Magii stalletforpatent

agins roll i naturfolkenssam
hdllen Ir sedanlangeett kert
Imne fiir antropologcr.For
nigra ir sedanpubliceradeMark C Suchman, doktorand i sociologivid Stanforduniversitetet, en anikel som gav err
delvis nytt perspektiv pi denna gamla
fraga. (Mark C Suchman, "lnvcntion
and Ritual: Notes on the Interrelationof
Magic and Intellectual Property in Preliterate Societies", Columbia Law Review 89: 1264-1294, 1989.)
Suchmansutglngspunkt Ir att nragi
hos narurfolken till mycker sror del ar
enskildegendom.Vem som helstffr inre
anvdndaen trollformel, uran endastden
rittmltige igaren. Hos minga naturfolk
har ri.tten att anvinda en trollformel
eller en ritual gitt att kopa och sllja
ungefir som man kunde kopa och silja
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smycken eller husgerid
Ett exempel:Hos flera eskimifolk var trollformler privategendom,och andra dn igarna
fick inte anvd.ndadem. Trollformlerna anvdndesfrimst for
att skaffa sig jakt- och fiskelycka. Om en trollf<rrmel sildes,miste sdljarenlova att sjdlv
sluta anvinda dcn.
Forhillandena var I ikartade
hos m5.ngaandra naturfolk.
Dcnna dganderltt till magiska
ritualer var i sjllva verket den
ndrmastem otsvarigheteni dessa
samhellentill den s k intellektuella egendomeni v5.rasamhallen (patenr och upphovsrltt).
Suchman menar ocksi. att
magin till stor del spclaren roll
i dessasamhd.llen
som piminner och patcntensoch upphovsrltternas roll i nrodernaindustrisamhi.llen.Som bekant dr
det tlmligen latt att plagierat
ex uppfinningar,texrer,bilder
ochdataprogram.Dct var minst
lika latt att plagicrajaktstdllen,
odl i ngsmetoder,medicinalvdxter och andra framstegi samhallcnmed
enklare teknologi. Den som ville dra
personlig nytta av en idi eller upptickt
miste darfor finna etr serratt skyddasig
mot imitatcirer.Det ir hd.rmagin komme r i n .
Som exempelftireslir Suchman att vi
tlnker oss att en odlare blir varse att
majsskcirdenflirbettrasom hon "planterar" en liten fisk brcdvid varje majskorn.
(Denna teknik har verkligen ftirekommit bland Nordamerikasindianer,men
man vet inte hur den uppkon-r.)Det
skulleinte varani.gonkonst for de andra
odlarna att gtira likadant. Vill den som
gjorde upptdckten ha ersitrning ftir sin
idd kan hon ta hj:ilp av magin. Hon
dcklareraratt fiskenflrsin kraft t ex aven
talismansom hon ensamiger. De andra
miste di. ersitta henne for att de anvin-

der talismanen.
Magin blir pi detta sitt ett maktinstrument, dels frir enskilda individer,
delsftir shaman-sillskapoch andragrupper som kollektivt dgertrollformler och
ceremonier.Magin omgdrdasofta med
stringa ftirCIkrifter orn dc olyckor som
kan drabba dem som frirscikeranvdnda
den utan art vara bchorig. Folkloren
innehiller allehanda"sedelerande"historier om de olyckor sorn drabbat dem
som fcirsciktanvdndarnagiskarnedelsom
de saknat behorighet f,or.
Tron pi magi upprltthills ocksi. pi
andra s1tt, av vilka Suchman sdrskilt
nd"mner hallucinogena droger. i)rogframkallade hallucinationer uppfattas
ofta som <ivernarurliga
upplevelser.Genom att lita befolkningcn fli dcl av sidana upplevelscrstlrker shaman-sallskapen dcrastro pi maginsmakt, och darmed ocksi derasrespektfur clc monopol
som rnagin 1r lorknippad med.
I likhct med parent beltjnar magin
dem som gor uppfinningaroch upptickter. Magin har dock en avsevirdnackdel
ijamlorelsemed parenr:Den lorhindrar
insikter om de verkliga sambanden i
naturen. Darigenom lorsvi.rarden ocksi
nya upptickter och uppfinningar.
Suchman jemfior i detta avseendedet
magiskasystemermed det moderna systemet med fciretagshemligheter.Bida
dessasystemuppmunrrar upp fi n narearr
undanhilla vdsentlig teknisk information, och rentav att sprida fclaktig information. Som medelatt uppmunrrauppfinnande ir de darft;r underlagsnapatentsystemet.
Till detta kan laggasytterligare en
nackdclhosdet magiskasysremer:Det ir
ett oerh<irteffektivt medelatt byggaupp
hierarkier.Pi detta finns minga exempel, tyvirr inte bara hos naturfolken.

SOH

