens miljödeterminism. Ostjakerna klär sig i 
fiskskinn och är skickliga med pilbågen. De brukar inte jorden utan äter hästkött, jagar och 
fiskar. Kvinnornas klädsel påminner Pihlström om ”lappfolken i Svärje”. Månggifte är vanligt 
men det finns inga äktenskapsceremonier utan bruden köps av brudgummen. Om barnens 
uppfostran skriver han: ”Sine barn föda de upp som andre oskälige creatur och gifva dem inga 
nampn, förän de bli stora, då de namnas alla effter fadren”. 
	
Philip	Johan	Tabbert	von	Strahlenberg	
	
Till skillnad från Bell, Lange och Pihlström, vars texter följer en kronologisk princip, är 
Strahlenbergs verk systematiskt organiserat. 45 I kapitel VIII, vilket bär titeln Om religionerna 
i Ryssland, indelar Strahlenberg landets religioner i tre stora grupper: kristna, muslimer 
(”mohamedaner”) och hedningar. Denna klassifikation är baserad på den rådande 
västerländska religionskategoriseringen vilken problematiseras av Masuzawa (2005a). 
 
Avsnitt XXVI-XXXIII i kapitel VIII är tillägnade hedningarnas religion. Strahlenberg 
konstaterar att hedningarnas antal i Ryssland är tre gånger större än muslimernas. Han 
understryker att hedningarna föreställer en diffus grupp: ”de är emellertid mycket olika och 
inte alla har avgudadyrkan och ceremonier”. Enligt Strahlenbergs uppfattning erkänner 
hedningarna generellt ett enda evigt väsens existens men visar sin vördnad för det på 
underliga sätt: en del av dem använder bilder, andra dyrkar djur, fåglar och himlakroppar. 
Som offerplatser där de tillber himlen väljer de heliga lundar, träd eller offrar i eld och andra 
element.  
 
Sin hypotes om hedningarnas tro på ett enda väsen söker Strahlenberg bevisa genom 
komparativ metod baserad på talmystik och invecklade etymologiska spekulationer. Han 
konstaterar att talet tre innehar en helig status hos ”dessa arma och blinda människor”, 
tatarerna, och spekulerar att hedningarna kanske dyrkar den treeniga guden genom talet tre 
fastän de inte är medvetna om detta. Strahlenberg lägger fram sin tes att gud påverkat dessa 
människor på ett outgrundligt sätt och poängterar att han under sin vistelse i Ryssland stött på 
många ”kristna hedningar” och ”hedniska kristna” (Strahlenberg 1730, s. 85).   

																																																								
45 Lorenz Langes Reise nach China är uppbyggd enligt kronologisk princip i sin första del 
som handlar om själva resan till Peking. I den delen finns skildringarna av inre Eurasiens 
inhemska religioner. Den andra delen som är tillägnat Kina är däremot tematiskt strukturerad. 
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Strahlenberg reflekterar kring den mystiska betydelsen av talen tre, sex och nio för Kristi 
lidande och spekulerar om guds försyn att markera frälsarens lidande och död med dessa för 
hedningarna heliga tal (Ibid. s. 87f). Han förmodar att detta skulle kunna underlätta 
spridningen av evangeliet bland hedningarna. Eftersom talet sex föreställer ett medeltal 
mellan tre och nio symboliserar det medelvägen och påminner om Jesus frälsaren och hans 
roll som medlare, en länk mellan himmel och jord. Talet sex är ett viktigt mystiskt tal i 
kristendomen då Jesus forsfästes under den sjätte timmen, förklarar Strahlenberg. 
Hedningarna betraktar emellertid inte sex som ett heligt tal då de inte kan relatera till idén om 
en mäktig gud som ändå låter sig bli korsfäst, konstaterar han; de uppskattar inte heller 
föreställningen om Jesus som förmedlare mellan himmel och jord. Barabinerna tror att det 
finns ett samband mellan hur framgångsrik man är på jorden och vilken gud man hamnar hos 
efter döden: fattiga människor får en fattig gud och tvärtom. 
 
Strahlenberg diskuterar kulten av den gyllene kvinnan (”Solotta Baba”) som beskrivs i en 
gammal rysk krönika (Ibid. s. 103f).46 Den gyllene kvinnan ska ha haft sitt tempel vid floden 
Dvina. Enligt Strahlenberg kan man se paralleller mellan beskrivningen i den ryska krönikan 
och uppgifter hos Tacitus, Herodotos, samt skildringar i ”gamla gotiska böcker eller sagor”. 
Det råder inget tvivel, påstår författaren, om att ester och permier är finnarnas avkommor, och 
enligt Tacitus har dessa folk samma levnadssätt som svearna (”Sweven”). De forna finnarna 
dyrkar den gyllene kvinnan under namnet Jumala eller Gumala och samtida finnar använder 
samma namn för ”den sanna guden”, hävdar Strahlenberg. Tjeremisser, mordviner och 
permier kallar sina idoler för Jumis, Jumala och Junn, och samer (lappar i originalet) använder 
namnet Immel eller Jumal för guden i himlen. Angående detta refererar Srahlenberg till 
Johannes Scheffers bok Lapponia från 1673. Strahlenberg förmodar att det östgotiska ordet 
för himmel, Amal, är samma som det återkommande gudanamnet Jumal. I sina etymologiska 
spekulationer om gudanamn inkluderar Strahlenberg även arabiska, ostjakiska och svenska 
ord; han gör bland annat en koppling mellan det svenska adjektivet gammal och Jumal.  
 
Den röda tråden i Strahlenbergs resonemang är att hedningar tror på en enda gud men dyrkar 
den i olika former. De förknippar det gudomliga med det gamla och himlen då det finns 
”inget större, högre och äldre än Gud och hans himmel”. Ostjaker och andra sibiriska 
hedningar kallar sina högsta gudar för ”gammal man” eller ”gammal kvinna”, skriver 
Strahlenberg och refererar till	Friedrich Christian Webers bok Das veränderte Russland från 
1721 (Ibid. s. 104f). Vid floden Jenisei har man dessutom hittat en stenfigur som föreställer en 
gammal man, vilken den lokala befolkningen kallar för ”gubbe”, eller ”starik” på ryska. 
 
Angående ostjakernas religion återger Strahlenberg en berättelse från Isbrand Ides bok:47  
man placerade en konstgjord björn som slog på en trumma på en båt i floden Ob där ostjaker 
befann sig som arbetskraft; hedningarna föll ner framför björnen och började dyrka den (Ibid. 
s. 59). Strahlenberg karaktäriserar ostjakerna som ”dumma och enfaldiga” och påstår att de en 
gång i tiden varit samma folk som permier, samer och finnar (Ibid. s. 313). De dyrkar avgudar 
och stenar vilka de klär i lappar. På sina ”lapp-trummor” brukar de måla olika djur och dyrkar 
även ett graverat fat i metall som härstammar från en annan kultur, vilket framgår av dess 

																																																								
46 Om denna kult finns uppgifter även i Nicolaas Witsens bok Noord en Oost Tartarye. 
Witsen återger Purchas beskrivning av kulten och kommentar att det hela egentligen är en myt 
(Mikola, 1975, s. 95f).	
47 Förmodligen handlar det om boken Dreyjahrige Reise nach China från 1707. 
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dekoration med stiliserade djur. Strahlenberg konstaterar att ostjakerna sysslar med en 
”vidskeplig avgudadyrkan” i samband med jakt och fiske (Ibid.).  
 
Strahlenberg påstår att han själv observerat ostjakerna vid Ob floden och sett hur de håller sin 
hedniska ”gudstjänst” i en ”kyrka”. Deras tempel är avlånga, byggda av trä och liknar stora 
lador. Vid ena gaveln finns en upphöjd plattform av plankor där två idoler av trä är placerade 
vilka föreställer en mans och en kvinnas figurer klädda i lappar. Omkring de antropomorfa 
statyerna finns många träfiguriner vilka avbildar olika djur – hjortar, rådjur, harar, rävar – och 
är likaså täckta med ”trasor och lappar”. I detta tempel äger inga särskilda ceremonier rum, 
skriver Strahlenberg, människorna går omkring och ger ifrån sig ljud som påminner om möss 
och katter. Enligt författaren brukade ostjakerna förr i tiden offra en jungfru i floden Ob. 
Denna offerrit var tillägnad vattenguden. Strahlenberg påstår att egyptierna hade en likadan 
offerrit i Nilen och refererar till reseskildringen av en viss Sieur Paul Lucas (Ibid. s. 413). 
 
Strahlenberg gör en detaljerad skildring av jakuternas religion. Han skriver att jakuter, till 
skillnad från ostjaker och tunguser, inte har några ”Bullwans” eller träidoler, utan ”offrar till 
en osynlig Gud i himlen”. Denna gud har ändå en representation i form av en figur med 
uppstoppad kropp och korallögon vilken de hänger i träd tillsammans med olika djurskinn. 
Varje stam har en egen figur. De jakutiska ”prästerna” heter ”biuhn” och slår på trummor som 
samerna. De dyrkar den osynliga guden i tre former vilka de kallar för ”sumans” dvs, 
”heliga”: Artoyon, Schugotoyon och Tangara. I likhet med andra folk som har heliga träd 
idkar jakuterna många ”vidskepliga seder”. När de ser ett vackert träd hänger de 
”krimskrams” i det som en sorts offer. Deras religiösa specialister utför sina ritualer insvepta i 
ett klädesplagg dekorerade med järnstycken, bjällror och skallrande ting.  
 
Jakuterna har sitt nyårsfirande i april. Då samlas de runt sina heliga träd och offrar oxar eller 
hästar. Djurens huvud med skinnet kvar fäster de på pålar omkring träden. Därefter slår de sig 
ned i en cirkel på marken och dricker ”Cumisse”, samt stänker av drycken med en pensel i 
luften och elden. Vid nyårsfirandet dricker och äter jakuterna hämningslöst. Strahlenberg 
uttrycker sig kritiskt om jakuternas hygien och matvanor. Strahlenberg drar paralleller mellan 
jakuternas och kimbrernas (beskriven av Trogi Arnkiel) och samernas religion (i Scheffers 
Lapponia). Jakuterna har olika sätt att begrava sina döda. En del lägger liket på en brits, 
täcker det med ox- eller hästskinn och lämnar det i skogen. Den mest utbredda praktiken är att 
lägga den döde i en hydda, ta allt värdefullt, stänga tätt och lämna platsen. Jakuter med högre 
status blir begravda under vackra träd i skogen tillsammans med sina bästa ägodelar. 
Jordfästning förekommer också. Jakuter som inte bor på landet utan i staden Jakutsk lämnar 
sina döda på gatorna så att hundar sliter i dem. Varje släkt har ett eget heligt djur vilket de 
aldrig förtär. Som övriga hedningar är jakuterna polygama, konstaterar Strahlenberg (Ibid. 
s.375ff). 
 
Strahlenberg refererar också Isbrand Ides beskrivning om jakuternas gamla begravningsriter 
vilka ryssarna förbjudit. När en viktig person dog förr i tiden begravdes en av dennes mest 
trogna betjänter levande tillsammans med den döde. Enligt Strahlenberg bekräftar jakuterna 
själva dessa uppgifter.48 Författaren återger ytterligare en av Isbrand Ides berättelser om 
jakuterna. Enligt Ides uppgifter tänder jakuterna en stor eld vid en viss tid under året och 
offrar brännvin gjort på hästmjölk till himlen genom att hälla drycken mot öst. Även denna 
information bekräftas av jakuterna, hävdar Strahlenberg (Ibid. s. 84).  

																																																								
48 Detta avsnitt finns i den engelska översättningen av Strahlenberg verk från 1738 (s. 96), 
men saknas i den svenska utgåvan från 1730.	
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Om barabinernas religion skriver författaren bara kortfattat och hänvisar till Das Veränderte 
Russland för mer information angående detta folk (Ibid. s.321f). Han framställer barabinerna 
som hedningar med schamaner som använder samma sorts trummor som samerna. 
Tjeremisserna betecknas som ett hedniskt och skriftlöst folk. De har inga tempel och 
avgudar av trä eller sten utan riktar sina böner direkt mot himlen. Tjeremisserna visar vördnad 
för stora träd där de brukar samlas för att utföra sina riter. De offrar boskap, vars ben och 
skinn de hänger i sina heliga träd. Författaren hävdar att Johannes Magnus nämner dem i sitt 
verk som hunnernas anfäder (Ibid. s. 346). Enligt Strahlenberg tror tjeremisserna på en evig 
och allsmäktig gud som heter Jumala. Till Jumala offrar de bröd och kött genom att kasta det i 
elden med orden ”Jumala sargala”, vilket betyder ”Herre, förbarma dig över oss”. För 
tjeremisserna är fredag en helig dag (Ibid. s. 419). 
 
Strahlenberg skildrar tjuvasjerna som hedningar vilka håller en sorts oktoberfest. Då brygger 
de öl, dricker och skålar - i synnerhet för tsaren - samt offrar de första frukterna till sin gud 
Thor. Hästarna har en rituell betydelse för detta folk då deras skinn enbart används i 
offersammanhang då de hängs i speciella träd. Sina döda begraver de i ödemarker. Enligt 
författaren har de erhållit lite kunskap om kristendomen men lever fortfarande i polygami 
(Ibid. s. 347). 
 
Jukagirerna framställs som hedningar bosatta vid Ishavet. Enligt uppgifter från en jakut låter 
jukagirernas språk som gåssnattrande, vilket bekräftats även av en resenär vid namnet 
Vorbeisseur, hävdar Strahlenberg. Enligt honom hänger jukagirerna sina döda i träd men tar 
sedan med sig sina föräldrars och släktingars skelett eller ben på jakten. Författaren drar en 
parallell till en liknande beskrivning av samojedernas dödsriter i Das veränderte Russland 
(Ibid. s. 381). 
 
Strahlenberg kategoriserar korjakerna som ”ett hedniskt folk”, ”fromma av naturen”.49 De 
bor på Kamtjatka och liknar samerna, samojederna och ostjakerna i sin skägglöshet. Till 
skillnad från ostjakerna dyrkar de inga idoler av trä eller sten och har inga särskilda 
ceremonier utan ber Gud om välsignelse i samband med jakt och fiske. Dessutom har de ”sina 
schamaner eller spåmän50 och är mycket snuskiga51”. Korjakernas schamaner, vilka slår på 
trummor och spår om framtiden, jämförs med ostjakernas och samojedernas religiösa 
specialister. Enligt Strahlenberg byter korjakerna pälsar mot flugsvamp som de får av 
ryssarna. De rikare bland dem samlar en stor mängd av svampen vilken de sedan använder 
under speciella festdagar på vintern, då de kokar en dryck på svampen i syfte att berusa sig. 
De fattiga som inte har råd med flugsvampen använder de rikas urin för att få sig ett rus. På 
våren tillreder korjakerna en annan sorts rusdryck på fermenterad fisk, vars stank inte ens de 
ihärdiga ryssarna kan tåla (Ibid. s. 388, 434). Författaren kommenterar emellertid inte 
huruvida drycken konsumeras i ett rituellt sammanhang. 
 
Vogulernas religion framställs också som hedendom (Ibid. s.84). Strahlenberg berättar att 
han sett de hedniska vogulerna utföra sina religiösa riter. De brukar döda björnar i skogen för 
att sedan offra tre av dem till sina gudar. I sitt tempel har de ett bord i stället för altare; bakom 

																																																								
49 Denna skildring bygger på uppgifter av Vladimir Atlasov, en kosakisk ledare som erövrade 
Kamtjatka 1697-99. 
50 I den tyska versionen Wahrsager, i den engelska översättningen magicians. 
51 Enligt författarens uppgifter använder de samma kärl som potta och som vattenhink. Hela 
familjen sover nakna under samma filt.	
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bordet placerar vogulerna de tre björnarna med uppstoppade kroppar och intakta huvuden. På 
vardera sida av varje björn ställer sig en man med en lång piska i handen. Medan en man med 
en yxa närmar sig björnarna och låtsas attackera dem låtsas männen med piskorna i sin tur 
försvara björnarna. Männen med piskorna förklarar för djuren att det inte är vogulerna utan 
ryssarna som är skyldiga för deras död då de senare tillverkat pilarna och kulorna vilka dödat 
djuren. Utanför templet tillagar kvinnorna björnköttet som sedan förtärs av församlingen.  
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6 Sammanfattning	och	slutsatser	
	
Denna studie har visat att det undersökta fenomenet har spännande kopplingar till 
hedendomens diskurs och till dispositif vilka handlar om relationen mellan makt och kunskap. 
John Bell, Lorenz Lange, Anders Pihlström och Philip Johan Tabbert von Strahlenberg gör 
sina observationer av inre Eurasiens infödda i ett kolonialt sammanhang. Bell och Lange 
deltar i ryska diplomatiska missioner medan Strahlenberg anlitas som assistent i en 
vetenskaplig expedition initierad av Peter I. Syftet med de diplomatiska resorna och det 
vetenskapliga utforskandet av det koloniserade landet är att stärka imperiets ställning och 
makt. Endast Pihlström samarbetar inte aktivt med den koloniala makten.  
 
Författarna skiljer sig i sina positioner och attityder gentemot den inhemska befolkningen och 
i sina representationer av de inföddas religioner. Gemensamt hos Bell, Lange, Pihlström och 
Strahlenberg är deras position som kristna västerlänningar med en nyfiken inställning till det 
främmande landet, präglade av upplysningstidens rationalism. Detta framgår av deras försök 
att beskriva allt anmärkningsvärt på ett sakligt sätt genom att ange ortsnamn, avstånd, datum, 
karaktäristiska detaljer etc. Det rationalistiska och skeptiska förhållningssättet är mest 
framträdande hos John Bell. Strahlenberg som är starkt influerad av Leibniz filosofi 
kombinerar upplysningstidens rationalism och strävan efter kunskap med en kristen esoterik. 
 
Samtliga författares attityder till den inhemska befolkningen och dess religioner genomsyras 
av modernitetens retorik. Attityderna till den inhemska befolkningen varierar dock vad det 
gäller hygien, materiell kultur, litteracitet, levnadssätt, moral och religion. Den rådande 
uppfattningen hos författarna är att dessa folk är primitiva hedningar, ociviliserade 
demondyrkare men ändå goda, harmlösa och välvilliga människor. Ambivalensen gentemot 
den inhemska befolkningen är särskilt tydlig hos Strahlenberg och Bell, i vars kommentarer 
det finns tydliga kulturrelativistiska tendenser, men den märks även hos Pihlström. Bell 
romantiserar nomadlivets frihet, medan Strahlenberg och Pihlström framhäver hedningarnas 
goda moral i kontrast till fördärvet bland de kristna ryssarna. Dessa föreställningar bygger inte 
på en uttalad kritik mot kristendomen utan snarare på ett vagt anticivilisatoriskt svärmeri: 
hedningarna befinner sig fortfarande i ett oskuldsfullt naturtillstånd där kriminalitet inte 
existerar. Langes attityd till de infödda är däremot genomgående negativ. Hans beskrivningar 
av den lokala befolkningen är ofta färgade av arrogans och rasism medan spår av 
kulturrelativism finns endast i beskrivningarna av kineser och kristna ryssar. 
 
Författarnas positioner som kristna västerlänningar korrelerar tydligt med 
religionsrepresentationerna i deras texter. Den inhemska religiositeten konstrueras – med 
modernitetens retorik och utifrån ett kristet universalistiskt perspektiv – som hedendom och 
avgudadyrkan. Monoteismen, i synnerhet den kristna religionen, framställs som sann i 
kontrast till hedendomen. De hedniska religionerna konstrueras inte bara i kontrast till 
kristendomen utan också genom jämförelser med andra inhemska religiösa traditioner. Detta 
överensstämmer med klassicismens episteme där företeelser klassificeras enligt principen 
identitet–differens. Angående schaman-praktiker gör Bell, Pihlström och Strahlenberg 
analogier med samernas religion. Element av den inhemska religiositeten framställs som 
demondyrkan samtidigt som det spekuleras om hedningarnas monoteism. Strahlenberg 
argumenterar för tesen att hedningarna i själva verket tror på en gud vilken de dyrkar i olika 
former. Det är de författare vars attityder gentemot de infödda är positiva eller åtminstone 
blandade – Bell, Pihlström och Strahlenberg – som gestaltar hedningarna som förvirrade 
monoteister och uttrycker sig optimistiskt om deras framtida kristnande.   
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Präglade av sin västerländska bakgrund använder författarna ett kristet vokabulär i sina 
skildringar; de kallar de inhemska religiösa specialisterna för ”präster”, deras tempel för 
”kyrkor” och ritualerna för ”gudstjänster”. En del av författarna ser kristnandet av de infödda 
som en central del i ett omfattande civiliserande projekt. Langes framställning av den 
inhemska befolkningens religiositet är mest ensidig och nedvärderande. Förutom det vanliga 
bruket av termer som hedendom och avgudadyrkan, betecknar han de inföddas religion som 
irrationell samt jämför den med galenskap. I sina beskrivningar av schamanernas praktiker 
drar Bell paralleller till det spektakulära: magi, trollkonst, teater och antika orakel. Han 
betraktar fenomenet schamanism huvudsakligen som humbug och charlataneri. Både Lange 
och Bell uppmärksammar avsaknaden av en utvecklad religiös lära hos de infödda och 
framställer detta som en nackdel. Som kristna västerlänningar lägger de stor vikt vid 
religionens doktrinära dimension och ser ner på religioner där denna dimension inte är lika 
framträdande. Detta förhållningssätt är ännu ett exempel på modernitetens retorik.  
 
Avslutningsvis kan konstateras att författarna skildrar de infödda och deras religioner utifrån 
sina skilda positioner i ett kolonialt sammanhang. Attityderna gentemot den lokala 
befolkningen är ambivalenta hos samtliga författare förutom Lange vars syn är genomgående 
negativ. Studien pekar således på korrelationer mellan författarnas relation till dispositif, deras 
skiftande attityder gentemot den inhemska befolkningen och nyanserna i representationerna 
av de inföddas religioner. 
  



	 37	

7 Referenser	
 
Källförteckning 
 
Bell, John (1788) Travels from St. Petersburg in Russia to various parts of Asia,	 illustrated 
with Maps, in two volumes, by John Bell, of Antermony, Edinburgh : printed for W. Creech 
and sold by Geo. Robinson & Co. London 
 
Lange, Lorenz (1986) Reise nach China, Berlin : Akademie-Verlag 
 
Pihlström, Anders (1903) ”Dagbok 1708-1723”, i Historiska handlingar, 0347-9579; 18:4 
Stockholm : [Nord. bokh.] 
 
Strahlenberg, Philip Johan Tabbert von (1730) Das nord- und ostliche Theil von Europa und 
Asia, in so weit solches das gantze ruszische Reich mit Siberien und der grossen Tatarey in 
sich begreiffet, in einer historisch-geographischen Beschreibung der alten und neuern Zeiten, 
und vielen andern unbekannten Nachrichten vorgestellet, nebst einer noch niemahls ans licht 
gegebenen tabula polyglotta von zwey und dreyszigerley arten tatarischer Völckersprachen 
und einem kalmuckischen vocabulario, sonderlich aber einer grossen richtigen Landcharte 
von den benannten Ländern und andern verschiedenen Kupfferstichen, so die asiatisch-
scythische Antiqvität betreffen; bey Gelegenheit der schwedischen Kriegsgefangenschafft in 
Ruszland, aus eigener sorgfältigen Erkundigung, auf denen verstatteten weiten Reisen 
zusammen gebracht und ausgefertiget von Philipp Johann von Strahlenberg, Leipzig ; 
Stockholm: in Verlegung des Autoris 
 
Strahlenberg, Philip Johan von (1970) Russia, Siberia and Great Tartary, New York : Arno 
press. [Reprint edition of Strahlenberg, Philip John von (1738) An historico-geographical 
description of the north and eastern parts of europe and asia, but more particularly of russia, 
siberia, and great tartary; both in their ancient and modern state: Together with an entire 
new polyglot-table of the dialects of 32 tartarian nations: And a vocabulary of the kalmuck-
mungalian tongue. as also a large and accurate map of those countries; and a variety of cuts, 
representing asiatick-scythian antiquities. written originally in high german by mr. philip 
john von strahlenberg, a swedish officer, thirteen years captive in those parts. now faithfully 
translated into english, London : printed for J. Brotherton, J. Hazard, W. Meadows, T. Cox, 
T. Astley, S. Austen, L. Gilliver, and C. Corbet] 
 
Literaturförteckning 
 
Boekhoven, Jeroen W. (2011) Genealogies of Shamanism: struggles for power, charisma and 
authority, Groningen : Barkhuis 
 
Bucher, Gudrun (2002) Von Beschreibung der Sitten und Gebräuche der Völcker : die 
Instruktionen Gerhard Friedrich Müllers und ihre Bedeutung für die Geschichte der 
Ethnologie und der Geschichtswissenschaft. Stuttgart: F. Steiner. 
 
Cecere, Giulia (2007) “Russia and Its ”Orient” : Ethnografic Exploration of the Russian 
Empire in the Age of Enlightenment”, in Wolff, Lars & Cipolloni, Marco (ed.), The 
Anthropology of the Enlightenment, Stanford : Stanford University Press 
 



	 38	

Christian, David (1994) “Inner Eurasia as a Unit of World History”, i Journal of World 
History, Vol. 5. No. 2, Hawaii : University of Hawaii Press : 173-211 
 
Christian, William A., Jr. (2005) "Folk Religion : An Overview", in Jones, Lindsay (ed.) 
Encyclopedia of Religion, 2nd ed., vol. 5, Macmillan Reference USA : 3150-3153 
Gale Virtual Reference Library 
http://link.galegroup.com/apps/doc/CX3424501058/GVRL?u=uppsala&sid=GVRL&xid=eab
14170 
Hämtningsdatum 2018-05-05 
 
Efron, Vera (2017) Karolinerna efter Poltava, Stockholm : Lind & Co 
 
Ehrensvärd, Ulla (2004) ”The Swedish Mapping of Russia”, in Birgegård, Ulla & 
Sandomirskaja, Irina (ed.) In Search of an Order: Mutual Representations in Sweden and 
Russia during the Early Age of Reason, Stockholm, Huddinge : Södertörns högskola 
 
Flaherty, Gloria (1992) Shamanism and the Eighteenth Century, Princeton ; Oxford : 
Princeton University Press 
 
Foucault, Michel (2009) The Order of Things : An archeology of the human sciences, London 
; New York : Routledge Classics 
 
Hann, Chris (2016) “A Concept of Eurasia”, i Current Anthropology, Vol. 57, No. 1 : 1-27 
 
Hjelm, Titus (2011) “Discourse Analysis”, i Stausberg, M. & Engler, S. (ed.) The Routledge 
Handbook of Research Methods in the Study of Religion, Abington, Oxon ; New York : 
Routledge : 134-150 
http://www.qualitative-research.net/fqs/ 
 
Jarring, Gunnar (1990) ”Svensken Lorentz Lange i tsar Peters tjänst”, i Hästens år, 1990, 51-
54 
 
Keller, Reiner (2007) “Diskurse und Dispositive analysieren : Die Wissenschafts-
soziologische Diskursanalyse als Beitrag zu einer wissensanalytischen Profilierung der 
Diskursforschung”, in Forum : Qualitative Sozialforschung, Vol. 8, No. 2, Art. 19 
 
Masuzawa, Tomoko (2005a) "World Religions", in Jones, Lindsay (ed.) Encyclopedia of 
Religion, 2nd ed., vol. 14, Macmillan Reference USA : 9800-9804 
Gale Virtual Reference Library 
http://link.galegroup.com/apps/doc/CX3424503352/GVRL?u=uppsala&sid=GVRL&xid=beb
53fbf 
 
Masuzawa, Tomoko (2005b) The Invention of World Religions: Or, How European 
Universalism Was Preserved in the Language of Pluralism. Chicago : University of Chicago 
Press 
 
Mignolo, Walter (2007) “Delinking: The Rhetoric of Modernity, the Logic of Coloniality, and 
the Grammar of Decoloniality”, in Cultural Studies 21:2 : 449-514 
 



	 39	

Mikola, Tibor (1975) N. Witsens Berichte über die uralischen Völcker, Szeged : Universitas 
Szegediensis de Attila Jozsef Nominata 
 
Nelson, Chad & Woods, Robert H. (2011) “Content analysis”, i Stausberg, M. & Engler, S. 
(ed.) The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion, Abington, Oxon 
; New York : Routledge: 109-121 
 
Novljanskaja, Marija G. (1968) Philipp Johan von Strahlenbergs forskningsarbeten om 
Sibirien. Karlstad: utg. 
 
O'Neil, Mary R. (2005) "Superstition", in Jones, Lindsay (ed.) Encyclopedia of Religion, 2nd 
ed., vol. 13, Macmillan Reference USA: 8864-8867 
Gale Virtual Reference Library 
http://link.galegroup.com/apps/doc/CX3424503002/GVRL?u=uppsala&sid=GVRL&xid=b0e
94eca 
 
Rosén, Staffan (2004) “Conquerors of Knowledge: Swedish Prisoners of War in Siberia and 
Central Asia 1709–1734”, in Birgegård, Ulla & Sandomirskaja, Irina (ed.) In Search of an 
Order: Mutual Representations in Sweden and Russia during the Early Age of Reason, 
Stockholm, Huddinge : Södertörns högskola, 77-84 
 
Siikala, Anna-Leena (2005) "Shamanism : Siberian and Inner Asian Shamanism", in Jones, 
Lindsay (ed.) Encyclopedia of Religion, 2nd ed., vol. 12, Macmillan Reference USA : 8280-
8287.  
Gale Virtual Reference Library 
http://link.galegroup.com/apps/doc/CX3424502820/GVRL?u=uppsala&sid=GVRL&xid=11a
af2c7 
 
Stagl, Justin (2015) “Apodemica”, in Dunphy, G. & Gow, A.(ed.) Encyclopedia of Early 
Modern History Online 
[Original German Edition: Enzyklopädie der Neuzeit. Im Auftrag des Kulturwissen-
schaftlichen Instituts (Essen) und in Verbindung mit den Fachherausgebern herausgegeben 
von Friedrich Jaeger. Copyright © J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung und Carl Ernst 
Poeschel Verlag]  
http://dx.doi.org.ezproxy.its.uu.se/10.1163/2352-0272_emho_SIM_016935 
 
Stuckrad, Kocku von (2012) “Refutation and Desire: European Perceptions of Shamanism in 
the Late Eighteenth Century”, in Journal of Religion in Europe, vol. 5, No. 1, 100-121 
 
Stuckrad, Kocku von (2013) Discursive Study of Religion: Approaches, Definitions, 
Implications, in Method and Theory in the Study of Religion 25 : 5-25 
 
Taylor, Bron (2005) "Ecology and Religion: Ecology and Nature Religions", in Jones, 
Lindsay (ed.) Encyclopedia of Religion, 2nd ed., vol. 4, Macmillan Reference USA: 2661-
2668, Gale Virtual Reference Library, 
http://link.galegroup.com/apps/doc/CX3424500889/GVRL?u=uppsala&sid=GVRL&xid=889
c3cc0 
 
Tafjord, Bjørn Ola (2013) “Indigenous Religion(s) as an Analytical Category, in Method and 
Theory in the Study of Religion 25: 221-243 



	 40	

 
Tomaskova, Silvia (2013) Wayward shamans: The prehistory of an idea (1st ed.), Berkeley : 
University of California Press 
 
Vermeulen, Han F. (2015) Before Boas: The Genesis of Ethnography and Ethnology in the 
German Enlightenment, Lincoln & London : University of Nebraska Press 
 
Wolff, Lars & Cipolloni, Marco (ed.), (2007) The Anthropology of the Enlightenment, 
Stanford : Stanford University Press 
 
Znamenski, Andrei A. (2007) The Beauty of the Primitive, Oxford : Oxford University Press 
 
Åberg, Alf (1967) Karolinerna och österlandet. Stockholm: Natur och kultur 
 
Åberg, Alf (1981) När svenskarna upptäckte världen: Från vikingar till gustavianer, 
Stockholm : Natur och kultur 
 
 
 
Uppslagsverk 

NAa 
Nationalencyklopedin, pastoralism.http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklop
edi/lång/pastoralism Hämtningsdatum 2018-05-15 
 
NAb 
Nationalencyklopedin, stora nordiska kriget. 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stora-nordiska-
kriget  Hämtningsdatum 2018-05-15 
 
NAc 
Nationalencyklopedin, kulturrelativism.http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/ency
klopedi/lång/kulturrelativism  Hämtningsdatum 2018-05-15 
 
NAd 
Nationalencyklopedin, environmentalism.http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/en
cyklopedi/lång/environmentalism Hämtningsdatum 2018-05-15 
 
   



	 41	

8 Bilagor	
Index	
Inhemska folkgrupper som omnämns i studien52 

§ barabiner – sibiriska tatarer på Barabastäppen 

§ burjater – (även kallade burjäter, bratsker eller burjatmongoler/burjätmongoler) är ett 

nomadiskt mongolfolk i området kring Bajkalsjön i Burjatien som koloniserades av 

Ryssland 1627-1648 

§ jakuter – ett turkisktalande folk i norra Sibirien som levde traditionellt på hästskötsel 

§ jukagirer – ett folk i nordöstra Sibirien som talar ett paleosibiriskt språk 

§ korjaker – ett folk som bor i regionen Korjakien i Kamtjatka 

§ manser – tidigare kallade voguler, är ett folk i västra Sibirien (längs floden Ob) som 

talar ett ugriskt språk (liknar chanternas). Traditionellt levde manserna på jakt och 

fiske. En del grupper hade också småskaligt jordbruk. För transport använde de renar 

och hundar (som dragdjur). På vintern bodde de i timrade hus längs floderna och på 

sommaren i tältliknande hyddor. Mansiska (vogulitiska), chantiska och ungerska 

bildar den ugriska gruppen av den finsk-ugriska språkfamiljen. 

§ marier – ett finsk-ugriskt folk bosatt idag mellan Volgas bifloder Vjatka och Vetluga 

(språket är starkt påverkat av turkiska språk) 

§ mordviner – ett finsk-ugriskt folk i mellersta Volga som kristnades under 1700-talet 

§ ostjaker – äldre benämning på chanter, ett folk i västra Sibirien 

§ permier – finsk-ugriska folk väster om Ural: komer (syrjäner), komi-perjaker och 

udmurter (votjaker) 

§ samojeder – folk i norra Sibirien som talar samojediska språk: nentser, entser, 

nganasaner, selkuper 

§ tatater – ursprungligen benämning på ett mongolfolk; från 1300-talet används termen 

även för turkspråkiga folk 

§ tjeremisser – äldre benämning på marier 

§ tjuvasjer – ett turkisktalande folk bosatta på båda sidor om Ural 

§ tunguser (evenker) – folk i nordöstra Sibirien 

§ voguler – äldre benämning på det finsk-ugriska folket manser i västra Sibirien 

§ votjaker – ett finsk-ugriskt folk som idag kallas udmurter och bor mellan floderna 

Kama och Vjatka; kristnades på 1720-talet 
																																																								
52 Några av de beskrivna folkgrupperna i John Bells och Lorenz Langes texter är svåra att 
identifiera, därför saknas de i listan; dessa är kanskij-tatarer och tzulimm-tatarer. 
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Tabell	
	
Folkgrupper vars religion beskrivs i källtexterna 

fo
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rf
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re
 John Bell Lorenz Lange Anders 

Pihlström 

Philip Johan 

Tabbert von 

Strahlenberg 

barabiner ja ja - ja 

burjater ja ja - - 

jakuter ja - - ja 

jukagirer - - - ja 

kanskij-tatarer - ja - - 

korjaker - - - ja 

ostjaker - ja ja ja 

tjeremisser ja - ja ja 

tjuvasjer ja - ja ja 

tunguser ja - - - 

tzulimm-

tatarer 

ja - - - 

voguler ja ja ja ja 

votjaker - - ja - 
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