
Magi i stallet for patent
smycken eller husgerid

Ett exempel: Hos flera eski-
mifolk var trollformler privat-
egendom, och andra dn igarna
fick inte anvd.nda dem. Troll-
formlerna anvdndes frimst for
att skaffa sig jakt- och fiske-
lycka. Om en trollf<rrmel sil-
des, miste sdljaren lova att sjdlv
sluta anvinda dcn.

Forhillandena var I ikartade
hos m5.nga andra naturfolk.
Dcnna dganderltt till magiska
ritualer var i sjllva verket den
ndrmaste m otsvarigheten i dessa
samhellen ti l l  den s k intellek-
tuella egendomen i v5.ra sam-
hallen (patenr och upphovs-
rltt).

Suchman menar ocksi. att
magin ti l l  stor del spclar en roll
i  dessa samhd.llen som pimin-
ner och patcntens och upphovs-
rltternas roll i  nroderna indu-
strisamhi.l len. Som bekant dr
det tlmligen latt att plagiera t
ex uppfinningar, texrer, bilder
och dataprogram. Dct var minst
l ika latt att plagicra jaktstdllen,
odl i ngsmetoder, medicin alvdx-

ter och andra framsteg i samhallcn med
enklare teknologi. Den som vil le dra
personlig nytta av en idi eller upptickt
miste darfor finna etr serr att skydda sig
mot imitatcirer. Det ir hd.r magin kom-
mer in.

Som exempel ftireslir Suchman att vi
tlnker oss att en odlare blir varse att
majsskcirden flirbettras om hon "plante-

rar" en liten fisk brcdvid varje majskorn.
(Denna teknik har verkligen ftirekom-
mit bland Nordamerikas indianer, men
man vet inte hur den uppkon-r.) Det
skulle inte vara ni.gon konst 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
dcklarerar att fisken flrsin kraft t ex av en
talisman som hon ensam iger. De andra
miste di. ersitta henne for att de anvin-

der talismanen.
Magin blir pi detta sitt ett maktin-

strument, dels frir enskilda individer,
dels ftir shaman-sillskap och andra grup-
per som kollektivt dger trollformler och
ceremonier. Magin omgdrdas ofta med
stringa ftirCIkrifter orn dc olyckor som
kan drabba dem som frirsciker anvdnda
den utan art vara bchorig. Folkloren
innehil ler allehanda "sedelerande" 

his-
torier om de olyckor sorn drabbat dem
som fcirscikt anvdnda rnagiska rnedelsom
de saknat behorighet f,or.

Tron pi magi upprltthills ocksi. pi
andra s1tt, av vilka Suchman sdrskilt
nd"mner hallucinogena droger. i)rog-
framkallade hallucinationer uppfattas
ofta som <ivernarurliga upplevelser. Ge-
nom att lita befolkningcn fli dcl av sida-
na upplevelscr stlrker shaman-sallska-
pen dcras tro pi magins makt, och dar-
med ocksi deras respekt fur clc monopol
som rnagin 1r lorknippad med.

I l ikhct med parent beltjnar magin
dem som gor uppfinningar och upptick-
ter. Magin har dock en avsevird nackdel
i jamlorelse med parenr: Den lorhindrar
insikter om de verkliga sambanden i
naturen. Darigenom lorsvi.rar den ocksi
nya upptickter och uppfinningar.

Suchman jemfior i detta avseende det
magiska systemer med det moderna sys-
temet med fciretagshemligheter. Bida
dessa system uppmunrrar upp fi n nare arr
undanhil la vdsentlig teknisk informa-
tion, och rentav att sprida fclaktig infor-
mation. Som medel att uppmunrra upp-
finnande ir de darft;r underlagsna pa-
tentsystemet.

Till detta kan laggas ytterligare en
nackdcl hos det magiska sysremer: Det ir
ett oerh<irt effektivt medelatt bygga upp
hierarkier. Pi detta finns minga exem-
pel, tyvirr inte bara hos naturfolken.

agins roll i  naturfolkens sam
hdllen Ir sedan lange ett kert
Imne fi ir antropologcr. For

nigra ir sedan publicerade Mark C S uch-
man, doktorand i sociologi vid Stanfor-
duniversitetet, en anikel som gav err
delvis nytt perspektiv pi denna gamla
fraga. (Mark C Suchman, "lnvcntion

and Ritual: Notes on the Interrelation of
Magic and Intellectual Property in Pre-
literate Societies", Columbia Law Re-
view 89: 1264-1294, 1989.)

Suchmans utglngspunkt Ir att nragi
hos narurfolken till mycker sror del ar
enskild egendom. Vem som helst ffr inre
anvdnda en trollformel, uran endast den
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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