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Abstract  

The aim of this study is to explore relations between the Amazonian indigenous people Airo-pai 

and the animals and spirits inhabiting their natural environment. The thesis analyzes how non-

human animals and spirits interact with Airo-pai during rituals and subsistence activities in their 

everyday life. The findings are based on empirical material collected from February to March 2018 

in Bellavista, Peru, where I lived amongst the Airo-pai in the Amazon rainforest. The thesis applies 

anthropological theories rooted in the ontological and phenomenological tradition. The analysis 

shows how animals, spirits and shamans are all influential subjects during Airo-pais’ subsistence 

activities, which is reflected in the hunters’ seduction of animals and during the shamans’ seduction 

of the animals’ master spirits.  

The thesis argues that Amazonian cosmologies are best understood by applying an ontological and 

phenomenological theoretical approach, because it is open to understanding indigenous’ ideas of 

animal personhood and the agency of spirits from a perspectivist and multinaturalistic point of 

view. The thesis challenges symbolic anthropology and socio-centric theories in studies of animism, 

because these theories are rooted in Western Cartesian dichotomies, such as the separation of mind 

and world and of nature and culture etcetera. The thesis argues that these Cartesian dichotomies are 

not necessarily compatible with Amazonian cosmologies. This study follows the lead of indigenous 

thought and contributes, thereby, to the ontological turn within anthropology. However, the thesis 

discusses the potential problems of applying an ontological and multinaturalistic approach on 

political studies and on studies outside this ethnographic region. The theories applied in this study 

are fruitful for understanding particular indigenous cosmologies, but may have political and social 

consequences if applied on political studies.  
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1. Introduktion 

Jeg er på besøg hos en shaman sammen med et par jægere blandt airo-pai. Shamanen tænder en lille 

olielampe. Med sig har han den hallucinogenrige psykotropiske drik ayahuasca, tobak og tænder fra 

vildsvin. Shamanen puster tobak ud i verdenshjørnerne. Han fortæller, at han kommunikerer med 

ånderne, som vil ofre sine dyr til jægerne, hvis det lykkes shamanen at forføre Macatañe 

(jagtdyrenes ånd, red.). Efter shamanen indtager en lille skål med ayahuasca, falder han hurtigt ind i 

en trancelignende tilstand, hvor han rastløst og uroligt manøvrerer sin krop rundt på trægulvet og 

begynder at synge repetetive sange, mens han kalder på ånderne med tænder fra vildsvin(…)Da 

jægerne den efterfølgende dag, mente at have drømt om succes på jagten tolkede de det som et tegn 

fra Macatañe om, at ånden havde givet tilladelse til, at de kunne jage nogle af hans vildsvin(…) 

Under denne jagt kommer vi helt tæt på et vildsvin som svigersønnen nedlægger fra kort afstand 

med sin riffel. Indianerne takker efterfølgende ånden Macatañe for deres succes, og de mener, at 

dyret gav sig hen til dem, fordi shamanen havde forført vildsvinets ånd aftenen forinden.
1 

Ovenståede beskrivelser fra felten stammer fra mit feltarbejde blandt det peruvianske folk airo-pai. 

Jeg boede sammen med dette folk i landsbyen Bellavista, Peru, langt ude i amazonskoven og lavede 

feltarbejde fra den 11. februar til den 10. marts 2018. Mit formål med feltarbejdet var at undersøge 

indianernes relationer med naturens væsener og undersøge hvordan disse relationer kommer til 

udtryk gennem indianernes praktiske aktiviteter og ritualer. Mine beskrivelser fra felten vidner om, 

at airo-pai lever med en verdensforståelse, hvor ånder er subjekter og aktører ligesom menneskene 

og dyrene er det. I specialet kommer jeg blandt andet ind på, at airo-pai i nogle tilfælde opfatter 

dyrene de dræber som seksuelle kvinder, der vil giftes med dem, og som de derfor må forføre ude i 

skoven. Forud for jægernes forførelse og manipulation af dyrene på jagten, må de forføre dyrets 

ånd, som ejer dyret. Jægerne kommunikerer med ånderne gennem shamaner, der skaber kontakt til 

ånderne. Airo-pai fortolker deres drab af jagtdyret på den måde, at dyret giver sig hen til jægeren. 

Indianerne ofrer til deres guder og ånder, fordi de tror på åndernes belønning af dem ud fra en 

animistisk logik. 

Nogle af de spørgsmål som specialet forsøger at svare på er overordnet: Hvilke relationer har airo-

pai til dyr og ånder i deres naturomgivelser? Hvordan kommunikerer indianerne med naturens 

væsener? Den første del af min problemformulering lyder: 

                                                           
1
 Feltnoter fra min deltagerobservation i amazonskoven i og omkring Bellavista d. 23. og 24. februar 2018 
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Hvordan relaterer airo-pai til dyr og ånder som de viser sig for dem før, under og efter deres søgen 

efter kød? Hvordan kommer disse relationer til udtryk i airo-pais interaktion med naturens 

væsener? 

Jeg forsøgte at komme nærmere en forståelse af ovenstående spørgsmål gennem en række 

underspørgsmål, som jeg formulerede løbende i felten. Som eksempler på disse spurgte jeg ind til 

blandt andet: Hvad er dyrene som airo-pai dræber i folkets egen forståelse? Hvordan kan vi forstå, 

at airo-pai opfatter dyrene som mennesker og i nogle tilfælde som seksuelle kvinder, de skal forføre 

i skoven? Hvad er sammenhængen mellem jagt, sex og død? Hvorfor ofrer airo-pai til ånderne i 

naturen? Hvordan kan vi forstå relationer mellem dyr og ånder og mellem mennesker og ånder? På 

hvilke måder kommer indianernes relationer til dyr og ånder til udtryk i deres subsistensaktiviteter i 

hverdagen?  

Ovenstående spørgsmål indeholder dels et empirisk fokus på airo-pais ritualer og interaktioner med 

naturens væsener, men de rummer også et spørgsmål om, hvordan antropologen kan positionere sig 

teoretisk i forhold til at forstå disse animistiske ritualer. Derfor spørger jeg: 

Hvordan kan jeg som antropolog positionere mig teoretisk i forhold til at forstå airo-pais, og andre 

amazoniske folks verdensforståelser? 

Jeg vil i denne opgave anlægge et ontologisk, perspektivistisk og fænomenologisk inspireret 

teoretisk udgangspunkt og diskutere dette over for tidligere socio-centriske
2
 analyser og 

symbolisters tilgange til jæger-samler folks verdensforståelser.  

 

1.2 Disposition  

I kapitel 2 vil jeg gennemgå tidligere forskning i forhold til min empiriske og teoretiske 

problemstilling samt rammesætte specialets teoretiske forankring. Jeg vil afklare min forståelse af 

nogle af opgavens centrale begreber animisme og kosmologi ved at kontekstualisere dem og 

afklare, hvordan jeg anvender begreberne i mit studie af airo-pai. Jeg laver en kronologisk 

gennemgang af udvalgte antropologers teoretiske syn på animisme, fordi det er centralt begreb i 

specialet. Jeg viser hvordan udviklingen af teorien ”perspektivisme” (De Castro 1998) inden for 

                                                           
2
 Når jeg refererer til ”socio-centriske teorier” i denne opgave, refererer jeg til den samling af teorier, der 

betragter jæger-samler folks animistiske idéer som symbolske refleksioner eller repræsentationer af 

menneskelige sociale relationer (Willerslev 2007:17).  
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antropologien, har åbnet for nye tilgange til at forstå jæger-samler folks måder at relatere til 

naturens væsener på. Jeg beskriver fænomenologiske tilganges muligheder for at forstå animistiske 

jagtritualer samt problematiserer tidligere socio-centriske og symbolske analyser af jæger-samler 

folks ritualer.  

Kapitel 3 gennemgår hvilke metoder jeg har anvendt til at indsamle mine data i felten. Jeg 

beskriver, at det har givet mig en masse data at bo i felten blandt mine informanter og hænge ud 

med dem i deres hverdag. Jeg kommer ind på min vekslen mellem at observere fra afstand samt 

lave deltagerobservation og interviews, og hvordan disse metoder gensidigt supplerer hinanden. Jeg 

beskriver min arbejdsproces, måden mine informanter positionerer mig på, min afgrænsning af 

felten, etiske problematikker i felten samt sprogbarrieren.  

Kapitel 4 er et baggrundskapitel, som introducerer folket airo-pai ved at udfolde faktuelle 

informationer og observationer om indianernes geografiske placering, demografi, historisk kontakt 

til folket, deres sprog, subsistensøkonomi, sociale organisation, kønsrelationer, arbejdsdeling samt 

sociale problemer.  

I kapitel 5 analyserer jeg, hvordan airo-pais måde at alliere sig med deres kosmologi er en nøgle til 

at forstå, den måde dette folk lever på, herunder deres forståelse af, hvordan de kan søge kød i 

skoven og i floderne, og ligeledes den måde de driver deres svedjeagerbrug på. Jeg afklarer, hvilken 

forståelse airo-pai har af universets oprindelse, dets indretning og dets cykliske udvikling. Jeg viser, 

hvordan ånderne i naturen har en vigtig betydning for airo-pai, og derudover analyserer jeg 

indianernes relationer af affinitet med jagtdyrene.  

Kapitel 6 viser hvordan jagt, sex og død er forbundne fænomener blandt airo-pai, fordi der 

eksisterer en intim seksuel relation mellem jægere, jagtdyr og dyrenes ånder. Jagtdyrene fremstår 

sommetider som seksuelle kvinder, der vil giftes med de mandlige jægere. Forud for jægerens 

forførelse og manipulation af dyret på jagten, må jægeren forføre dyrets ånd, som ejer dyret. 

Ånderne forføres ved, at jægerne ofrer til dem og forsøger at lugte af de dyr, de jager. Jægerne 

kommunikerer med ånderne gennem en shaman, der skaber kontakt til ånderne. Jægerens forførelse 

af ånder og jagtdyr ender oftest med dyrets død, som af indianerne fortolkes på den måde, at dyret 

gav sig hen til jægeren.  

I kapitel 7 analyserer jeg, at airo-pai kommunikerer med naturens ånder gennem shamanistiske 

ritualer. Jeg analyserer, hvordan indianerne ofrer et fiskeskelet til flodgudinden for at bede om flere 
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fisk i perioder med knaphed på fisk i floderne. Jeg beskriver et ritual, hvor airo-pai efterlader frugter 

til dyrene på markerne for at ære deres månegud, og fordi de tror på åndernes efterfølgende 

belønning af dem ud fra en animistisk logik. Jeg viser, hvordan naturens væsener bebor forskellige 

kosmiske verdener, og at de har forskellige perspektiver på virkeligheden samt udveksler identiteter 

i bestemte situationer.  

Kapitel 8 viser, hvordan airo-pai bruger drømme som varsler for om de får succes med at søge kød, 

eller om de skal blive hjemme. Under drømme modtager indianerne information fra dyrenes ånder 

på den anden side af virkeligheden. Den anden side af virkeligheden er komplementær til denne 

side af virkeligheden og sameksisterer permanent med denne side af virkeligheden. Indianerne 

fortolker drømmenes indhold og handler efter drømmens varsel. For eksempel fortolker de drømme 

om at samle frugter som et varsel om, at de vil få succes med at nedlægge vildt den næste dag. 

Under drømme udveksler frugter, grøntsager og dyr identitet ligesom mennesker og dyr ofte gør 

det. Drømmene kan dog også være varsler om tragedier, som afskrækker indianerne fra at tage på 

jagt.  

Kapitel 9 sammenfatter mine analytiske pointer i forhold til mine problemformuleringer. Jeg 

diskuterer forskellige måder at forstå aspekter af airo-pais verdensforståelse. Jeg problematiserer en 

forståelse af relationen mellem menneskene og deres naturomgivelser som udelukkende en 

symbolsk relation, hvor naturens væsener opfattes som symbolske refleksioner eller 

repræsentationer af menneskelige sociale relationer. Jeg problematiserer førnævnte studiers natur-

kultur dikotomi som en ukonstruktiv opdeling, fordi at mange jæger-samler folk ikke selv opfatter 

verden sådan. Jeg foreslår at tage dyrs personlighed seriøst gennem et fænomenologisk teoretisk 

udgangspunkt, der modsætter sig tidligere antropologiske studier af animismes ontologiske 

prioriteter. Med dette foreslår jeg at betragte folks interaktioner med naturens væsener som 

fundamentet, hvorfra mentale repræsentationer og kognition efterfølgende er baseret på. Jeg 

diskuterer airo-pai som multinaturalister, fordi at alle naturens væsener deler et fælles 

epistemologisk perspektiv på virkeligheden. Slutteligt perspektiverer jeg indianernes syn på verden 

som udgjort af mangfoldige naturer til den ontologiske vending i antropologien, og i den 

forbindelse præsenterer jeg samtidig en kritik af mit ontologisk teoretiske udgangspunkt. 
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2. Tidligere forskning og teori 

Luisa Belaunde er angiveligt den seneste antropolog, som har publiceret en monografi om folket 

airo-pai. Belaundes empiriske fokus var på indianernes kønsrollemønstre. Jeg har derfor valgt at 

inddrage andre antropologers studier af forskellige jæger-samler folk i amazonskoven og andre 

steder i verden, fordi jeg mener, at deres teorier kan bidrage til at forstå mine informanters 

verdensforståelse og ritualer. Derfor regner jeg de teorier om jæger-samler folk, som jeg anvender i 

opgaven som tidligere forskning. Jeg har derfor valgt at tage teori ind, som passer mit teoretiske 

udgangspunkt for opgaven. Jeg har valgt at fokusere på ontologer og fænomenologers teorier om 

animisme. Jeg har valgt kort at behandle symbolisters og mere antropocentriske teorier om 

animisme, fordi disse udspringer af andre ontologiske projekter, og derfor bidrager til min 

diskussion af antropologens teoretiske positionering.  

Belaunde lavede feltarbejde i landsbyen Vencedor Huajoya ved Santa María-floden i 

amazonskoven, Peru, i 1990’erne. Belaundes monografi om airo-pai Viviendo Bien (2001) bygger 

på i alt seks måneders feltarbejde. Belaundes fokus i sit arbejde med airo-pai var at studere folkets 

kønsrollemønstre i hverdagen. Titlen på hendes monografi ”viviendo bien”, der kan oversættes til 

”det gode liv”, indikerer at Belaunde var optaget af, at forstå samlivet blandt indianerne, og hvordan 

de kønsopdelte roller blandt folket kan ses som kønnenes komplementaritet. Efter en 

gennemlæsning af hendes monografi, får jeg et indtryk af, at livet blandt airo-pai er meget 

harmonisk. Som jeg beskriver i kapitel 4.3 oplevede jeg i Bellavista, at samlivet mellem mænd og 

kvinder ikke altid var så harmonisk som Belaunde beskriver det i landsbyen Vencedor Huajoya i 

1990’erne. Det skal pointeres, at mit feltarbejde foregik i en anden landsby end Belaundes, og at der 

ligeledes er gået en del år siden hun har studeret folket, hvorfor problemer med vold og raseri blandt 

folket måske er steget siden dengang.  

Belaunde indsamlede et omfattende datamateriale om folket, hvor hun havde fokuseret på 

kønsrollemønstre. Belaunde har interessante beskrivelser af folkets historie, deres sociale 

organisation, subsistensøkonomi, mytologiske tænkning, arbejdsdeling og kønsrollemønstre, hvilket 

har inspireret mig i mit arbejde med airo-pai i Bellavista.  

Jeg har derimod i mit arbejde valgt at fokusere på airo-pais subsistensaktiviteter såsom deres søgen 

efter kød i skoven og i floderne samt deres svedjeagerbrug. Jeg har valgt at forstå disse aktiviteter 

på baggrund af indianernes praktiserede kosmologi og deres animistiske forståelse af verden som 
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besjælet af ånder. Derfor var det relevant for mig at studere relationer mellem airo-pai og deres 

naturomgivelser.  

I forhold til mit spørgsmål i introduktionen angående, hvordan jeg som antropolog kan positionere 

mig teoretisk i forhold til airo-pais animistiske verdensforståelse, har jeg været meget inspireret af 

antropologerne Philippe Descola (1996),  Viveiros de Castro (1998), Tim Ingold (2000) og Rane 

Willerslev (2007), som gennem de seneste 20 år har lavet studier af animistiske jæger-samler folk 

eksempelvis i amazonskoven og i Sibirien. Fælles for førnævnte studier af animismen er, at de alle 

teoretisk forstår relationer mellem menneskelige og ikke-menneskelige væsener i naturen som 

ontologisk virkelige relationer. Førnævnte antropologer repræsenterer i opgaven ontologernes 

position i antropologien. 

Animismen har interesseret antropologer siden antropologiens spæde fødsel, men teoretisk har den 

været studeret ud fra et andet ontologisk projekt end ontologernes og fænomenologernes 

ontologiske projekt. For eksempel forstod Emilé Durkheim (1912) relationer mellem menneskelige 

og ikke-menneskelige væsener i naturen som symbolske repræsentationer af relationer mellem 

mennesker i samfundet. Lévi-Strauss (1962) strukturalistiske teorier om totemismen og Bird-Davids 

(1990) analyser af relationer mellem mennesker og naturens væsener forstod disse relationer som 

metaforiske. Den symbolske antropologi og førnævnte studier har, som jeg vil vise i specialet, rod i 

en vestlig kartesiansk metafysik. Førnævnte antropologer tænker fra starten af analyserne i 

dualistiske dikotomier, hvor mennesket og dets sind er adskilt fra verden og en ekstern, objektiveret 

natur, og hvor mennesker er noget væsensforskelligt fra dyr og ånder. Med mit valg af teorier i dette 

speciale ligger der en implicit udfordring af og et opgør med kartesiansk tænkning og den vestlige 

distinktion mellem natur og kultur.  

Det problematiske ved disse kartesianske dikotomier, som har præget antropologiske analyser af 

jæger-samler folk, er at mange af disse folk, herunder airo-pai, ikke skelner mellem en kulturel og 

social verden af mennesker på den ene side og en objektiveret, ekstern verden af natur på den anden 

side. Mange jæger-samler folk ser verden som et integreret hele, og ud fra et ikke-dualistisk 

perspektiv, hvor naturen ikke er ekstern, men derimod er naturen ofte fyldt med ikke-menneskelige 

subjekter, der har agens til at påvirke menneskene. Specialet kritiserer den symbolske antropologis 

sociale modellering af naturen, fordi den tager udgangspunkt i en ukonstruktiv natur-kultur 

dikotomi, hvor relationer mellem mennesker og ikke-menneskelige væsener, forstås som metaforer 

eller repræsentationer af mellemmenneskelige relationer og som en projektion af samfundet selv. 
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Teoretisk skriver jeg mig ind i den ontologiske vending i antropologien, fordi at airo-pai, ligesom 

mange andre amazoniske folk, forstår verden som udgjort af multiple ontologier eller mangfoldige 

naturer. Disse ontologier skal ikke forstås som repræsentationer af noget andet, men som 

virkeligheder i sig selv. Debatten, anført af blandt andre Viveiros De Castro (1998), har således gået 

på, om der eksisterer multiple ontologier, eller om der bare er tale om forskellige epistemologiske 

forståelser af den samme virkelighed, som kulturrelativismen plæderer for. Den symbolske 

antropologi har ikke været interesseret i at undersøge det umiddelbare møde mellem mennesker og 

ikke-menneskelige væsener, men symbolisternes ontologiske prioriteter har derimod været at 

forklare, hvordan mennesker artikulerer og udtrykker deres relationer til naturens væsener 

symbolsk, og hvilke bagvedliggende sociale strukturer disse relationer repræsenterer. I kapitel 9 

diskuterer jeg, hvad de socio-centriske teorier og den symbolske antropologis teorier har tilført 

antropologiske studier af animisme. I kapitel 9 kommer jeg samtidig med en kritik af mit 

ontologiske udgangspunkt, som blandt andet har været kritiseret for at være politisk problematisk. 

Eksistensen af mangfoldige og usammenlignelige verdener er et problem, fordi det implicit 

medfører, at der ikke er nogen fælles verden, i hvilken vi kan mødes og kommunikere med 

hinanden som mennesker. Jeg præsenterer en uddybet ontologikritik i den forbindelse. 

Animisme er en verdensopfattelse, der indbefatter at alt i naturen, herunder også ånder og sjæle, 

forstås og opfattes som subjekter. Kosmologier er udtryk for en forestilling om en sameksistens af 

forskelllige verdener, hvor planter, dyr, specifikke lokaliteter og usynlige væsener i form af sjæle og 

ånder indgår i en cyklisk verden på lige fod med menneskene, og alle disse væsener agerer således 

som subjekter og har samme status som menneskene (Viveiros de Castro 1998). Disse utallige 

kosmologier blandt etniske folk i amazonskoven er på den ene side unikke, da de indeholder hver 

deres specifikke særegenheder. Fælles for de mange kosmologier i amazonskoven er forestillingen 

om universets begyndelse, dets indretning og om et univers drevet frem af et cyklisk flow af vitale 

energier, der veksler mellem livgivende og dødbringende processer, konstruktion og 

dekonstruktion, sundhed og sygdom, ligevægt og uligevægt samt produktion og reproduktion af det 

sociale liv (Whitehead & Wright 2004:307). Disse kosmologier er en nøgle til at forstå mange af de 

amazoniske folk, herunder airo-pai, fordi mange af indianerne allierer sig med deres kosmologi, og 

derfor bliver deres verdensforståelse vigtig for at forstå mange elementer af deres kultur og sociale 
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liv. I den kulturel- og socialantropologiske encyklopædi forstås kosmologier som teorier om 

universet som et velordnet hele og om de generelle love, der optræder i det.
3
  

 

2.1 Tidligere antropologiske studier af animisme 

Tidligere antropologers analyser af jæger-samler folks animistiske ritualer har været præget af en 

europæisk tænkning med rødder i Réne Descartes filosofi. Descartes tænkte i dualismer og adskilte 

menneskets sind fra kroppen samt menneskets selv fra verden. På den måde er mennesket adskilt fra 

naturomgivelserne allerede fra starten af analysen. Descartes lagde vægt på, at mennesker og dyr 

var forskellige og afviste, at dyr havde nogen sjæl eller noget rationelt sind. Descartes har, ifølge 

Willerslev, præget de antropologiske forklaringsmodeller i mange studier af animisme (jf. 

Durkheim 1912, Lévi-Strauss 1962 m. fl.), som arbejder ud fra en uigennemtrængelig grænse 

mellem menneskets sind på den ene side og en verden af objekter på den anden side. Ud fra en 

kartesiansk forståelse opfatter mennesket verden alene gennem mentale repræsentationer og 

kognitive processer i sindet (Willerslev 2007:13). Descartes udgør på den måde fundamentet for 

den vestlige, moderne tanke og dermed mange etablerede antropologiske teorier om animisme. 

Disse teorier holder menneskelige og ikke-menneskelige væsener adskilte ved at konstruere 

forbundne sæt af dikotomier, der fungerer som dualismer over for hinanden i teorierne. Eksempler 

på sådanne etablerede dikotomier i analyserne kan nævnes menneskelighed versus dyriskhed, 

person versus ting, sind versus krop, intentionalitet versus instinkt. Først og fremmest kan nævnes 

studiernes etablerede opdeling af natur versus kultur (Ingold 2000:41).  

Alle disse dikotomier har rødder i en kartesiansk metafysik, som har haft stor indflydelse på måden, 

vi har betragtet os selv på i relation til dyr og ikke-menneskelige væsener i den vestlige verden 

(Willerslev 2007:16). Det er udtryk for en radikal dualisme, hvor alt uden for det menneskelige sind 

er blevet betragtet som en ekstern verden, og hvor for eksempel sind og krop er adskilt og 

menneskets selv er adskilt fra verden. I disse studier af animisme har antropologer ligeledes adskilt 

dyr fra mennesker som værende væsensforskellige, fordi det antages, at dyr intet sind og ingen sjæl 

har. Dyrene overlades i disse analyser til dem selv og reduceres til at fungere alene i 

overensstemmelse med deres egne organer (ibid.:17).  

                                                           
3
 Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology (2010) 
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Som jeg har beskrevet har mange studier af animisme inden for den symbolske antropologi 

betragtet animistisk tænkning som iboende metaforiske eller symbolske idéer, der er blevet 

genereret af det menneskelige samfund. I disse studier forstås menneskets interaktioner med dyr, 

som en social modellering af naturen forstået på den måde, at mennesker og dyrs relationer i disse 

analyser reflekterer interaktioner mellem mennesker i forskellige grupper i den menneskelige 

sociale verden. Relationer mellem mennesker i den sociale verden modellerer relationer mellem 

mennesker og naturens væsener (se fx Bird-David 1990:194). En sådan socio-centrisk 

rammesætning for studier af animisme kan spores tilbage til Emilé Durkheims sociologiske studie 

af aboriginske klaners totemistiske idéer (1912), hvor Durkheim betragtede deres verdensforståelse 

som en projektion af samfundet og det sociales virkelighed. Durkheim betragtede klanernes 

totemistiske koncepter og idéer som symbolske repræsentationer af den menneskelige sociale orden, 

som den har til funktion at forstærke og opretholde. Durkheims forståelse af totemisme er et 

eksempel på en vestlig forståelse, som lægges ned over jæger-samler folks forståelse af deres 

verden. Durkheims sociologi har præget mange antropologiske studier om animisme, hvor det 

menneskelige sociale domæne er den fundamentale virkelighed, fra hvilken alle repræsentationer af 

det naturlige miljø kommer fra (Willerslev 2007:18). 

Antropologen Philippe Descola kritiserer Levi-Strauss’ strukturalisme, der i studier af animisme, 

har videreført en dikotomisk tænkning, hvor natur og kultur er adskilte binære oppositioner, og hvor 

mennesker og dyr optræder som væsensforskellige, fordi det kulturelle forbindes med menneskene 

udelukkende (Descola 1996:87)
4
. Lévi-Strauss forstår totemismen, som en måde at organisere sig i 

grupper, og totemismen er her et udtryk for samfundsmæssige strukturer ligesom kastesystemer 

etcetera. For Lévi-Strauss udspringer de sociale koncepter og strukturer fra tankens bagvedliggende 

strukturer (Lévi-Strauss 1962). Descola stiller sig således i opposition til sin tidligere professor 

Lévi-Strauss’ tænkning, fordi at denne ikke inkluderer naturens dyr og ånder i menneskenes sociale 

domæne. Descola kritiserer førnævnte antropologers dikotomiske tænkning, hvor de opdeler natur 

og kultur som to adskilte størrelser i analyser af jæger-samler folks interaktioner med deres fysiske 

omgivelser (Descola 1996:82). Dette er en uholdbar analytisk opdeling, fordi at de folk som 

antropologer studerer ofte tilskriver menneskelige og kulturelle færdigheder til dyr, ånder og 

væsener i naturen (ibid.). 

                                                           
4
 I Descolas kritik af totemistiske klassifikationsmodellers fokus på empiriske diskontinuiteter mellem 

naturens arter og menneskenes kulturelle sfære, hvor mennesket konceptuelt organiserer og afgrænser sociale 

enheder, refererer Descola til Levi-Strauss’ værk:  

Lévi-Strauss, C. 1962. Le Totémisme Aujourd’hui, Paris: Presses Universitaires de France.  
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Den symbolske antropologis teorier om animisme, opfatter animistisk tænkning som menneskeligt 

iboende metaforiske og symbolske konstruktioner, som det pågældende samfund har genereret i 

folks sind. I disse studier ses mennesker og dyr som radikalt forskellige, fordi at dyr, ifølge 

symbolisterne, ikke besidder intentionalitet, bevidsthed og socialitet (se fx Bird-David 1990:194). 

Tim Ingold kritiserer Bird-David og den symbolske antropologi for at objektivere naturen i deres 

analyser, fordi at naturens væsener i disse analyser ikke optræder som aktører i folkenes sociale 

verden. Mange jæger-samler folk opfatter ikke deres naturomgivelser som en ekstern verden, der 

må forstås gennem metaforer, og Ingold mener derfor ikke man kan adskille folkenes sind fra deres 

naturomgivelser i analysen (Ingold 2000:42). Ingold kritiserer Bird-David for at påstå, at relationen 

mellem det sydindiske folk Nayaka og deres naturomgivelserne baserer sig på metaforer og 

symboler, fordi at dette, ifølge Ingold, implicerer at naturens væsener giver Nayaka sine ressourcer 

ubetinget og ikke på baggrund af folkets opførsel (se Ingold 2000:43). 

 “When hunters use terms drawn from the domain of human interaction to describe their relations 

with animals, they are said to be indulging in metaphor (Bird-David 1992). But to claim that what 

is literally true of relations among humans (for example, that they share), is only figuratively true of 

relations with animals, is to reproduce the very dichotomy between animals and society that the 

indigenous view purports to reject(..)When hunters assert that nature shares with man, it is because 

the image of sharing is so deeply ingrained in their thought that they can no longer tell the 

metaphor from the reality. But we can, and we insist – on these grounds – that the hunters have got 

it wrong.” (Ingold 2000:76). 

 

Begrebet metafor foreslår en tidligere adskillelse mellem et domæne, hvor sociale relationer er 

konstituerende og bogstavelige mellem mennesker i en social verden, og et domæne på den anden 

side, hvor de sociale relationer er repræsentationer og metaforiske i en naturlig verden af dyr og 

ånder. Ingold kritiserer denne vestlige opdeling mellem natur og kultur som to adskilte domæner, 

fordi at jæger-samler folk ikke skelner mellem en social verden af kulturelle mennesker og en 

ekstern verden af natur med ikke-menneskelige væsener på den anden side. Ingold kritiserer Bird-

Davids teoretiske forståelse af naturens væseners manglende evne til at dele sine ressourcer med 

menneskene. Ifølge Ingold ser jæger-samler folk verden som et integreret hele og ud fra et ikke-

dualistisk perspektiv (Ingold 2000:42). Det problematiske i studier som Bird-Davids (1990) er i 

udgangspunktet, at hun ender op med samme dikotomi, som Durkheim (1912) gjorde i sit studie, 

mellem menneskelige samfund af kultur på den ene side versus en naturverden af dyr og ånder på 

den anden side. 
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Ingolds kritik af Bird-Davids teoretiske forståelse af Nayakas relation til naturen er et eksempel på 

ontologernes kritik af symbolisternes teoretiske syn på animistiske verdensforståelser, hvor naturens 

væsener objektiveres og ikke indgår i folkenes sociale og kulturelle domæne. Ovenstående kritik 

udspringer af antropologernes forskellige teoretiske udgangspunkter og forskellige ontologiske 

projekter.  

I det følgende vil jeg behandle ontologernes og fænomenologernes teoretiske perspektiver på 

animismen, hvor de forsøger at inkorporere, hvordan ikke-menneskelige væsener bogstaveligt talt, 

og ikke kun metaforisk set, indgår i relationer med menneskene i jæger-samler folks sociale 

verdener. 

 

2.2 Descolas animisme 

I Descolas animisme indgår dyr og planter, i modsætning til symbolisternes teorier, i relationer med 

jivaroianske indianere i Peru og Ecuador. I indianernes animistiske ontologi indgår ikke-

menneskelige væsener som for eksempel domesticerede planter i konsanguine bånd med 

menneskene. Desuden indgår ikke-menneskelige væsener såsom jivaroianernes vigtigste jagtdyr i 

relationer af affinitet med menneskene (Descola 1996:90). Disse relationer af affinitet mellem 

mennesker og dyr udgør, ifølge Descola, nogle praktiske formål, fordi det kommer indianerne til 

gode at beskytte ikke-menneskelige væsener, da dette resulterer i åndernes belønning af dem. 

Derudover udgør indianernes vigtigste jagtdyr en afgørende del af deres subsistensøkonomi og 

overlevelse, hvorfor disse dyr har en høj status blandt indianerne (ibid.:91). 

Descola skelner desuden mellem tre kulturelle måder at objektivere naturen på; Animisme, 

totemisme og naturalisme. Descolas animistiske teorier om amazoniske folk er et teoretisk 

udgangspunkt for De Castros teori om perspektivismen. Descola beskriver animismen som en måde 

at snakke om det naturlige og det sociale, som, ifølge Descola, er symmetriske fænomener forstået 

på den måde, at når Descola for eksempel beskriver ikke-menneskelige væsener i jivaroianske 

kosmologier, refererer han altid til indianernes sociale miljø (Descola 1996:94). I animismen 

organiserer de elementære kategorier ved indianernes sociale liv, såsom reciprocitet, beskyttelse og 

prædation, relationer mellem mennesker og andre naturlige arter. Disse relationer er, ifølge Descola, 

udtryk for en social kontinuitet mellem natur og kultur, som baserer sig på en tilskrivelse af 

menneskelige dispositioner og sociale karakteristika til de naturlige væsener i kosmos (ibid.:87). 
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I totemismen tjener forskellene mellem de naturlige arter til logisk at organisere en indre orden i det 

enkelte samfund. I totemismen er relationen mellem naturlige og kulturelle væsener metaforiske, og 

de markerer en diskontinuitet inden for eller mellem væsener fra forskellige kosmologiske niveauer. 

De totemistiske systemer tager naturen som model for samfundet, hvorimod de animistiske 

systemer tager samfundet som model for naturen. I totemismen behandles ikke-menneskelige 

væsener som brugbare tegn for mennesker, hvorimod de i animismen indgår direkte i relationer med 

menneskene (Descola 1996:88). Descola refererer til Emile Durkheims studier af, hvordan 

aboriginske klaners totemistiske idéer opretholder den sociale sammenhængskraft, sikrer den 

sociale solidaritet og, ifølge Durkheim, repræsenterer aboriginernes totemistiske idéer samfundet 

selv. Descola kritiserer Durkheims funktionalistiske teori om, at samfundet projiceres over på 

aboriginernes verdensforståelse, og at denne kan forstås som en projektion af samfundet
5
. I 

Descolas teori om indianernes animistiske verdensbillede indgår naturens væsener, i modsætning til 

hos Durkheim og Lévi-Strauss, i indianernes sociale miljø, og de er tilskrevet samme status som 

menneskene. Relationen mellem mennesker og ikke-menneskelige væsener er således ikke 

identificeret som metaforisk eller symbolsk hos Descola, men den er derimod social af natur. 

Naturalismen foreslår en ontologisk dualitet mellem et naturmiljø med behov og et kulturelt miljø af 

spontanitet. Hvor intervallet mellem natur og samfund i sig selv er social i animismen, baserer 

naturalismen sig i et aksiome, hvor relationer mellem natur og kultur i sig selv er naturlige (Descola 

1996:88). Ved brug af Descolas forståelse af animisme, kan jeg således i opgaven analysere, 

hvordan airo-pai lever efter en animistisk ontologi, hvor relationer mellem mennesker og andre 

naturlige væsener i sig selv er sociale.  

 

2.3 De Castro; Perspektivisme 

Den brasilianske antropolog Eduardo Viveiros de Castro har på baggrund af adskillige studier i 

amazonskoven udviklet sin teori om perspektivisme, og jeg vil her introducere relevante idéer, som 

skal bidrage til at forstå min analyse af airo-pais subsistensaktiviteter samt verdensforståelse. 

Ifølge Viveiros de Castro har alle naturens væsener synspunkter, hvorfra de ser og opfatter andre 

væsener i kosmos herunder menneskene. I mange amazoniske verdensforståelser er ånder, sjæle, 

                                                           
5
 Philippe Descola analyserer totemistiske identifikationsformer ud fra : Durkheim, E. (1960 [1912]) Les 

Formes Élémentaires de la Vie Religieuse. Le Système Totémique en Australie, Paris: Presses Universitaires 

de France. 
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dyr, guder samt væsener, der bebor andre kosmologiske niveauer, alle subjekter på lige fod med 

menneskene, og de udgør en del af menneskenes sociale liv (Viveiros de Castro 1998:470). I denne 

perspektivistiske forståelse opfatter dyr og ånder menneskene som potentielle byttedyr, og i denne 

forståelse har dyrene og ånderne deres egne synspunkter, hvorfra de ser virkeligheden. I situationer 

hvor dyrene bliver menneskenes byttedyr, ser dyrene mennesker og ånder som rovdyr (ibid.).  

Ifølge de Castro har dyr og ånder personlighed, og de ser sig selv som mennesker, der har deres 

egne huse, landsbyer, vaner og lignende kulturelle karakteristika. I andre tilfælde opfatter ånderne 

dyrene som frugter og grøntsager, hvilket ofte er tilfældet under indianernes drømme samt under 

shamanistiske sessioner. Dyrene og ånderne opfatter deres mad som menneskelig mad, og de ser 

deres kropslige attributter såsom pels, skind, fjer, klør og næb som kropslige dekorationer eller 

kulturelle instrumenter. Ligeledes opfatter dyr og ånder deres sociale systemer som organiserede på 

samme måde som menneskelige institutioner (De Castro 1998:471). 

Således er dyr personer, eller de ser sig selv som personer, ifølge De Castro (De Castro 1998:471). 

Denne idé indbefatter, at der inden i mennesker og dyrs ydre hud og pels gemmer sig en indre 

menneskelig form, som normalt kun er synlig for bestemte dyrearter eller for transspecifikke 

væsener såsom shamaner (ibid.). Denne indre form er dyrets sjæl eller ånd, der besidder en 

intentionalitet og subjektivitet, som er identisk med den menneskelige bevidsthed. De Castro 

uddyber denne idé således, at mennesker og dyr deler en fælles menneskelighed, og dermed kan 

jægerne og jagtdyrene forstås som beslægtede, fordi de deler en fælles essens. Med andre ord indgår 

dyr og mennesker i relationer af affinitet (ibid.:472). Disse relationer af affinitet mellem mennesker 

og dyr gælder ikke alle dyrearter, men oftest kun indianernes vigtigste jagtdyr såsom vildsvin, 

tapirer og aber, hvilke indianerne betragter som nært beslægtede med menneskene. De Castro 

beskriver, hvordan perspektivismen normalt ikke inddrager alle skovens dyr, men det 

intersubjektive felt mellem mennesker og dyr begrænser sig oftest til at omfatte folkenes vigtigste 

jagtdyr, som enten har en praktisk eller symbolsk rolle for det pågældende folk (ibid.:471). 

Ifølge De Castro kan dyr og mennesker udveksle identitet i bestemte situationer og under bestemte 

betingelser. Mennesker og dyr kan overtage hinandens hud/skind/pels under jagten og dermed 

påtage sig hinandens synspunkter på virkeligheden. Dette resulterer i jægerens evige risiko for 

metamorfosis, hvilket betyder at mennesker i få tilfælde kan risikere at blive forvandlet til de dyr, 

som de jager, fordi de adopterer dyrets synspunkt på virkeligheden permanent (De Castro 

1998:471). Dette skyldes åndernes kapacitet til at forvandle os mennesker til dyr. I tilfælde af 
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metamorfosis risikerer jægeren at miste sin egen personlige hukommelse og bliver dermed til et let 

offer for jagtdyrene i skoven (De Castro 1998:471). Den grundantagelse i mange amazoniske 

verdensforståelser, som går ud på, at dyr er tidligere mennesker, og at de har personlighed, 

muliggør en perspektivistisk udveksling af erfaring mellem mennesker, ånder og dyr. På den måde 

bliver alle naturens væsener en del af indianernes sociale verden. 

I den perspektivistiske tænkning indgår mennesker, dyr og ånder i et system, hvor deres status som 

væsener er relativ og relationel. Dette skal forstås på den måde, at de kan træde ind og ud af deres 

krop og overtage hinandens synspunkter, ligesom de i forskellige situationer både kan være 

hinandens underlegne bytte og overlegne byttedyr (De Castro 1998:471). Således kan menneskene i 

nogle tilfælde forføre ånder og jagtdyr, og i andre situationer kan menneskene blive forført af 

jagtdyrene og dermed ende med at blive dyrenes bytte. 

De Castro beskriver, at dyrenes åndelige ejere i de amazoniske kosmologier er udstyret med en 

intentionalitet på lige fod med menneskenes, og hvordan disse ånder fungerer som højere 

hypostatiske grundlag for de bestemte dyrearter, som de associeres med. Disse betingelser såsom 

intentionalitet og reciprocitet mellem mennesker, dyr og ånder skaber således et intersubjektivt felt 

for relationer mellem mennesker og dyr, selv i de tilfælde, hvor empiriske dyr ikke besjæles og 

åndeliggøres (De Castro 1998:471). Dette er tilfældet, fordi dyrene altid besidder et lavere 

hypostatisk niveau, forstået på den måde, at dyrene ejes af deres respektive ånder i naturen. De 

Castros teori om hypostatiske niveauer mellem mennesker, dyr og ånder er vigtig, fordi den åbner 

op for en forståelse af, at dyrenes respektive ånder danner eksistentielt grundlag for jagtdyrene i 

skoven, og dermed kan jægerne ikke overse dyrenes åndelige ejere under jagten. Derfor skal 

jægerne ikke bare indgå i relationer med dyrene, men ligeledes skal menneskene forsøge at forføre 

ånderne gennem ritualer. Således er det afgørende, at menneskene respekterer dyrenes ånder (ibid.). 

De Castro beskriver de amazoniske kosmologiers forståelser af verden som en multinaturalisme. 

Med begrebet multinaturalisme mener De Castro, at disse kosmologier antager, at der sameksisterer 

forskellige naturer. Disse naturer inkluderer dyrs og ikke-menneskelige væseners opfattelser af 

verden. Multinaturalismen antager, at alle væsener i naturen deler et fælles perspektiv på 

virkeligheden. Dyr og mennesker deler et fælles synspunkt på verden ud fra hvilket forskellige og 

skiftende naturer opfattes (De Castro 1998:477). I kapitel 9 uddyber jeg denne teori, og diskuterer 

airo-pai som multinaturalister. 
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2.4 Ingold og Willerslev; Animisme, perspektivisme og fænomenologi 

Antropologen Tim Ingold gør op med mange antropologers syn på naturen som en kulturel 

konstruktion ved at vise, at mange jæger-samler folks forståelse af dem selv og deres omgivelser 

afviser den vestlige dikotomiske tænkning i oppositioner som natur og kultur. Dermed kan 

førnævnte dikotomisk tænkning ikke anvendes i studier af mange jæger-samler folk (Ingold 

2000:40). Ingold viser, hvordan den tidligere herskende opfattelse, var at kultur er et domæne af 

intentionalitet, inden for hvilket menneskelige realiteter er kulturelt konstrueret. Natur derimod 

overlades ofte til sig selv og sine egne love i denne tænkning, hvilket Ingold problematiserer, fordi 

at jæger-samler folk, som oftest, ikke opfatter deres naturomgivelser som en ekstern verden, der må 

forstås konceptuelt og symbolsk. Derfor kritiserer Ingold tendensen til at adskille sind fra natur i 

mange antropologiske analyser af jæger-samler folk (ibid.:42).  

Ingold foreslår, med inspiration fra Heideggers fænomenologi, at antropologer må opfatte jæger-

samler folk som allerede omsluttet af, engageret i og at de bebor verden fra starten af analysen. 

Mening er iboende i relationelle kontekster af folks direkte opfattelse og engagement med verden, 

hvorefter mentale repræsentationer og kognition i stedet for at være primær, derimod stammer fra 

en praktisk baggrund af involveret aktivitet (Ingold 2000:42).  I den vestlige herskende ontologi er 

naturen noget som fremstår alene som en mental repræsentation for mennesket, hvorimod Ingold 

foreslår at se naturen som en del af menneskets intentionelle verden. Ingold kritiserer tidligere 

antropologiske studier, hvor jæger-samler folks relationer til naturens væsener fortolkes som 

metaforiske og ikke ontologisk virkelige
6
 (ibid.). Ingold viser, hvordan denne tænkning har rod i en 

ontologisk dualisme af samfundets intentionelle verdener, bestående af menneskelige subjekter på 

den ene side, og en objektiveret verden af natur på den anden side. Ingold foreslår at se jæger-

samler folks udvekslinger og relationer med væsener i naturen som ontologisk virkelige ved at se 

dem som tilhørende den samme intentionelle verden, fordi at jæger-samler folk ofte tilskriver ikke-

menneskelige væsener agens og ser dem som subjekter på lige fod med mennesker (ibid.:47).  

En verdensforståelse, hvor naturens væsener kan have multiple identiteter på samme tid strider mod 

en dominerende vestlig tænkning, hvor subjektet er enligt og suverænt. Med dette mener jeg, at 

subjektet inden for en dominerende vestlig tænkning ikke kan påvirkes af naturens væsener. 

Derimod handler subjektet i og på verden efter en kartesiansk forståelse, hvor dyr og ånder ses som 

                                                           
6
 Jævnfør for eksempel antropologen Nurit Bird-Davids studie af indiske jægeres relationer til deres 

naturomgivelser (Bird-David 1990). 
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ikke-menneskelige væsener, der ikke er tilskrevet agens (Ingold 2000:48). Blandt mange jæger-

samler folk kan såvel menneskelige som ikke-menneskelige subjekter i naturen være både x og ikke 

x på samme tid, hvilket er en udfordring for en vestlig dualistisk og dikotomisk tænkning. Mange af 

disse folk tilskriver personlighed også til ikke-menneskelige væsener og dyr i kosmos (ibid.).  

Antropologen Rane Willerslev (2007) tager udgangspunkt i De Castros perspektivisme (1998) og 

kombinerer den med Ingolds fænomenologi (2000), idet han udvikler sine teorier om animistisk 

mimesis i forbindelse med yukaghirernes jagtritualer i Sibirien. Yukaghirerne allierer sig ligesom 

airo-pai med en særegen kosmologi, der har stor indflydelse på deres sociale liv samt deres 

hverdagsaktiviteter (Willerslev 2007).  

Willerslev beskriver, hvordan yukaghirerne tror på menneskenes potentiale for at besidde adskillige 

simultane identiteter, og at jægerne derfor besidder en eller flere identiteter midt imellem 

menneskelige og ikke-menneskelige identiteter på jagten. Yukaghirerne tror på, at deres identiteter 

har en liminal kvalitet forstået på den måde, at mennesker og dyrs sjæle kan udveksles over en 

kortere periode (Willerslev 2007:1). Dyrene har personlighed og opfattes som subjekter blandt 

yukaghirerne. Under jagten kan mennesker midlertidigt tage dyrenes identitet på sig og se 

virkeligheden ud fra dyrenes synspunkter, ligesom dyrene kan tage menneskenes synspunkter på sig 

gennem en form for animistisk mimesis, hvor såvel mennesker som dyr forsøger at efterligne 

hinandens karakteristika og væremåde (ibid.:9).  

Dyrs, ånders og menneskers personlighed er, ifølge Willerslev, noget som fremstår klart under 

bestemte ritualer såsom gennem jagtritualer (Willerslev 2007:8). Under jægernes møde med dyrene 

i skoven sker der en form for forførelse, hvor såvel jæger som jagtdyr forsøger at manipulere den 

modsatte part ved at efterligne og simulere dens adfærd, dels ved at påføre sig den anden parts lugte 

og udseende samt ved at opnå en intim sanselig kontakt (ibid.:11). Denne manipulation er mulig 

blandt yukaghirerne, fordi dyrene ifølge deres verdensforståelse er tidligere mennesker. Menneskets 

identitet er således sammensat af både dets krop, dets sjæl, dets selv samt dets potentielle byttes 

krop. Jægerne kan derfor opnå multiple identiteter under jagten, hvor de både er mennesker 

samtidig med, at de er en del af de dyr, som de jager. Under denne liminalfase er det, ifølge 

Willerslev, vigtigt for jægerne på jagten at kunne transcendere forskellen mellem dem selv og 

jagtdyrene, fordi jægerne må forsøge at bevare deres identitet som menneske for ikke at blive 

forført, manipuleret og dræbt af jagtdyrene (ibid.:12). Willerslev understreger, at yukaghirernes 

viden om åndelige anliggender er forankret i praktiske og levede erfaringer, snarere end den har rod 
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i diskurser og sprogligt overleveret information (Willerslev 2007:58). Denne pointe understreger 

Willerslevs fænomenologiske tilgang til viden, hvor han, ligesom Ingold, fokuserer på menneskets 

praktiske engagement med naturens væsener (ibid.:13).  

Ingold og Willerslevs fænomenologiske tilgange til jæger-samler folks ritualer, hvor de fokuserer 

på menneskets levede erfaringer og engagement i naturen, kan ses som en reaktion på tidligere 

analyser af animistiske ritualer, inspireret af Durkheim og Levi-Strauss, hvor antropologer har 

fortolket disse ritualer inden for en socio-centrisk modellering af naturen (Ingold 2000:45) eller som 

symbolske og metaforiske repræsentationer. Ingold kritiserer den symbolske antropologis socio-

centriske modellering af naturen med hvilken han mener, at naturen skal forstås ud fra og med 

udgangspunkt i, at den er en projektion af samfundet. Det problematiske ved disse analyser af 

naturen, hvor den og dens væsener er metaforiske repræsentationer af bestemte forhold i samfundet 

er, at naturen i disse tidligere studier objektiveres ud fra en vestlig kartesiansk tænkning, hvor 

mennesket alene er kulturelt. Problemet med at dyr og ånder fremstår som tegn og objekter for 

mennesker i den symbolske antropologis studier af jæger-samler folk, er at disse folk ikke selv 

opfatter deres naturomgivelser som en ekstern verden, der må forstås konceptuelt og symbolsk 

(ibid.:42). Derfor foreslår Ingold at forstå jæger-samler folks udvekslinger og relationer med 

væsener i naturen som ontologisk virkelige ved at se dem som tilhørende den samme intentionelle 

verden. Ingold mener, at den symbolske antropologis brug af dikotomier som kultur med subjekter 

på den ene side og natur med objekter på den anden side er en ukonstruktiv analytisk opdeling. 

Førnævnte opdeling er et udtryk for en dominerende vestlig tænkning, som ikke nødvendigvis kan 

appliceres på jæger-samler folk, fordi disse ofte tilskriver ikke-menneskelige væsener agens og ser 

naturens væsener som subjekter på lige fod med mennesker (ibid.:47). 

Willerslev beskriver, hvordan yukaghirernes succes på jagt ofte afhænger af dyrenes åndelige ejeres 

generøsitet forstået på den måde, at det er dyrenes ånder, som ofrer deres dyr i skoven til jægerne. 

Jægerne skal derfor før jagten kommunikere med og forføre dyrenes åndelige ejere, ligesom de på 

jagten forfører jagtdyrene (Willerslev 2007:74). Jægerne forsøger at identificere sig med deres 

byttedyr ved at studere dyrenes måde at opfatte verden på, deres bevægelser i skoven, deres 

udseende og deres lugte for på den måde at kunne manipulere dyrene til at tro, at de er deres 

allierede (ibid.:84). Willerslev forklarer, hvordan risikoen ved disse imiterende ritualer er jægerens 

metamorfosis, hvilket han har fra De Castros perspektivisme. Jægerne forsøger, ifølge Willerslev, at 

antage dyrenes synspunkter ved at opføre sig som en uperfekt kopi af dyrene, de jager. Samtidig er 
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det nødvendigt, at jægerne forbliver bevidste om, at de er bevidste om dyrene. Således opretholder 

jægerne et dobbelt perspektiv som efterlignende agenter, og dermed forvandles de ikke til de dyr, de 

jager ved metamorfosis (Willerslev 2007:97). Her adskiller Willerslevs fænomenologiske teori sig 

fra Ingolds på den måde, at yukaghiren må veksle mellem at blive ét med dyret på jagten samtidig 

med, at han må undgå metamorfosis gennem en refleksiv bevidsthed om sig selv ude på jagten 

(ibid.:24).  

Willerslev er enig med Ingold i, at perception og meningsskabelse er situeret i folks praktiske 

engagement med verden (ibid.:20), men han pointerer ligeledes vigtigheden af refleksiv distance. 

For Ingold er jæger-samler folk fuldstændig omsluttet af og engageret i deres naturomgivelser, og 

Ingold har således ikke fokus på folkenes vekslen mellem at være omsluttet af verden og tage 

refleksiv distance til den. 

Willerslev forklarer endvidere, at jægerne ikke alene må forføre dyrene på jagten, men ligeledes 

skal de forføre dyrenes åndelige ejere, hvorfor de ofrer tobak og lignende gaver til dyrenes åndelige 

ejere før jagten (Willerslev 2007:101). Ifølge Willerslev foregår der to analoge processer ude på 

jagten; en synlig jagt, hvor jægeren forsøger at forføre jagtdyret. Forud for den synlige jagt, foregår 

en usynlig jagt, hvor jægerens sjæl forsøger at forføre dyrets åndelige herre, og disse to processer er 

et spejlbillede af hinanden. Dette skal forstås således, at når jægeren tager på jagt forfører han 

dyrenes ånder, som bliver seksuelt opstemte og overgiver sig selv og deres dyr til jægeren, som så 

dræber dyret i sidste ende (ibid.). Jagtdyret opfattes blandt yukaghirerne som en kvindelig elsker, 

som seksuelt skal forføres og i sidste ende overgive sig til jægeren (ibid.:110).  
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3. Metodologi og feltarbejdets aspekter 

3.1 Metoder og arbejdsproces 

Jeg fik adgang til felten gennem min peruvianske gatekeeper Ph.D. i antropologi Roxani Rivas
7
, 

som anbefalede mig til airo-pais politiske repræsentanter, og derigennem opnåede jeg informeret 

samtykke fra folket, således at jeg kunne påbegynde feltarbejdet. I kapitel 3.3 kommenterer jeg 

problemet med informeret samtykke i fjerntliggende områder i verden, hvor informationsniveauet er 

meget lavt. Min gatekeeper Roxani har flere gange lavet feltarbejde blandt forskellige etniske 

grupper i zonen, og havde adgang til kontakter blandt airo-pai. Disse kontakter muliggjorde, at jeg 

kunne realisere dette feltarbejde. 

De metoder jeg har anvendt under mit feltarbejde har været kvalitative metoder. Jeg er bevidst om, 

at de opdagelser jeg har gjort mig i felten er uløseligt forbundet med de metoder jeg har anvendt til 

at indsamle empirien (jf. Emerson et al.:178). I dette kapitel berører jeg, hvilke data jeg kunne 

indsamle ud fra hvilke metoder i felten. 

Jeg boede i felten blandt mine informanter i en måned, hvilket har givet mig enormt meget data. 

Meget har jeg opnået gennem hverdagssamtaler, hvor nogle af airo-pai oversatte indianernes 

historier om oplevelser med ånder og historier om oplevelser med søgen efter kød i skoven og på 

floderne. ”At hænge ud” med mine informanter, har været værdifuld for mig, fordi jeg har fået 

adgang til at forstå, hvordan de forstår sig selv og deres subsistensaktiviteter. Det faktum, at jeg har 

kunne tage del i deres hverdagsliv, har givet mig en forståelse af deres søgen efter kød som 

afgørende elementer for indianernes overlevelse. Jeg har kunnet observere, hvordan airo-pai 

indbyrdes interagerer og spørge ind til, hvordan de forbereder sig på deres aktiviteter. Samtidig har 

jeg kunnet deltage i disse aktiviteter, hvilket har givet mig en forståelse af, hvad der er på spil i 

deres verden. Det at bo i felten og hænge ud med mine informanter har også givet mig et godt 

indtryk af indianernes personlige forhold til at gå ud og søge kød i skoven og på floderne, ligesom 

jeg har opnået en dybdegående forståelse af indianernes indbyrdes samarbejde i henhold til disse 

subsistensaktiviteter.  

Jeg har dagligt lavet systematiske observationer, således at jeg har kunnet sammenligne mine noter 

fra observationer med mine data fra deltagerobservation og interviews i løbet af feltarbejdet. Jeg 

                                                           
7
 Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke min gatekeeper Roxani Rivas for adgang til felten samt for 

akademisk sparring efter feltarbejdet. Derudover vil jeg takke airo-pai, fordi de gav mig lov til, at jeg kunne 

studere dem. Uden disse mennesker ville specialet ikke have været muligt for mig at skrive. 
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kontekstualiserede disse noter ved at angive dato, lokation, atmosfære og sådanne betingelser i 

kommentarfeltet. På den måde kunne jeg bedre sammenligne mine noter løbende i felten. Jeg 

noterede indianernes navne for at huske, hvem jeg havde observeret, snakket med, interviewet og 

lavet deltagerobservation med. Det var vigtigt for mig at være systematisk omkring feltnoter for at 

skabe et overblik over min data i løbet af feltarbejdet (jf. Malinowski 1964 [1922]:5). 

Jeg fandt ud af, at drømme og shamanistiske ritualer er afgørende værktøjer for indianerne i deres 

søgen efter kød, fordi jeg fik lov at deltage i et shamanistisk ritual, hvor nogle jægere forsøgte at 

kontakte dyrenes ånd gennem en shaman, for at få ånden til at bringe dem nogle vildsvin i skoven. 

Mine observationer fra afstand gav mig muligheden for at se, hvordan indianernes aktiviteter er 

afgørende for deres overlevelse, og jeg fik et indblik i, hvordan indianerne behandlede og 

distribuerede kødet, når de kom tilbage til lejren, og hvem som skulle have del i det nedlagte 

vildtkød. Jeg forsøgte at lægge mærke til mine informanters handlinger, stemninger, ytringer, snak, 

udbrud, gestikulationer etcetera samt nedfælde og udfolde disse elementer gennem hvad 

antropologen Clifford Geertz kalder tyk beskrivelse (Geertz 1993 [1972]:453). På den måde 

forsøgte jeg at beskrive airo-pais ritualer så detaljeret som muligt ved at prøve at indfange mine 

informanters kropssprog, ansigtsudtryk og lignende kvalitative data, hvilket betød, at jeg ofte måtte 

være omhyggeligt opmærksom i felten. 

Jeg vekslede mellem at observere airo-pais aktiviteter på afstand og notere deres måder at handle og 

samarbejde på, og andre gange forsøgte jeg at deltage ved at involvere mig i deres aktiviteter. Jeg 

fik lov at gå med ud på jagten bevæbnet med machete, riffel og patroner for at få et indtryk af 

jagtens elementer på egen krop. Jeg var med ude at fiske i floderne og ligeledes med ude at vende 

jorden med gravestokke for at så rodfrugten kassava. På den måde kunne jeg sammenligne mine 

observationer med mine egne oplevelser under deltagerobservationen. Jeg havde telt med som jeg 

fik lov at slå op i en informants hytte. På den måde kunne jeg også rent fysisk opretholde en balance 

mellem at involvere mig og trække mig tilbage i teltet for at skrive noter og fordøje de mange 

indtryk i felten.  

Meget af den data, som jeg fik indsamlet under deltagerobservationen, var afgørende for min måde 

at forstå indianernes relationer til naturens væsener på. Disse data kunne jeg så efterfølgende spørge 

ind til og få uddybet gennem mine mange interviews i felten. På den måde fik jeg inspiration til 

mine interviews gennem deltagerobservationen. Deltagerobservationen gav mig også en tavs viden i 



Lasse Schiøtt  

Speciale i Socialantropologi  

Lunds Universitet 2019 

24 
 

form af indblik i måder indianerne agerer og handler på og deres måde at bevæge sig på i felten (jf. 

Cohen 1988 [1984]:224). 

Jeg optog i alt omkring seks timers semi-strukturerede interviews på min diktafon, som jeg havde 

ekstra batterier med til. Jeg ændrede løbende min interviewguide under feltarbejdet ud fra den 

akkumulerede og opdateret viden jeg fik ud fra mine observationer, deltagerobservation og grand 

tours i felten. Min interviewguide handlede i starten meget om airo-pais ritualer forbundet med jagt 

med fokus på individets oplevelse af at dræbe dyret. Jeg fandt hurtigt ud af, at indianerne ikke 

kunne italesætte deres egne oplevelser og følelser omkring drabet. Derimod var det for airo-pai 

deres relationer til jagtdyrene og dyrenes ånder, fiskenes gudinde og måneguden der var vigtigt for 

dem, hvilket betød at jeg ændrede min måde at spørge ind til deres aktiviteter på (jf. Kvale 

1994:129). Mine interviews gav mig en mulighed for at få en dybdegående forståelse af den måde 

mine informanter forstod deres verden på. Jeg gik forud for interviews rundt i landsbyen og lavede 

aftaler om interviews med mine informanter. Nogle gange måtte indianerne udsætte vores aftaler, 

hvis de for eksempel skulle ud at søge kød eller skulle ud for at fjerne ukrudt på deres marker. Ofte 

fik jeg interviewaftaler i stand med de informanter, jeg havde været med ude at søge kød sammen 

med, hvilket gav mig mulighed for at spørge ind til de ritualer og aktiviteter jeg havde oplevet 

gennem deltagerobservationen.  

Jeg valgte at udføre semi-strukturerede interviews, således at jeg på den måde, hos uafhængige 

informanter, kunne spørge ind til mange af de samme ting, fordi jeg forsøgte at holde mig til min 

interviewguide. Samtidig gav mine semi-strukturerede interviews ligeledes informanterne mulighed 

for at komme ind på elementer, som jeg ikke i begyndelsen havde opfattet som vigtige for min 

undersøgelse. Derfor var det vigtigt, at jeg forholdt mig åben for hvad mine informanter anså som 

vigtigt (jf. Kvale 1994:130).  

James Spradley beskriver ”grand tours” som vigtige metodiske elementer, der kan give 

antropologen et kvalitativt indtryk af det lokale miljø som studeres (Spradley 1979:86). Jeg har fået 

et vedvarende indblik i indianernes hverdag, hvor jeg har været med til at sejle op og ned af floder 

for at fiske. Jeg har været med morgener, eftermiddage, aftener og nætter ude at søge kød i skoven, 

hvilket har givet mig en forståelse for, hvordan disse aktiviteter oftest foregår, og hvilke elementer 

der er afgørende for indianerne at mestre i bestemte kontekster (ibid.). Da jeg er med ude i skoven 

for at søge kød, finder jeg for eksempel ud af, at airo-pai er meget hurtige til at spotte potentielt 

farlige situationer, og de forsvarer sig og handler øjeblikkeligt før farlige slanger og edderkopper 
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når at angribe. De fortæller mig om vigtige planter i naturen, og demonstrerer en imponerende stor 

viden om naturens mange ressourcer. De forklarer mig, hvordan man spotter dyrenes veksler, 

fejninger og ekskrementer, og viser, hvordan man skal være opmærksom konstant ude i skoven. På 

den måde var ”grand tours” vigtige med henblik på at forstå, hvor informanternes opmærksomhed 

er rettet mod i felten, og dermed hvad der er på spil for dem. 

Da jeg skulle ind i felten, måtte jeg vente en uge på det vandfly, som skulle transportere mig fra 

Iquitos, Perú, og ind til Gueppï, hvorfra jeg skulle sejle i kano ind til felten. Der afgår kun et fly 

hvert 14. dag ind over den peruvianske del af amazonskoven. Fordi det peruvianske 

militærluftfartselskab FAP er det eneste selskab, som flyver fra Iquitos og ind over amazonskoven, 

er der ofte store forsinkelser ved rejser til og fra Gueppï og Soplin Vargas i de centrale zoner af den 

peruvianske del af amazonskoven. Bellavista, hvor jeg lavede mit feltarbejde ligger fjernt fra de 

urbane centre i amazonskoven. Jeg skulle sejle i flere døgn i kano fra en colombiansk havn, Puerto 

Liguízamo, hvorfra et medlem af airo-pai, og tidligere beboer i Bellavista, samlede mig op og 

sejlede mig ind til indianerne. 

Det viste sig da jeg ankom til felten, at de få såkaldte politiske autoriteter hos airo-pai, ikke var 

tilstede i landsbyen. Autoriteterne var, ifølge mine informanter, ved at uddanne sig til lærere i en 

anden by med udsigter om, at der på længere sigt skulle oprettes en skole i Bellavista. Derfor havde 

jeg ingen medlemmer af airo-pai, som kunne repræsentere mig, hvilket gav mig nogle store 

udfordringer i starten af feltarbejdet. Jeg forsøgte at skabe kontakt til informanter blandt airo-pai, 

som havde lært spansk, og gennem dem, kunne jeg forklare de andre medlemmer af folket, hvorfor 

jeg boede i landsbyen, og hvad mit feltarbejde gik ud på. Jeg vurderer, at lidt over halvdelen af airo-

pai havde lært lidt spansk i Bellavista, selvom alle indianerne snakkede quechua mellem hinanden i 

landsbyen. 

Jeg bliver på feltarbejdet kaldt ”el gringo”, som for mine informanter betyder noget i retning af den 

fremmede, som ikke er ligesom dem. I begyndelsen så indianerne mig som meget eksotisk alene på 

grund af min hvide hudfarve, men samtidig betød min hudfarve, at mine informanter så på mig med 

en stor skepsis og holdt en vis distance til mig. Airo-pai tror på, at vi stammer fra forskellige 

abearter, og de ser mig som en fremmed, der ikke hører til blandt dem. Jeg mærker en modvilje i 

begyndelsen blandt folket til at lade mig studere dem. På baggrund af min hvide hudfarve alene, 

repræsenterer jeg en forfærdelig historie af europæernes vold, slaveri og udnyttelse af indianernes 

forfædre i området (Belaunde 2001:27). Efter nogle dage i felten, bliver jeg imødekommet af nogle 
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medlemmer af airo-pai, som tror på min forklaring om, at jeg er en studerende, der skal studere 

deres kultur. Jeg opnår kontakt til nogle nøgleinformanter i felten, som giver mig adgang til at 

studere deres ritualer i forbindelse med at søge kød i skoven og i floden. Jeg forklarer mit projekt 

over for disse nøgleinformanter, og forklarer dem vigtigheden af, at jeg kommer med ud i naturen 

for at lave deltagerobservation. Disse nøgleinformanter blandt airo-pai, hjælper mig med at 

arrangere interviews rundt omkring i landsbyen. Dette betyder, at jeg bliver sat i stævne med masser 

af jægere og fiskere, hvilket åbner op for min adgang til dataindsamling i felten. Jeg bliver 

efterfølgende inviteret med ud at søge kød i skoven og på floderne af forskellige informanter, 

hvilket giver mig adgang til enormt meget data.  

På grund af manglen på autoriteter i felten, som kunne repræsentere mig og mit projekt som 

antropolog, skulle jeg i starten konstant legitimere min tilstedeværelse. Nogle af airo-pai spurgte 

mig for eksempel om, hvor meget jeg ville betale dem for at komme med på jagt, hvilket vidner om, 

at de så mig som turist til at begynde med. Mine informanter indså løbende, at jeg var antropolog, 

og derfor kun kunne tilbyde min arbejdskraft og mine produkter, hvilket betød at jeg efter en lille 

uges tid i felten fik skabt rapport og fortrolighed med nogle nøgleinformanter i felten (jf. O’Reilly 

2009:58-59). Det var helt afgørende for min adgang til viden, at jeg fik skabt rapport med nogle 

informanter, fordi at disse nøgleinformanter også åbnede op for at mange af de indianere, som ikke 

ville samarbejde i begyndelsen løbende indvilligede i, at jeg kom med dem ud at søge kød og 

efterfølgende også ville deltage i interviews. Nogle af dem som i starten ikke ville lade mig studere 

dem kunne ikke særligt godt spansk og forstod mig derfor heller ikke så godt. Det var derfor et 

vendepunkt, at mine nøgleinformanter fik forklaret disse indianere på quechua, hvem jeg var og 

hvad jeg lavede, for at de kunne være fortrolig med, at jeg studerede dem. 

Jeg bliver positioneret blandt mænd i landsbyen, og mange af kvinderne vil slet ikke hilse på mig. 

Dette vidner om meget kønsopdelte aktiviteter blandt airo-pai. Oftest arbejdede mænd og kvinder 

sammen i grupper med folk fra deres eget køn. Fordi at søgen efter kød i skoven og i floden, 

primært er mandsdominerede aktiviteter blandt airo-pai, var indianernes positionering af mig blandt 

andre mænd i felten forenelig med mit projektdesign. De relationer jeg har skabt med mine 

informanter, i de roller jeg er blevet tildelt i felten, har afgørende indflydelse på den viden, jeg har 

haft adgang til (jf. Gulløv og Højlund 2010:353). Dette har bevirket, at jeg ikke har haft adgang til 

kvindernes forståelse af airo-pais kultur, og i løbet af feltarbejdet ikke har interageret eller lavet 

interviews med kvinderne. 
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Min adgang til viden blandt airo-pai er tidslig og rumligt begrænset forstået på den måde, at jeg var 

meget afhængig af elementer som vejrforhold i henhold til min dataindsamling. Elementer som 

storm, voldsom regn og uvejr havde stor indflydelse på, hvornår vi kunne tage ud at søge kød i 

skoven og på floden. Min data er også farvet af, hvilke informanter som jeg har været ude i felten 

med, når jeg har indsamlet empiri, og på hvilke tidspunkter vi har været ude i felten (jf. Norlyk et 

al. 2008). Derfor var det vigtigt for mig at komme med ud at søge kød med uafhængige informanter 

og på alle døgnets tidspunkter fordi, at jeg på den måde kunne sammenligne mine data på tværs af 

perioder og informanter. Disse elementer er alle med til at påvirke den data, som jeg har haft 

adgang til i felten.   

 

3.2 Afgrænsning af felten 

Jeg valgte aktivt at arbejde med de indianere, som allierede sig med den kosmologiske ontologi, jeg 

beskriver i løbet af opgaven. Dette valg er et udtryk for min selektive opmærksomhed som 

antropolog i felten i forhold til mit empiriske og analytiske objekt (jf. Hastrup 2010:399). På grund 

af den missionering, som foregår i området var der en minoritet af medlemmerne blandt airo-pai, 

som var konverteret til pinsekristne. Men jeg valgte at beskæftige mig med de indianere, som 

hidkaldte ånderne i forbindelse med deres subsistensaktiviteter. Det er med til at påvirke min data, 

at jeg vælger at indsnævre mit empiriske og analytiske fokus til at studere den gruppe af indianerne, 

som allierer sig med en animistisk kosmologi. Der var omkring 20 mandlige jægere og fiskere 

tilstede i Bellavista, mens jeg lavede mit feltarbejde, og ud af dem kom jeg til at samarbejde med 

omkring 12 af dem. Nogle tilbød at jeg kom med i skoven og på floderne for at søge kød, nogle 

ville interviewes, nogle ville have mig med i markerne at arbejde etcetera. På den måde havde jeg 

en forholdsvis lille gruppe af informanter, som jeg arbejdede ihærdigt på at få adgang til at studere.  

Jeg startede ud med et meget fænomenologisk projektdesign, hvor jeg ville undersøge, hvordan de 

enkelte jægere følte og brugte alle deres sanser i forhold til jagten. Jeg ville undersøge, hvad jagten  

betød for dem individuelt, og jeg ville sammenligne de enkelte jægeres måder at erfare og opleve 

jagten på. Jeg havde tænkt at fokusere på individuelle oplevelser og erfaringer med jagten. Dette 

projektdesign var meget vanskeligt at operationalisere blandt indianerne, fordi de ikke forstod 

følelser og sansninger som individuelle, men i stedet forstod airo-pai følelser som værende en form 

for kollektiv fortolkning af deres livsverden. Der eksisterer ikke en opfattelse af individet som 

suverænt og selvstændigt blandt airo-pai. Indianerne forstod ikke mine indledende spørgsmål i 
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felten om, hvordan de oplevede og følte omkring drab af dyrene. For dem er søgen efter kød i 

naturen en nødvendighed for overlevelse, og ikke noget de involverer sig følelsesmæssigt i på et 

personligt plan. 

Jeg måtte således revidere mit projektdesign allerede inden for den første uge, fordi jeg fandt ud af, 

at airo-pai betragtede søgen efter kød som praktiske aktiviteter, der sikrer deres overlevelse. Derfor 

måtte jeg gentænke mine hypoteser i felten, og begynde at spørge ind til nogle kollektive forståelser 

af naturen, fordi mine informanter ikke opfattede disse som personlige forhold til naturen. Blandt 

airo-pai eksisterer individet kun i de relationer det indgår i med andre menneskelige og ikke-

menneskelige væsener, og et fokus alene på individet som jeg startede feltarbejdet ud med viste sig 

således at være ukonstruktivt for mig at applicere i felten. På den måde går jeg metodisk fra en 

intersubjektiv fænomenologisk tilgang til kultur og over til en kollektiv forståelse af kultur. Geertz 

beskriver kultur som en fortolkningsproces, hvor jeg som antropolog fortolker mine informanters 

aktiviteter, som de selv fortolker løbende mens de udøver dem (Geertz 1993 [1972]:453). Geertz’ 

forståelse af kultur, appliceret på airo-pai, kan i opgaven give en forståelse af kultur som værende 

kollektiv. 

Relationer mellem mennesker, dyr og ånder kom ofte til udtryk i indianernes aktive engagement 

med deres naturomgivelser. Derfor begyndte jeg at undersøge indianernes aktiviteter ud fra en 

fænomenologisk tilgang, hvor det var mere konstruktivt for mig at undersøge indianernes måder at 

kommunikere med dyrene og ånderne på. Jeg begyndte således at spørge ind til måder, hvorpå de 

relationer, som airo-pai har til naturens væsener kommer til udtryk. Jeg opdagede, at airo-pais 

ritualer i forbindelse med deres subsistensaktiviteter forløber som en åndelig kommunikation 

mellem forskellige væsener i parallelle verdener, som alle på samme tid udgør forskellige 

dimensioner af den samme virkelighed. Jeg begyndte dermed at fokusere på airo-pais ritualer 

forbundet med søgen efter kød og i forbindelse med deres svedjeagerbrug. Jeg begyndte at forstå 

disse ritualer som en kollektiv kommunikation, hvor indianernes evner til at relatere til naturens 

væsener sikrer dem succes med deres subsistensaktiviteter. Jeg fandt blandt andet ud af, at airo-pai 

er enormt dygtige til at samarbejde med deres jagthunde, til at kommunikere med fugle og aber 

samt dyrenes ånder ude i naturen. Denne kommunikation er med til at optimere deres chancer for 

succes på jagten. På den måde ændrede mit analytiske objekt sig fra at handle om indianernes 

intersubjektive oplevelser og erfaringer med at søge kød, og til at handle om de kollektive 

præmisser for hvordan indianerne søger kød og forstår disse aktiviteter. Således gentænkte jeg mit 
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analytiske objekt løbende i felten, og jeg lod mit empiriske materiales muligheder drive feltarbejdet 

(jf. Hastrup 2010:400).  

Der var så mange elementer i deres verdensforståelse, som var så anderledes fra hvad jeg kendte. 

Jeg var nødt til løbende at forsøge at sammenligne og forbinde data fra uafhængige informanter for 

at danne mig et overblik over min data. På den måde begyndte min analyse af indianernes 

aktiviteter allerede så småt i felten. Antropologen Cathrine Hasse forklarer, hvordan antropologen i 

løbet af feltarbejdet internaliserer en ny betydning og viden gennem den sociale interaktion, hvilken 

ikke erstatter den viden antropologen havde i forvejen, men transformerer den, og på den måde 

forholder antropologen sig analytisk i felten (Hasse 2010:78-79). 

I forhold til mit empiriske fokus var jeg i starten af feltarbejdet kun fokuseret på at undersøge 

jægeres erfaringer med deres aktiviteter, men jeg fandt hurtigt ud af, at fiskeriet var en ligeså stor 

del af mine informanters forståelse af at søge kød. Airo-pai skelner ikke mellem jagt og fiskeri, og 

søgen efter kød i floderne udgør en stor del af deres kødindtag, hvorfor jeg ender med at inkludere 

airo-pais søgen efter kød i floderne i mit projektdesign. Efter jeg finder ud af, at airo-pais 

svedjeagerbrug og indsamling af frugter og grøntsager ligeledes udgør en stor del af deres 

næringsindtag, inkluderer jeg disse aktiviteter i min undersøgelse. På den måde må jeg som 

antropolog lade felten og mine informanter udfolde sig og afsløre, hvad der er på spil i deres 

verden, og så må jeg løbende gentænke såvel mit empiriske som mit analytiske fokus, således at det 

bestandigt opdateres efter den viden jeg indsamler i felten. På dette feltarbejde syntes jeg det gav 

bedst mening at udvide mit analytiske objekt til at rumme flere forskellige subsistensaktiviteter, 

fordi at mine informanter så dem som forbundne. Derfor måtte jeg også i henhold til mit empiriske 

objekt inkludere såvel jægere som fiskere, shamaner og agerbrugere, fordi alle disse aktiviteter var 

forbundne ifølge mine informanter. Mange af jægerne blandt airo-pai var således også fiskere og 

dyrkede jorden etcetera.  

I specialet er der en sammenhæng mellem mit teoretiske udgangspunkt i felten, de metoder som jeg 

har anvendt og så den data jeg har indsamlet. Jeg har undersøgt relationer mellem airo-pai og deres 

naturomgivelser, som de kom til udtryk i forskellige situationer og under bestemte betingelser. Jeg 

har derfor valgt at bo i felten og lave masser af deltagerobservation. I forhold til min brug af teori, 

har det været vigtigt for mig at finde nogle teorier, som forsøger at fortolke og forstå verden på en 

måde, der kommer tæt på den måde som mine informanter fortolker og forstår verden. Jeg forstår 

deres kommunikation og interaktioner med dyr og ånder som en perspektivistisk udveksling af 
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identiteter, der udtrykker sig gennem forskellige synsvinkler på virkeligheden. Jeg har valgt ikke at 

anvende kvantitative metoder i mit projektdesign, fordi jeg har valgt at fokusere på nuancer, detaljer 

og perspektiver hos en mindre gruppe af informanter.     

Jeg har løbende i felten foretaget en form for kodning af mine kvalitative data for at få et overblik 

over, hvad som var på spil blandt mine informanter. Jeg har dagligt systematisk gennemgået et hav 

af feltnoter og sammenlignet dem med mine interviewoptagelser for at få et overblik over data, som 

var forbundet til bestemte steder, begivenheder og informanter i felten. Jeg har forsøgt at 

identificere mønstre, der kan forbindes og fortælle historier om den sociale verden (jf. Emerson et 

al. 1995:142). Efter jeg kom hjem fra feltarbejdet har jeg renskrevet og sammenlignet feltnoter og 

transskriberet dele af mine interviews, som jeg umiddelbart fandt relevante for min analyse. Dette 

har jeg gjort på baggrund af en fokuseret kodning af datamaterialet, hvor jeg på baggrund af mit 

samlede datamateriale har ledt efter tematikker samt elementer i materialet, som var gennemgående 

og som jeg kunne forbinde analytisk (ibid.:143).  

 

3.3 Etik og sprogbarrieren 

I forhold til min position som udefrakommende antropolog, var jeg meget opmærksom på at 

forsøge at påvirke indianernes dagligdag så lidt som muligt. Jeg forsøgte ofte at observere mine 

informanter fra afstand, hvordan deres indbyrdes samarbejde var og hvordan de arbejdede, samtidig 

med at jeg også var interesseret i at deltage og involvere mig i den udstrækning, jeg kunne.  

Airo-pai udveksler ikke penge mellem hinanden i landsbyen, men de kan sommetider købe 

handelsvarer såsom ris, olie, salt, tøj og våben, når der kommer nogle handelsmænd forbi Bellavista 

op langs Yubineto-floden. Jeg forklarede mine informanter, at jeg var studerende, og derfor af 

etiske årsager ikke kunne betale for at komme med ud at indsamle data, fordi at mine data ikke 

kunne bruges i så fald (jf. Davies 2008:59). Jeg tilbød derimod min arbejdskraft i felten og 

forklarede mine informanter, at jeg var interesseret i at hjælpe dem med alt det, som de kunne bruge 

mig til, sådan at jeg kunne deltage og observere og involvere mig i deres aktiviteter (ibid). Det 

betød, at jeg løbende kom med mine informanter ud at søge kød i skoven flere gange og med ud at 

fiske i floderne. Derudover kom jeg med ud at vende jorden med gravestokke i markerne, hvor vi 

skulle så kassavaknolde.  
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Udover min arbejdskraft delte jeg ud af mine produkter i felten såsom myggespray, solcreme, sæbe, 

tandpasta og lignende. Jeg betalte ligeledes den familie som jeg boede hos penge ugentligt for den 

mad, som de lavede til mig. Således forsøgte jeg at give moderate ydelser igen til mine informanter, 

så de ikke følte sig udnyttet (jf. Davies 2008:59). Jeg følte, at jeg måtte indgå i en form for 

reciprocitetsforhold med mine informanter i felten, sådan at de kunne bruge mig til arbejdsopgaver 

og også fik gavn af mine produkter. Det var dog også et dilemma for mig, om det var etisk rigtigt at 

dele min myggespray med mine informanter. De havde aldrig set sådan et middel mod kløe, og når 

flasken ophører, står de således uden myggespray igen. På den måde er jeg som antropolog måske 

med til at give indianerne et nyt behov, som de ikke kan få dækket uden adgang til myggespray. 

Lige fra starten af feltarbejdet gjorde jeg meget ud af at forklare min agenda i felten. Jeg forklarede 

hvem jeg var, hvorfor jeg lavede feltarbejde blandt dem, og at jeg var interesseret i at leve sammen 

med dem for en periode for at undersøge deres måde at leve på. Jeg forsøgte på den måde at være 

transparent i felten omkring min tilstedeværelse (jf. Davies 2008:54). Jeg havde gennem min 

gatekeeper Roxani opnået informeret samtykke til at studere airo-pai i Bellavista af folkets politiske 

repræsentanter udadtil (ibid.). Langt størstedelen af mine informanter var ikke blevet informeret 

om, at jeg kom og skulle studere dem i en periode. Mit feltarbejde lægger derfor op til en kritisk 

diskussion om, hvad informeret samtykke betyder og kan bruges til i amazonskoven og i miljøer, 

hvor folk ikke bliver informeret om, at der kommer en antropolog og studerer dem. Derfor måtte jeg 

af etiske årsager være meget forsigtig og varsom med ikke at være til gene for mine informanter, da 

de på grund af manglende information om min ankomst og mit projekt ikke på forhånd havde 

mulighed for at overveje, hvorvidt de ville tillade, at jeg kom og studerede dem. Informeret 

samtykke er et eksempel på en vestlig institutionaliseret forordning, hvor vi som antropologer etisk 

må bede om tilladelse til at studere folk, men denne forordning kan vi af gode grunde ikke anvende 

i fjerntliggende områder i verden, hvor folks informationsniveau bevirker, at sådanne informationer 

ikke når frem til informanterne.  

Jeg gjorde meget ud af at fortælle mine informanter, at jeg ville anonymisere dem i min opgave ved 

at anvende pseudonymer i stedet for deres rigtige navne (jf. Davies 2008:60). På den måde kunne 

jeg forsikre dem om, at jeg ville beskytte deres identitet, hvilket betød at mine informanter ikke 

havde noget i mod at lade sig interviewe samtidig med, at jeg fik lov til at optage mine interviews 

med dem på min diktafon. 
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Fordi jeg boede i felten med mine informanter og fik lov til at følge mange af deres aktiviteter i 

hverdagen, fik jeg adgang til en del intim viden, som potentielt kan skade mine informanter. Dette 

giver mig nogle etiske forpligtelser som antropolog, der har at gøre med måden, jeg repræsenterer 

mine informanter på. Derfor må jeg udelade bestemte observationer i felten, fordi jeg er bevidst om 

ikke at gøre skade på mine informanter (jf. Davies 2008:53). Små etniske folk som airo-pai bliver 

sommetider støttet af nationale og internationale udviklingsprojekter, og deres politiske 

repræsentanter kæmper for at disse folk kan vindicere deres rettigheder. Det er vigtigt for mig at 

repræsentere airo-pai på en måde, hvor jeg forholder mig så åbent til dem som muligt og 

opretholder rum for variation af lokale fortolkninger af deres kultur blandt mine informanter. 

Samtidig må jeg være varsom med, hvordan jeg repræsenterer mine informanter og derfor udelade 

informationer, som er potentielt skadelige for mine informanter i felten (jf. Marcus & Fischer 

1986:9). Mine nøgleinformanter viste mig således hemmelige aktiviteter og gav mig en intim viden, 

som de havde respekt for, at jeg ikke ville skrive om og afsløre i min opgave.  

I forhold til sprog havde jeg en udfordring i felten. Airo-pai snakker deres eget sprog, som er 

beslægtet med quechua. Jeg lærte ikke at snakke ret meget quechua, men mine informanter forsøgte 

at lære mig nogle ord og sætninger på quechua, hvilket også gav mig en forståelse af kulturelle 

særegenheder i felten. Jeg forsøgte at lære nogle nøglebegreber, mens jeg boede i Bellavista, men 

oftest måtte jeg få informanter til at hjælpe mig med at oversætte hvad der blev sagt.  

Det var en barriere for mig i felten, at jeg ikke mestrede quechua, fordi mine informanter oftest 

snakkede quechua mellem hinanden indbyrdes. Hvis jeg havde kunnet snakke deres sprog ville jeg 

have kunnet forstå deres kultur i endnu højere grad. Fordi jeg skulle have oversat hvad folk sagde til 

spansk, ligesom at mine spørgsmål ofte skulle oversættes fra spansk til quechua, kan der være gået 

noget mening tabt under oversættelserne. Til gengæld kan det også have været en fordel, at jeg 

brugte tolke, som mine informanter kendte i forvejen, og at den interviewede dermed kunne føle sig 

tryg ved oversætteren, da han kendte vedkommende i forvejen (jf. Buur 1999:61). Det var 

afgørende for min dataindsamling, at jeg fik fat på nogle tosprogede informanter i felten, som også 

mestrede spansk, i mindre eller højere grad, og at de var behjælpelige med at oversætte mellem 

quechua og spansk. Heldigvis var der mange i felten, som kunne snakke lidt spansk, og på den 

måde kunne jeg spørge ind til mange af de ting, jeg ikke forstod. 

I forbindelse med mine båndede semi-strukturerede interviews brugte jeg en af mine tosprogede 

nøgleinformanter, som tog med og oversatte spørgsmål og svar i de tilfælde, hvor jeg lavede 
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interviews med informanter, der kun talte quechua. Under disse interviews skulle jeg nogle gange 

spørge ind til elementer op til flere gange før min informant forstod, hvad jeg mente, og her kan der 

også have været nogle oversættelsesproblemer i forhold til data. Jeg kunne for eksempel ikke følge 

med i, hvad der blev oversat og hvad der ikke blev oversat under interviews, fordi jeg ikke forstår 

quechua, hvilket kan være et problem i forhold til min data (jf. Buur 1999:60). Som antropologen 

Peter Metcalf beskriver, kan det forekomme, at informanterne undlader at fortælle hvad de virkelig 

tænker eller føler, men snarere fortæller hvad de tænker, at antropologen vil høre. Derfor kan der, 

ifølge Metcalf, ofte være forskel på hvad informanterne gør og siger (Metcalf 2002). Derfor var det 

vigtigt for mig at sammenligne den data jeg indsamlede under interviews med den data jeg opnåede 

gennem observationer og deltagerobservation. 

Jeg lavede hele mit feltarbejde på spansk, og det kunne lykkes, fordi jeg fik hjælp med oversættelser 

under hverdagssituationer og under interviews. Jeg kunne også snakke spansk med de informanter 

jeg var ude at søge kød med, og på den måde kunne jeg løbende spørge ind til mange af de ting jeg 

var i tvivl om. Jeg kunne for eksempel spørge ind til, hvorfor de ofrede ting til deres ånder og guder, 

og hvorfor de handlede som de gjorde i bestemte situationer. På den måde var jeg heldig med, at 

mange af mine informanter i felten kunne snakke og forstå spansk. 
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4. Introduktion til airo-pai 

Airo-pai betyder ”folket fra dette bjerg” og man mener at de kaldes sådan fordi, at de i sin tid 

udvandrede fra bjerget i skoven, og så først senere har slået sig ned og bygget landsbyer ved 

bifloderne Yubineto, Napo og Santa María i Peru (Belaunde 2001:31). På spansk benævnes dette 

folk ofte ”secoya”, men jeg vil i denne opgave benævne dem ”airo-pai”, fordi de oftest selv bruger 

denne term, når de refererer til sig selv. Airo-pai er et etnisk folk i Peru, som har etniske fæller i 

Ecuador. Airo-pai bor i syv forskellige landsbyer i Peru herunder Bellavista, Santa Rita, Nuevo 

Belén, San Martín, Isango, Machorita samt Vencedor Huajoya. Alle ovennævnte landsbyer er 

lokaliseret inden for en radius af 50 km på grænsen mellem Peru og Colombia i amazonskoven 

(ibid.:24). Airo-pai tæller over 600 indianere alene i Peru (ibid.:27-28).  

 

Kort over Yubineto-floden, hvor Bellavista ligger på grænsen mellem Peru og Colombia.  

Kilde:https://diariolaregion.com/web/wp-content/uploads/2016/07/mapa.png 

 

 

https://diariolaregion.com/web/wp-content/uploads/2016/07/mapa.png
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Bellavista, som er den landsby jeg lavede mit feltarbejde i, er lokaliseret ved Yubinetofloden i Peru, 

som er en biflod til hovedfloden Putumayo, som grænser op til Colombia. Bellavista ligger 

forholdsvist isoleret og i et ufremkommeligt område af amazonskoven. Jeg brugte en uges tid for at 

komme frem til landsbyen samt for at komme ud af området, da jeg skulle hjem, fordi den nærmeste 

havneby i amazonskoven, Puerto Leguízamo, ligger to til fire dages sejlads i kano fra Bellavista. 

Airo-pai hører derfor under gruppen af forholdsvis ukendte folk i Peru på grund af deres relativt 

afsidesliggende geografiske placering i amazonskoven, et temmelig ufremkommeligt terræn samt 

knaphed af transportforbindelser til de urbane centre i denne zone af amazonskoven (Belaunde 

2001:28).   

I landsbyen Bellavista har airo-pai indrettet sig sådan, at de hovedsageligt bor sammen i de enkelte 

familier, i visse tilfælde med medlemmer fra deres svigerfamilier. Indianerne bor i træhytter med 

tag af palmeblade, som er hævet omkring 120 centimeter over jorden. Landsbyens vilde hunde og 

høns sover typisk under hytterne om natten og vandrer omkring under, omkring og oppe i hytterne 

om dagen. Airo-pai bor omkring tre til syv personer i hver hytte, og landsbyen tæller cirka 50-60 

hytter i alt. En rapport fra 2016, udarbejdet af Ministeriet for kvinder og udsatte folk i Peru MIMP, 

anslår, at der bor 226 indianere, heraf cirka 50-60 personer, der er 30 år eller ældre og fire gange så 

mange børn og unge
8
. Under mit feltarbejde var der dog mange af indianerne, som ikke var tilstede 

i landsbyen, dels fordi at nogen af dem arbejdede som gæstearbejdere i andre byer i amazonskoven 

eller fordi at de havde søgt uddannelsesmuligheder i andre byer. Der er ingen skole i Bellavista. 

Hytterne er indrettet stort set uden møbler, og indianerne sover på gulvet med myggenet, som nogle 

har fået erhvervet sig af de handelsmænd, der nogle gange lægger vejen forbi byen. Airo-pai sidder 

typisk på gulvet langs væggene og indtager deres mad med hænderne fra små skåle, hvilke de 

ligeledes bruger til at indtage deres mange slags hjemmelavet grød. Mange af indianerne tager et 

hvil i løbet af aftenen i en af deres mange hjemmevævede hængekøjer. 

  

                                                           
8
 Rivas, R. R. 2016. Línea de base sobre la situación de las niñas, niños y adolescentes en el Distrito 

Teniente Manuel Clavero, Cuenca del Putumayo. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, MIMP. 
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4.1 Historisk kontakt, sprog og kultur 

Airo-pai har formået at bevare deres eget sprog, som de også kalder airo-pai. Dette sprog udspringer 

fra quechua, og mere præcist stammer det fra den lingvistiske sprogstamme Tucano Occidental 

(Belaunde 2001:27). Airo-pais kultur bærer præg af ritualer og kosmologiske forestillinger, som har 

rødder i deres forfædres mytologi. En lille minoritet blandt airo-pai havde lært spansk gennem 

undervisning, de havde modtaget i andre byer i amazonskoven. Blandt denne lille minoritet kunne 

jeg få hjælp til oversættelser og interviews under mit feltarbejde. Langt størstedelen af indianerne 

snakkede kun quechua. Airo-pai har i løbet af de sidste 500 år været plaget af kolonisering, vold, 

epidemier, erobringer og økonomisk udbytning fra spanske herremænd, der i forskellige epoker har 

forsøgt at besætte og kontrollere området omkring Yubineto- og Putumayo-floden mellem 

Colombia og Peru (ibid.). Airo-pai forstår sig selv som et folk, der er født ud af deres skov, og de 

tillægger derfor dem selv en helt særlig ret til jorden i området, og ser sig selv som legitime ejere og 

beskytte af skoven (ibid.:31). Ifølge airo-pais mytologi er deres del af skoven helliget den 

patrilaterale slægt Piëguaje, hvilket er et meget almindeligt efternavn blandt airo-pai (ibid.:32). Ikke 

desto mindre, har dette folks område af amazonskoven været stærk belastet af vold i forbindelse 

med udenlandske ekstraktive industrier som har besat og eksproprieret hele områder samt 

slavebundet de forskellige etniske grupper, herunder airo-pai, med henblik på udvindelse af gummi, 

kokain, træ etcetera.  

Airo-pai har været udsat for sporadiske missioneringsaktiviteter, og det første forsøg på at omvende 

airo-pai til kristne, var udført af franciskanerne i slutningen af 1600-tallet. Senere forsøgte 

jesuitterne at omvende airo-pai til kristne indtil de blev forvist og udstødt fra området i 1766 

(Belaunde 2001:36). Missionsfolkenes tilstedeværelse havde fatale konsekvenser for indianerne, og 

mange airo-pai døde af de epidemier, herunder influenzaepidemier, som europæerne introducerede i 

området, hvilket resulterede i at indianerne begyndte at beskylde hinanden indbyrdes i stammerne 

for forhekselser, da de fortolkede de mange dødsfald som konsekvenser af lokal hekseri (ibid.). 

Omkring 1800-tallet og særligt ved overgangen til 1900-tallet hærgede udefrakommende 

ekstraktive industrier området, hvilket blandt andet betød, at mange spanske herremænd slavegjorde 

og udbyttede indianerne i deres gummiindustri (ibid.:37). Særligt siden 1980’erne har regionen 

omkring Napo- og Putumayofloden været hårdt præget af vold i forbindelse med den omfattende 

kokainindustri, hvor illegale kriminelle grupper har hærget området for at trafikere kokablade fra 

regnskoven. Området hvor airo-pai bor er ikke belastet af paramilitære grupper, og der var stille og 

roligt under mit feltarbejde. 
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I Bellavista har de to missionærer fra pinsekirken i Colombia boende i landsbyen, som afholder 

kulte et par gange om ugen. Missionærerne forsøger at omvende airo-pai til den kristne tro. Jeg 

deltog i nogle af deres kulte med henblik på at se, hvor mange indianere som de havde lykkes med 

at omvende. Det var oftest kun 5-10 indianere ud af landsbyens omkring 200 indbyggere, som 

deltog i disse kulte. Blandt de indianere, som deltog i kultene var det hovedsageligt bestemte 

familier med deres børn, mens langt størstedelen af indianerne praktiserede deres ritualer med 

udgangspunkt i deres forfædres kosmologi og tro på animisme.  

 

4.2 Subsistensøkonomi 

Airo-pais økonomi er en subsistensøkonomi, som består af svedjeagerbrug, jagt, fiskeri samt 

plukning og indsamling af diverse grøntsager og frugter. Deres svedjeagerbrug er baseret på de 

enkelte familier, som bor i hver deres hytte, og som fælder og afbrænder fjern regnskovsvegetation 

for at dyrke majs og rodknolden kassava. Familierne hjælper ofte hinanden med at dyrke og så 

afgrøderne, således at de effektiviserer arbejdet. Denne nabohjælp indianerne imellem kan ligeledes 

forstås som en form for reciprocitet, da airo-pai moralsk er forpligtet til at hjælpe hinanden på skift, 

og disse moralske arbejdsforpligtelser eksisterer såvel mellem indianere, hvor der er konsanguine 

bånd imellem dem og ligeledes eksisterer også moralske forpligtelser til at hjælpe dine 

svigerfamilie(r), hvor der eksister laterale slægtskabsbånd mellem indianerne. På den måde fungerer 

airo-pais relationer af reciprocitet hovedsageligt inden for den enkelte familie samt mellem 

svigerfamilierne, hvilket ligeledes kan observeres ved at de fisker og jager sammen med 

medlemmer fra deres respektive svigerfamilier. Indianernes svedjeagerbrug er desuden en 

afgørende del af deres subsistensøkonomi, forstået på den måde, at det udgør en stor del af deres 

daglige næringsindtag sammen med indsamling af frugter og grøntsager i området omkring 

landsbyen Bellavista.  

Derudover sælger airo-pai lejlighedsvis dyreskind og deres hjemmelavede hængekøjer til 

handelsmænd, fra hvilke de kan erhverve produkter såsom tøj, sko, ris, olie, toiletpapir, sæbe, rifler, 

patroner etcetera. Det er dog en lille del af indianerne, som har råd til disse vestlige luksusvarer som 

for eksempel sko, og ofte går airo-pai barfodede eller med en sko på, da de deles om skoene med 

brødre og andre familiemedlemmer. Penge udveksles ikke for mad og drikke imellem indianerne, 

hvorimod airo-pai bytter og deler de varer de selv producerer og søger i naturen såsom ”chichas” 

grød, frugt, grøntsager, vildtkød og fisk. Airo-pais indkomst fra dyreskind og hængekøjer har 
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betydet, at de har kunne optimere deres våben, således at de nu jager med rifler og patroner, hvor de 

tidligere jagede med luftrør samt bue og pil. Nogle af indianerne fortalte mig at de stadig mestrede 

at jage med deres luftrør samt bue, men at de nu foretrak at jage med riffel, da det var nemmere. 

Airo-pai fisker stadig med spyd, hvilke de selv laver og de sætter fælder op i skoven med stærke 

træstolper og flettede grene. Jeg observerede også, hvordan de laver hjemmelavede fiskestænger 

med stærke grene fra skoven, som de snitter til med macheter. Alle medlemmer af airo-pai lærer at 

fiske fra, at de er fire til fem år gamle, fordi fisk udgør en stor del af indianernes næring, da de bor 

ud til Yubineto-floden, så de har gode muligheder for at fiske fra deres kanoer.  

 

4.3 Kønsrelationer, arbejdsdeling og vold 

Da indianerne i Bellavista ingen skole har, bliver den undervisning som indianerne får overleveret 

fra forældre og bedsteforældre og til deres børn og børnebørn i de enkelte familier. Det er oftest en 

praktisk undervisning i aktiviteter, som sikrer stammens overlevelse. Helt fra små er børnene med i 

markerne for at så og høste og allerede når de bliver omkring fem år skal både drenge og piger lære 

at fiske selv. Lidt senere kommer drengene med fædrene på jagt, og de jager ofte i grupper sammen 

med medlemmer fra svigerfamilierne. Pigerne lærer tidligt at udføre en masse husligt arbejde samt 

at hjælpe til med at bære flodvand op til hytterne, lave kassavabrød og fjerne ukrudt med machete i 

markerne. Pigerne bliver ofte gravide meget tidligt allerede omkring pubertetsalderen. På denne 

måde sikrer indianerne, at de fortsat har mange unge mennesker til at hjælpe til med 

svedjeagerbruget og fiskeriet. De ældre stammemedlemmers mytologiske overleveringer samt 

dertilhørende dyrkelse af rituelle praksisser, fungerer som en form for undervisning i stammen på 

tværs af generationer, og denne lærdom og undervisning har foregået oralt, da indianerne ikke har 

nogen skole. 

Airo-pai er udfordret ved fraværet af egentlige myndigheder. De fire såkaldte ”maksimale chefer” 

som skulle være stammens politiske repræsentanter for folket udadtil var fraværende og altså ikke 

tilstede i landsbyen i den måned jeg lavede feltarbejde der. Der var altså ikke noget politi eller ikke 

nogen autoritet, som kunne træde ind, når nogle indianere udøvede vold mod andre i landsbyen, og 

generelt manglede airo-pai en form for social og politisk organisation til at varetage sådanne 

udfordringer. Fordi indianerne ikke har nogen autoritet til at irettesætte overfaldsmænd, er selvtægt, 

med eller uden hjælp fra en shaman, ofte måden indianerne løser konflikter og nabofejder. Det skal 



Lasse Schiøtt  

Speciale i Socialantropologi  

Lunds Universitet 2019 

39 
 

siges, at det var bestemte personer i stammen, som havde et voldeligt gemyt efter indtag af alkohol. 

Når indianerne ikke er berusede er de fredelige. 

Belaunde forklarer, hvordan kønsopdelt arbejde er meget udbredt blandt etniske grupper i 

amazonskoven, og denne differentiering af arbejdet skal forstås som kønnenes komplementaritet, 

hvilke er uadskillelige koncepter i forhold til indianernes karakterisering af kønsrelationer 

(Belaunde 2001:247). Kønnenes arbejdsroller skal, ifølge Belaunde, tænkes som en dynamisk 

polaritet, som fungerer i form af gensidige ydelser samt en praktisk afhængighed mellem kønnene 

(ibid.:248). For begge køn gælder en generel ansvarspligt og bestemte obligationer i retning af at 

respektere og lytte efter de ældres råd og rette sig efter deres forevisninger i dagligdagslivet (ibid.). 

Det er stort set altid kvinderne i landsbyen, som vasker op, vasker tøj fra kanoerne ved floden og 

laver mad. Mændene går på jagt, fisker, arbejder i markerne, og laver hængekøjer. Kvinderne 

hjælper også til med macheter i markerne med at fjerne ukrudt, de hjælper med at så og høste 

afgrøder, og med at fiske og samle frugter ind til landsbyen. Jeg deltog desuden i airo-pais arbejde 

med at så kassavaknolde i marken. Her er arbejdet ligeledes meget kønsopdelt. Kvinderne serverer 

løbende mændene og drengene majs- og kassavagrød, som de kan styrke sig på under det hårde 

arbejde, hvor de vender jorden med gravestokke, som de tilspidser med macheter. Kvinderne går 

bagved mændene under dette arbejde for at komme rodknoldene ned i de huller i jorden, som 

mændene har vendt med gravestokkene. Således er arbejdet blandt airo-pai meget kønsopdelt, og 

det enkelte køn er indforstået med hvilke arbejdsopgaver, de forventes at varetage. Indianerne 

hjælper  hinanden med at så og høste i markerne. Denne solidariske hjælp er særligt udbredt mellem 

svigerfamilier i landsbyen, således at arbejdet effektiviseres. Den familie som har bedt om hjælp 

med arbejdet i markerne giver så mad og drikke til de indianere, som hjælper til med arbejdet. 
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Her er jeg ude at vende jorden med gravestokke, hvor vi sår rodknolden kassava ude i skoven. Som det ses 

på billedet bærer nogle af indianerne kushma og andre bærer vestligt tøj, som de har købt af omsejlende 

handelsmænd. (Foto: Lasse Schiøtt) 

 

Airo-pai har hængt deres kassavabrød til tørre på snorene uden for hytten i Bellavista. (Foto: Lasse Schiøtt) 

 

Jeg oplevede i Bellavista, at samlivet mellem mænd og kvinder ikke altid var så harmonisk som 

Belaunde beskriver det i landsbyen Vencedor Huajoya i 1990’erne. Jeg oplevede episoder, hvor 

mænd slog og sparkede deres koner, og dette foregik såvel om dagen som om aftenen. Derudover 

revsede forældrene deres børn. Problemerne med vold i stammen var ofte sammenfaldende med 

indianernes til tider store indtag af hjemmelavede alkoholer i form af fermenteret kassavagrød og 
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stærke frugtlikører, hvilket ofte endte i voldsepisoder mellem par eller i slagsmål mellem mænd i 

løbet af festerne.  

Mit indryk er, at børnene bliver opdraget hårdt i stammen med den intention, at de skal lære at klare 

sig selv i naturen blandt de mange vilde rovdyr. Jeg oplevede for eksempel ofte, at børn ikke blev 

trøstet, når de græd, og børn helt ned til 3-5-årsalderen som løb omkring og slog de vilde hunde i 

landsbyen med kæppe. Børnene lærer hurtigt at forsvare sig mod de vilde hunde, ved at kaste sten 

efter dem og slå dem med trækæppe. Disse vilde hunde i Bellavista kunne finde på at angribe 

dagligt, og de havde ifølge indianerne hundegalskab og udgjorde derfor en smittefare i forhold til 

rabies ligesom nogle af flagermusene gjorde det i landsbyen. Disse udsultede, vilde hundes gøen 

præger landsbyens lydbillede om morgenen, hvor de sammen med hanernes galen og solens opgang 

over de høje regnskovstræer vækker alle landsbyens indianere op til dagens gøremål og aktiviteter. 

De vilde hunde udgør en form for beskyttelse af landsbyens indianere mod farlige dyr i 

amazonskoven. 
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5. Relationer mellem airo-pai og naturens væsener 

5.1 Airo-pais mytologiske baggrund 

I dette afsnit vil jeg analysere, hvordan airo-pais måde at alliere sig med deres kosmologi er en 

nøgle til at forstå, den måde dette folk lever på, herunder deres forståelse af, hvordan de kan søge 

kød i skoven og i floderne, og ligeledes den måde de driver deres svedjeagerbrug på. Først vil jeg  

afklare, hvilken forståelse airo-pai har af universets oprindelse, dets indretning og dets cykliske 

udvikling. Jeg vil vise, hvordan ånderne i naturen har en vigtig betydning for airo-pai, og derudover 

vil jeg analysere indianernes relationer af affinitet med jagtdyrene.  

Ifølge airo-pais kosmogoni, med hvilken jeg mener folkets forståelse af universets tilblivelse, er der 

en epoke før og efter at deres månegud Ñañë blev født. Ñañë er deres måne, og det er samtidig ham, 

som regulerer kalenderåret, månederne samt skovens og flodernes årstider. Ifølge airo-pai 

forsvinder Ñañë aldrig, men han fornyer sig derimod cyklisk, ved at dø og blive genskabt 

kontinuerligt. Som en informant i stammen udtrykte sig til mig: 

Nañë skabte alle de kosmiske niveauer i verden. Han skabte menneskene, og nogle af menneskene 

forvandlede han til dyr, som han så satte ud i skoven. Nañë fjernede også halen på aberne, og på 

den måde skabte han menneskene, som udvandrede fra den underjordiske verden. Airo-pai stammer 

fra aben “choro” og Nañë fjernede dens hale og skabte dermed mine forfædre. Der eksisterer også 

andre abearter under jorden som for eksempel “machín” – det er en hvid abe, og hvide mennesker 

stammer fra aben machín.
9
 

Ñañë kan ses af alle, og han er i særdeleshed tilstede om aften og natten under airo-pais drømme i 

søvnens stund, og under indianernes spirituelle rejser til andre verdener og andre sider af 

virkeligheden. Airo-pai tror på, at der efter den mytiske tidsalder eksisterer flere forskellige lag i 

kosmos; henholdsvis en underjordisk verden, en himmelsk verden og en mellemliggende verden, 

hvor vi mennesker bor. Dyrenes forfædre bebor den lavere verden, hvorimod de hellige væsener 

bebor den højere og himmelske verden. Denne mellemliggende verden er delt op i en synlig side af 

virkeligheden og en usynlig anden side af virkeligheden. Derudover eksisterer der en verden under 

vandet, ifølge airo-pai. Ñañë er for airo-pai en gud, som har forvandlet de mennesker om til dyr, 

som han ønskede at dræbe. Derfor er jagtdyrene såsom vildsvinene og aberne, ifølge airo-pai, 

tidligere mennesker som Ñañë har forvandlet til dyr, som de så kan jage i skoven.
 10

 

                                                           
9
 Citat fra mit interview med Vasquez i Bellavista (37 år) d. 25. februar 2018 

10
 Fra mit interview med Rojas (33 år) d. 22. februar 2018  
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Disse forskellige kosmiske niveauer eksisterer ifølge indianerne samtidig, og de er en form for 

forestilling om en rumlig og tidslig inddeling af universet. Airo-pais kosmologi er stærkt præget af 

deres forfædres mytologi, som udspringer af en bestemt kosmogoni, forstået på den måde, at 

indianerne har en mytisk forklaring på, hvordan universet opstod, og airo-pais kosmologi 

indbefatter også en eskatologi, hvilket vil sige, at de har en idé om universets slutning og universets 

forskellige væseners forvandlinger fra et organisk liv med en verdslig eksistensform og en overgang 

til et åndeligt og himmelsk liv i den himmelske verden.  

Airo-pai indgår i multiple relationer mellem væsener på forskellige kosmologiske niveauer i deres 

verdensforståelse. Indianerne har en klar kønsopdeling i deres forståelse af mænds og kvinders 

identitet og dertilhørende sociale arbejdsdeling. Mændene blandt airo-pai opfattes af de himmelske 

væsener, som bebor den anden side af virkeligheden, således, at ånderne ser mændene som 

guldpiroler, hvilke er sortgule tropiske fugle. Ånderne ser altså ikke væsener med menneskekroppe, 

når de ser på airo-pai, men derimod ser de fugle. Det gør de fordi, at de maskuline aktiviteter blandt 

indianerne udover jagt, fiskeri og landbrug er deres vævning af hængekøjer. Hunnerne blandt 

guldpirolerne er enormt gode til at væve reder til deres unger i træerne, hvilke minder meget om 

airo-pais hængekøjer, og derfor ses mændene blandt indianerne som piroler.
 11

 

I det metaforiske sprog som bruges af de hellige væsener, som bebor den anden side af 

virkeligheden, kaldes airo-pais hængekøje for guldpirolernes lille rede. Mange af indianerne blandt 

airo-pai sover og hviler i hjemmevævede hængekøjer af naturlige fibre. Kunsten at væve 

hængekøjer overleveres fra far til søn blandt airo-pai, og det er en konstituerende aktivitet for den 

maskuline identitet, ligesom søgen efter kød i bjerget og ved floderne er det. Kvinderne blandt airo-

pai ses af de himmelske væsener, som bebor den anden side af virkeligheden, som grønne 

papegøjer, blandt andet fordi de snakker meget ligesom de grønne papegøjer.
12

  

Airo-pais kosmologiske forestillinger og opfattelser er direkte forbundet til deres sociale og 

verdslige liv, hvori disse opfattelser kommer til udtryk i indianernes etiske værdier. Indianernes 

opfattelser om universets indretning udtrykker dybe antagelser om moralitet og om verdens 

væseners handlemuligheder, hvilket jeg vil uddybe i mit afsnit om Jagt, sex og død, hvilket er 

intimt forbundet med airo-pais sociale relationer med ånderne og guderne.  

                                                           
11

 Fra mit interview med Rojas (33 år) d. 22. februar 2018 
12

 Fra mit interview med Rojas (33 år) d. 22. februar 2018 
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Blandt airo-pai har naturens ånder en stor betydning for deres sociale liv, og disse ånder minder om 

menneskelige væsener. På quechua hedder disse ånder ”huatis”. Ånderne, som bebor den anden side 

af virkeligheden reproducerer sig ikke ligesom menneskene i denne verden gør, ifølge airo-pai. 

Indianerne opfatter sig selv som de menneskelige kopier af to fuglearter, der lever i flokke og som 

reproducerer sig, mens ånderne i den himmelske verden ikke gør det. Denne måde at opfatte og 

forstå sig selv på kan fortolkes som en form for symbolsk selvrepræsentation, ligesom i den 

symbolske antropologis studier af animisme (jf. Bird-David 1990 m. fl.), men den er ikke kun 

symbolsk, fordi den også er ontologisk virkelig for airo-pai (jf. De Castro 1998). Indianerne lever 

deres liv i den tro, at de er fugle, som skal reproducere sig selv. 

Menneskenes ånder forenes, ifølge airo-pai, med dyrenes ånder og rekonstituerer dyrets kød, hvilket 

er det kød, som indianerne spiser, når de dræber dyrene i bjerget. Dyrenes krop er altså, ifølge airo-

pai, skyggen af det som tidligere var menneskenes kroppe. Ifølge airo-pai, er dyrenes kroppe 

dermed en dobbelt ånd fra en menneskelig ånd og fra et dyrs ånd, og det er samtidig et objekt fra 

genopstandelsen. Transformationen af en død indianer til et evigt væsen kan, ifølge indianerne, 

sommetider opereres af guderne. De åndelige mennesker i himlen er genopstandne væsener, der 

bærer præg af deres fortid og organiske død. Airo-pai mener, at man ved at drikke en frugtekstrakt 

”nuni” i løbet af sit verdslige liv, selv kan være med til at processere sin genopstandelse i den 

himmelske verden. Ifølge indianerne er døden uundgåelig, og for at leve et efterliv sammen med de 

åndelige mennesker i himlen, er det nødvendigt, at menneskenes organiske krop passerer døden og 

genopstandelsen for, at den derefter kan forenes med de hellige væsener og opnå evigt liv, eftersom 

at de elementer som konstituerer det levende menneske skal separeres fra menneskets sjæl.
13

 

Jeg fik at vide, at disse åndelige mennesker i himlen sommetider kan hjælpe med at kurere 

sygdomme. Ifølge airo-pai, forlader menneskene deres døde fysiske krop, når vi dør, og vores ånd 

eller sjæl forenes herefter med dyrenes ånder, hvor vores sjæl bidrager til at skabe dyrenes kroppe. 

Nogle dyr genforenes med deres åndelige ejer Macatañë, når de dør, mens andre reinkarneres som 

nye dyr ved en fusion med menneskelige sjæle. Det er for eksempel ikke vildsvinets menneskelige 

essens vi ser, når vi ser vildsvinet løbe forklædt i dens pels i bjerget, men derimod skyggen af de 

menneskelige væsener vi ser i dyrene som bevæger sig rundt i skoven. Rane Willerslev finder en 

tilsvarende forståelse af dyrene blandt yukaghirerne i Sibirien (Willerslev 2007). Airo-pai mener, at 
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dyrenes, ligesom andre essentielt menneskelige væseners, kapacitet til forandring, ikke er en radikal 

forandring de gennemgår, men derimod gennemgår dyrene og universets andre menneskelige 

væsener løbende en relativ forandringsproces.
14

 

Ñañë fik, ifølge airo-pais mytologi, kvinder til at menstruere, hvilket blandt mange andre 

menneskelige fænomener fortolkes som elementer af deres måneguds raseri, hvilket han har 

efterladt i det organiske og jordiske liv, og som derfor er blevet til en del af den historie, som 

indianerne fortæller hinanden om universets tilblivelse. Derfor fortolkes fænomener som 

menstruation, sygdomme og raseri blandt andre som mytologiske og kulturelle fænomener, som 

ikke hos airo-pai relaterer sig til menneskets biologi. Menstruationen er et udtryk for fertilitetens 

gave, men den er, ifølge airo-pai, også et udtryk for menneskehedens verdslige fornærmelse, fordi 

den udløser åndernes raseri. Menstruationsblod er for airo-pai et udtryk for den hellige 

uoverensstemmelse, som driver forandringsprocesser, og som i sidste ende fører til døden. Raseriet, 

ligesom det organiske liv på denne side af virkeligheden, er opstået ud af måneguden Ñañës bedrag 

og vildfarelse af menneskeheden. Raseriet er, ifølge indianerne, intimt forbundet med Ñañës 

skabelse og forevigelse af den menneskelige fertilitet og reproduktionsevne. Airo-pai associerer 

derfor raseriet med de livgivende og skabende processer, og samtidig forbinder de det verdslige 

raseri med sygdomme og døden. Fordi raseriet konstant har et skadeligt potentiale, er airo-pai 

bestandigt nødt til at forsøge at kontrollere det. På samme måde fortolker indianerne menneskenes 

evige rivaliseringer, som et produkt af Ñañës bedrag og vildfarelse af menneskeheden, og han har 

ikke efterladt noget svar på, hvordan indianerne kan overkomme disse sociale problemer 
15

. I 

kapitlet Jagt, sex og død vil jeg analysere, hvordan airo-pai lever med en frygt for 

menstruationsblod og blod generelt, da de associerer det med åndernes raseri. Denne frygt kommer 

til udtryk i de forholdsregler, som indianerne udviser i forbindelse med jagten. 

Ñañë lærte desuden indianerne deres kulturelle færdigheder, hvorefter han til sidst steg op til himlen 

og forvandlede sig til måne.
16

. I airo-pais mytologi er gudinden Repao, Ñañës’ kone, og det var 

hende, som lærte menneskene deres næringsmæssige hverdagsaktiviteter såsom at dyrke jorden 

samt at søge kød i skoven og i floderne. Menneskene deler stamfædre med tre forskellige arter af 

aber. Arternes fælles stamfader er forblevet i jordens indre, og han besidder tre hænder. Mennesket 

er blevet udstyret med to hænder i deres måneguds billede. Aberne derimod er, ifølge indianerne, 
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legemliggørelsen af den hånd, som var tilovers. Airo-pai mener, at aberne er et billede på en grotesk 

eksistens, som er meget begrænset i forhold til menneskenes eksistens. Den episode hvor deres 

forfædre opstår og udvandrer fra under jorden, er det tidspunkt hvor menneskelivet begynder på 

jordoverfladen. Menneskenes forfædre er også abernes forfædre 
17

. Således nedstammer såvel airo-

pai, de hvide mennesker i verden samt de andre etniske folk i amazonskoven, ifølge indianernes 

mytologi, alle fra tre forskellige abearter, som udvandrede fra den underjordiske verden.  

Relationen mellem airo-pai jægerne og jagtdyrene i skoven kan anskues som en relation af affinitet, 

fordi at menneskene og dyrene indgår i en relation på et åndeligt niveau. Jægerne betragter dyrene 

som attraktive kvinder. Dette kan forstås ud fra åndernes synspunkter, hvor dyrene fremstår som 

attraktive og arbejdsomme og beredte på at indgå ægteskab med jægerne. Ifølge vildsvinenes 

synspunkt har de en livsstil, som er meget lignende indianernes livsstil. Vildsvinene drikker 

kassavagrød og fester sammen ligesom indianerne gør det, og de går op i at holde deres huse i 

skoven ligesom indianerne gør det. Ud fra de himmelske væseners synspunkt er disse vildsvin 

attraktive og parfumerede kvinder, der vil forføres af mændene blandt airo-pai og indgå ægteskab 

med dem. På den anden side af virkeligheden fortsætter dyrenes oprindelige og menneskelige 

eksistensform som den stadigt gældende, selvom dyrene på denne side af virkeligheden er 

forvandlet til jagtdyr ifølge airo-pai. På den anden side af virkeligheden fortsætter jagtdyrene altså 

en eksistensform som handlende subjekter, der også har synspunkter på virkeligheden og som har 

intentioner og agens i deres liv, i hvilket de indgår i seksuelle relationer med indianerne. Willerslev 

finder en lignende seksuel relation mellem yukaghirerne og dyrene i Sibirien (Willerslev 2007).  

De Castro forklarer amazoniske indianeres relationer med jagtdyrene som en relation af affinitet, og 

denne beslægtethed skal, ifølge De Castro, forstås ved at menneskene og dyrene deler en fælles 

oprindelig essens (De Castro 1998:472). Det er blandt airo-pai kun indianernes vigtigste jagtdyr 

som for eksempel vildsvin, tapirer og aber, hvilke indianerne påstår, de er nært beslægtede med. De 

Castro udfolder at det intersubjektive felt mellem mennesker og dyr ofte begrænser sig til de 

jagtdyr, som enten har en praktisk eller symbolsk rolle for det pågældende folk (ibid.:471). Descola 

forklarer desuden, at førnævnte relationer af affinitet mellem mennesker og dyr ligeledes tjener 

andre funktioner. Disse relationer udgør nogle praktiske formål, som kommer både mennesker og 

dyr til gode (Descola 1996:91). Airo-pai efterlader for eksempel frugter på markerne til dyrene. På 

den anden side udgør jagtdyrene en afgørende del af indianernes subsistensøkonomi og overlevelse, 
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hvorfor nogle bestemte dyr har en højere status end andre blandt indianere. Dette kan, ifølge 

Descola, forklare hvorfor nogle dyr indgår i relationer af affinitet med indianere og andre dyr ikke 

gør (Descola 1996:91). 

Som sagt skelner airo-pai ikke mellem jagt og fiskeri, hvilket er en vestlig opdeling. Airo-pai 

snakker derimod på quechua om at søge kød i skov/bjerg ”wai wawou” og om at søge kød i 

floderne ”wai mon”, hvorfor jeg i nærværende opgave vil bestræbe mig på at beskrive indianernes 

subsistensaktiviteter ligesom de selv gør. Derfor vil jeg ofte bruge betegnelsen ”at søge kød” når jeg 

refererer til airo-pais jagt og fiskeri.  

5.2 Airo-pais perspektivistiske univers; Væseners forskellige synsvinkler på 

virkeligheden 

Animisme er en verdensopfattelse, der indbefatter at alt i naturen, herunder også ånder og sjæle, 

forstås og opfattes som subjekter. Airo-pai tror på, at alle ånder og sjæle som udgangspunkt har 

deres egen vilje og egne intentioner, hvormed de kan påvirke menneskene i den mellemliggende 

verden, som menneskene bebor. Shamanerne blandt airo-pai kan efter indtag af den 

hallucinogenrige psykoaktive drik ayahuasca
18

 manipulere med disse ånder og sjæle til indianernes 

fordel, og på den måde fungerer shamanerne blandt airo-pai ofte som mediatorer mellem 

menneskene og ånderne. I amazonskoven er ånderne og sjælene en form for energier/væsener, der 

er i stand til at veksle mellem forskellige verdener. Ånderne er udstyret med agens, hvormed de kan 

påvirke menneskene og begivenhederne i den mellemliggende profane verden. Ånderne og sjælene 

er tilskrevet den samme status som menneskene og kan både være til hjælp og til skade blandt de 

mennesker, de påvirker.  

Airo-pai har en multidimensionel opfattelse af virkeligheden, hvormed jeg mener, at folkets 

verdensopfattelse inkluderer en dimension, som normalt er usynlig for dem, men som de kan få 

adgang til under bestemte betingelser. Dette er en verdensopfattelse som deles af mange etniske 

grupper i amazonskoven. Ifølge De Castro inkluderer amazoniske kosmologier ofte multiple 

dimensioner af virkeligheden som sameksisterer permanent (De Castro 1998:471). Den anden side 

af virkeligheden er, i mange amazoniske kosmologier, fyldt med ånder, der har agens, hvormed de 

kan påvirke menneskene og begivenhederne i den mellemliggende profane verden (ibid.).  
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 Ayahuasca er en psykoaktiv drik, der fremstilles ved at koge planter af arten Banisteriopsis. Drikken er 

stærkt hallucinogenrig og indeholder alkaloider såsom harmaline, harmine, d-tetrahydroharmine og N,N-

dimethyltryptamine (DMT) (Harner 1973:153). 
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Når airo-pai har åbne øjne ser de denne side af virkeligheden, og når de har lukkede øjne ser de den 

anden side af virkeligheden. Disse to sider af virkeligheden sameksisterer permanent, men 

adgangen til disse varierer ifølge indianernes opfattelse. Denne side af virkeligheden er fælles for 

alle mennesker samt skovens og flodernes dyr og væsener. Disse ting opfatter vi, mens vi er vågne. 

Den anden side af virkeligheden er altid tilstede ifølge airo-pai. Men for at få adgang til den anden 

side af virkeligheden behøves en specialiseret vision ifølge dette folk. Denne vision kan opnås ved 

hjælp af styrkens ånd, der er givet af et magtfuldt væsen ”toya huati”. Denne magtfulde ånd 

optræder i airo-pais drømme, hvilket jeg vil beskrive mere dybdegående i kapitel 8. ”Toya huati” 

optræder ligeledes efter shamanernes indtagelse af ayahuasca/yagé og mëtë/tobak, hvorefter deres 

sanser vækkes. Når shamanerne entrerer den anden side af virkeligheden, ser de tingene som 

eksisterer på denne side af virkeligheden på en anden måde og ud fra en anden synsvinkel
19

. 

Ifølge airo-pai er det naturens forskellige væseners hud, skind eller pels, som tillader en bestemt 

måde at opfatte virkeligheden på, og de har et spirituelt syn på væsenernes tanker, følelser og 

perception, således at alle naturens væsener, inklusive menneskene, kan udveksle hud/pels samt 

hjerte og dermed også skifte positioner og synsvinkler på virkeligheden i bestemte situationer og 

under bestemte betingelser. I sådanne tilfælde ændrer rollerne sig således at menneske og dyr 

eksempelvis udveksler deres måde at opfatte virkeligheden på, samtidig med at de også opfattes af 

andre væsener på en anden måde efter, at de har udvekslet hud og hjerte
20

.  

Airo-pais opfattelse af mennesker, dyr og ånders identiteter, som kan udveksles under bestemte 

betingelser, kan forstås ved hjælp af De Castros perspektivistiske tænkning, som jeg har beskrevet 

tidligere. De Castro beskriver, hvordan ånder, sjæle, dyr, guder samt væsener, der bebor andre 

kosmologiske niveauer alle er subjekter på lige fod med menneskene, og at de i mange amazoniske 

kulturer udgør en del af menneskenes sociale liv (De Castro 1998:470). Ifølge De Castro har dyrene 

og ånderne deres egne synspunkter, hvorfra de ser virkeligheden. For eksempel i situationer hvor 

dyrene bliver menneskenes byttedyr, opfatter dyrene mennesker og ånder som rovdyr (ibid.).  

På en tilsvarende måde opfatter jægerne blandt airo-pai mange af de vigtigste jagtdyr som kvinder, 

der vil giftes med dem. Airo-pais syn på jagtdyrene som tidligere mennesker, forudsætter, at der 

inden i mennesker og dyrs hud og pels gemmer sig en indre menneskelig form, som kun er synlig 
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for bestemte dyrearter eller for shamanerne blandt airo-pai. Ifølge De Castro er denne indre form 

dyrets sjæl eller ånd, som besidder en intentionalitet og subjektivitet, hvilken er identisk med den 

menneskelige bevidsthed. Med udgangspunkt i denne antagelse, kan mennesker og dyrs 

beslægtethed forstås på baggrund af en fælles menneskelighed, der har rod i indianernes opfattelse 

af menneskers og dyrs fælles essens (De Castro 1998:472). Forskelle mellem mennesker, planter og 

dyr reflekterer forskelle i synspunkter, og disse forskelle kan overkommes gennem en shamanistisk 

kommunikationsproces. 

Airo-pai har menneskeliggjort planternes identitet, forstået på den måde, at planterne efter airo-pais 

opfattelse er små kvinder, fordi de er i stand til at bære frugt af sig. De vokser op, lærer at snakke, 

og når de bliver modne, får de afkom. Airo-pai kalder eksempelvis majsplanter for levende tukaner, 

fordi de ser ligheder mellem et tukannæb og majskolbernes form. Airo-pai præsenterer deres 

landbrugsafgrøder som kvinder, der har børn i form af afgrøder. Efter indianernes opfattelse kan 

planter og dyr udveksle identitet, således at kassavaplanterne for eksempel pludselig bliver til 

bæltedyr og majsene bliver til tukaner og omvendt. Ifølge airo-pai, kan dette forklares ud fra at når 

kassavaplanterne vokser under jorden fremkommer en bule, der minder om et bæltedyr, der er gemt 

i jorden. Planterne kræver desuden deres fædres beskyttelse. Planternes fædre er airo-pai, som 

fjerner ukrudt i marken for at de bedre kan vokse op af jorden. Oftest er det dog kvinderne, som går 

i marken og fjerner ukrudt med machete, men mændene ledsager dem ofte, hvis ikke de er ude at 

søge kød i skoven eller i floderne. 

Airo-pai kalder deres planter for ”vivientes”, som betyder noget i retning af dem som giver liv, og 

ud fra de hellige væseners synspunkt er det planterne, som giver airo-pai liv, da de giver indianerne 

mad og energi.
21

 Planter og dyr udveksler ofte identitet under indianernes drømme og under 

shamanistiske sessioner, hvor ånderne tilkaldes og hvor synspunkter fra den anden side af 

virkeligheden konsulteres. Ifølge De Castros perspektivisme indgår mennesker, dyr, planter og 

ånder i et system, hvor deres status som væsener er relativ og relationel forstået på den måde, at de 

kan træde ind og ud af deres krop og udveksle identitet under bestemte betingelser (De Castro 

1998:471). Når de mandlige jægere blandt airo-pai går på jagt forfører de, ifølge indianernes 

forståelse, kvindelige jagtdyr i skoven gennem bestemte ritualer.  
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6. Jagt, sex og død 

Ifølge airo-pai kan mennesker og dyr skifte identitet i bestemte situationer og under bestemte 

betingelser. Dyrene de jager har personlighed ligesom os mennesker, og indianerne ser dem som 

kvinder. Dyrene har eksempelvis to øjne ligesom et menneske og blandt andet derfor er de 

menneskelige ifølge airo-pais logik. Som en informant i Bellavista udtrykte det: 

Dyrene er kvinder, som vil giftes med os mandlige jægere. For eksempel er vildsvinene ude at søge 

efter en ægtemand, og på den måde opfører dyrene sig menneskeligt ligesom os mennesker. 

Forholdet mellem dyr og jæger er som en seksuel forførelse, og ud fra åndernes synspunkt, opfører 

dyrene sig som kvinder, der vil giftes med os mænd. Dyrene tager parfume på og ordner deres huse 

i skoven ligesom os mennesker.
22

 

Dyrene opfattes som kulturelle væsener blandt indianerne og ånderne, fordi de indretter sig og 

organiserer sig i naturen ligesom indianerne, deres mad opfattes som menneskelig og deres 

kropslige attributter såsom pels, skind, fjer, klør og næb opfattes som kulturelle instrumenter, 

hvormed de blandt andet forfører indianerne. Airo-pais forståelse af jagtdyrene som menneskelige 

og som kulturelle væsener, deler de med mange andre folk i amazonskoven (jf. De Castro 

1998:471). 

For eksempel ser airo-pai bjergkaninerne ”borugas” som mere end bare et jagtbytte. Disse 

bjergkaniner opfatter airo-pai som glade kvinder, som ønsker at lægge sig i jægernes hængekøjer 

sammen med de mandlige jægere, hvilket vidner om en form for seksuelt forhold mellem jægere og 

bjergkaniner. Ud fra et symbolistisk perspektiv kunne dette forhold forstås på et metaforisk niveau, 

fordi disse hængekøjer kan ses som en metafor for de fælder, som airo-pai sætter op i skoven og 

fanger bjergkaninerne i. 

Airo-pai beskriver deres søgen efter kød i skoven, som en form for forførelse af kvindelige dyr, som 

de skal forføre gennem bestemte ritualer. Ud fra åndernes synspunkt på den anden side af 

virkeligheden, opfører dyrene sig som mennesker. Søgen efter kød er således en mandsdomineret 

aktivitet blandt indianerne, og kvinderne blandt indianerne hjælper ofte deres mænd med at bære de 

dyr, som de har nedlagt med hjem til lejren. En informant i Bellavista beskriver jægernes forførelse 

af de kvindelige jagtdyr således: 
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”Når vi skal ud at søge kød smører vi vores krop ind i fedt fra tapir og vildsvin, og nogle gange 

dækker vi kroppen med jord og blade. Udover de lugte vi påfører os på kroppen, er det vigtigt at vi 

dækker kroppen med grønne naturfarver, således at dyrene ikke bemærker, at vi er fremmede 

væsener, der udgør en fare for dem.”
23

 

Disse her ritualer, som jægerne udfører for at tiltrække dyrene i skoven, kan forstås som en måde 

jægerne forfører dyrene på. Når airo-pai påfører sig fedt og lugte på kroppen fra eksempelvis dyr 

som tapirer og vildsvin, er det bevidst for at manipulere dyrene i skoven til at tro, at jægerne ikke 

udgør en fare for dem. Ligeledes forsøger airo-pai at opføre sig som dyrene ved at efterligne deres 

adfærd såsom deres måde at bevæge sig på. På samme måde forsøger de at efterligne dyrenes kald. 

Disse ritualer udfører airo-pai for at manipulere dyrene til at tro, at de ikke er fremmede og udgør 

en fare for dem, således at de kan liste sig ind på jagtdyrene. Forud for jægernes seksuelle forførelse 

af jagtdyrene blandt airo-pai kommer jægernes forførelse af jagtdyrenes spirituelle ejere i skoven. 

Mændenes forførelse af jagtdyrene foregår oftest efter at de har forsøgt at forføre dyrenes ånder. 

Jægerne blandt airo-pai stræber efter at tiltrække dyrenes opmærksomhed under jagten, og de 

opfatter dyrene som kvindelige elskerinder, som skal forføres og i sidste ende overgive sig til 

jægeren. 

Willerslev beskriver en lignende form for imiterende jagtteknik, hvor yukaghirerne i Sibirien 

forfører dyrene til at tro, at jægerne er af samme art som dem, og jægerne kan dermed komme tæt 

på dem i naturen og slå dem ihjel (Willerslev 2007:97). Denne idé om jagtdyrene, som må forføres 

af jægeren først, før de i sidste ende giver sig hen til jægeren kan, ifølge Willerslev, beskrives som 

en form for empatisk relation, som jæger og jagtdyr indgår under jagten (ibid.:104).  

Ånden Macatañe er, ifølge airo-pai, en åndelig og magtfuld herre, ejer og beskytter af bjergets 

forskellige jagtdyr. Han kan sommetider give jægerne antydninger af dyrenes opholdssteder og 

veksler i skoven og vejledning i jagt under indianernes drømme, hvilket jeg vil analysere i kapitel 8. 

Ifølge airo-pai bor Macatañe i jordens indre kerne, og herfra agerer han som beskytter for dyrene. 

Derfor er indianerne forsigtige og omhyggelige med jagtdyrenes beskytter og åndelige ejer 

Macatañe, som giver airo-pai adgang til at kommunikere mellem den underjordiske verden og 

denne verden. Macatañe åbner kun for adgang til den underjordiske verden med henblik på at give 

tilladelse til, at jægerne kan jage bestemte af hans dyr. Jeg var tilstede og overværede en sådan 

session, hvor en af shamanerne i Bellavista påstod, at han kommunikerede med ånderne i naturen 
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og dyrenes herre Macatañe. Denne deltagerobservation gav mig et indblik i airo-pais 

kommunikation med naturens væsener, og dermed opnåede jeg førstehåndserfaringer samt et 

perspektiv indefra på airo-pais animistiske verdensforståelse. 

Airo-pai beskriver, hvordan de først må søge tilladelse hos ånden Macatañë før de går i skoven og i 

bjerget for at søge kød. Macatañë beskytter og bestemmer over dyrene ifølge indianerne. Han er 

dyrenes ejer. Airo-pai søger tilladelse hos ham, fordi han vejleder indianerne i deres søgen efter 

kød. Derfor må airo-pai have kontakt til ham først. Indianerne drikker en psykoaktiv drik 

”ayahuasca”, og derefter kalder de på Macatañë med tænderne fra vildsvin. Nogle gange når airo-

pai har drukket ayahuasca og kaldt på Macatañë forvandler de sig til kokos frugtkerner for at 

tiltrække dyrene.
24

 En informant i Bellavista beskriver airo-pais jagtritualer således: 

”Før vi går i skoven for at søge kød ofrer vi mëtë (tobak red.) til Macatañe, og vi drikker 

ayahuasca for at søge tilladelse og anmode ham (Macatañë, red.) om, at han bringer os store 

jagtdyr..vi beder ham om at bringe os de konkrete dyr vi ønsker at nedlægge – det kan være aber, 

tapirer, vildsvin…et hvilket som helst dyr. Men først må vi bede om tilladelse og ofre tobak, og først 

derefter kan vi kalde på Macatañe…Før vi går på jagt smører vi kroppen ind i jord og fedt fra de 

dyr vi ønsker at nedlægge. Udover at vi må forsøge at tiltrække dyrene, må vi også forføre 

Macatañe. Det forsøger vi at gøre ved at lugte af de dyr vi jager, så Macatañe giver os sine dyr. 
25

 

Disse beskrivelser fra felten vidner om, at der blandt airo-pai foregår et dobbeltspil mellem jæger og 

jagtdyr og mellem jæger og dyrenes ånder.  

Willerslev beskriver en lignende relation mellem jægere og ånder blandt yukaghirerne, hvor 

jægerne ikke alene skal forføre dyrene på jagten, men ligeledes skal de forføre dyrenes åndelige 

ejere, hvorfor de ofrer tobak og gaver til dyrenes ånder (Willerslev 2007:101).  

Som en af mine informanter i Bellavista beretter efter en shamanistisk session før jagt: 

”Når vi vil søge kød i bjerget går vi til en shaman, som er god til at skabe kontakt med dyrenes 

ejere. Det som så sommetider sker i bjerget er, at efter shamanen har fået tilladelse til, at vi kan 

jage bestemte af Macatañes dyr, kan vi nogle gange komme helt tæt på dyrene. Det kan vi, fordi at 

dyrene ikke bemærker, at vi vil dræbe dem. Vi kan forføre dem ved at opføre os ligesom de gør og 

skjule vores intentioner gennem vores lugte og camouflage. Shamanens spirituelle kontakt til 

Macatañe er afgørende for vores muligheder, og vi må derudover ofre et stykke kød til Macatañe, 

tobak eller lignende, så han bliver seksuelt forført, og vil bringe os sine jagtdyr”
26
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Airo-pai er desuden nødt til at være tålmodige med jagten på dyrene efter at shamanen har kontaktet 

dyrenes åndelige ejer. ”Sommetider må vi vente i flere dage før, at dyrene tilnærmer os og kommer 

tæt på os i skoven. Og så må vi forføre dem ved at liste os ind på dem lidt efter lidt”
27

  

Jeg oplevede en sådan shamanistisk session blandt airo-pai, hvor nogle jægere gennem en shaman 

forsøgte at forføre jagtdyrenes ånd Macatañe ved at ofre tobak og tilkalde ånden efter indtagelse af 

ayahuasca. Denne session beskriver jeg i følgende observationer fra felten: 

Det er en mørk aften i Bellavista. Der er en konstant og massiv larm fra cikaderne i træerne og et 

væld af aggressive zancudo-myg, der ihærdigt forsøger at suge blod fra min krop. Jeg befinder mig  

i en åben indianerhytte, der er hævet et par meter over jorden og konstrueret af massive træstolper 

og stråtag. Jeg er på besøg hos en shaman sammen med et par jægere blandt airo-pai. Shamanen 

tænder en lille olielampe. Med sig har han den hallucinogenrige psykotropiske drik ayahuasca, 

tobak og tænder fra vildsvin. Shamanen puster tobak ud i verdenshjørnerne. Han fortæller, at han 

kommunikerer med ånderne, som vil ofre sine dyr til jægerne, hvis det lykkes shamanen at forføre 

Macatañe. Efter shamanen indtager en lille skål med ayahuasca, falder han hurtigt ind i en 

trancelignende tilstand, hvor han rastløst og uroligt manøvrerer sin krop rundt på trægulvet og 

begynder at synge repetetive sange, mens han kalder på ånderne med tænder fra vildsvin
28

. 

Da jægerne den efterfølgende dag, mente at have drømt om succes på jagten tolkede de det som et 

tegn fra Macatañe om, at ånden havde givet tilladelse til, at de kunne jage nogle af hans vildsvin. Vi 

drager af sted på jagt ud i skoven tidligt om morgenen. De to jægere, som jeg følges med har smurt 

sig ind i fedt fra vildsvin og camoufleret sig med jordfarver i ansigtet, således at dyrene ikke 

bemærker at de er ude efter at jage dem. Jeg er med en mand og hans svigersøn samt deres 

jagthunde. Med os har vi to rifler og nogle patroner. Indianerne er meget bevidste om ikke at larme 

og de lister sig gennem det tætte buskads i skoven. Hundene får pludselig færden at et stort sort 

vildsvin og indianerne løber efter dem. Under denne jagt kommer vi helt tæt på et vildsvin som 

svigersønnen nedlægger fra kort afstand med sin riffel. Indianerne takker efterfølgende ånden 

Macatañe for deres succes, og de mener at dyret gav sig hen til dem, fordi shamanen havde forført 

vildsvinets ånd aftenen forinden.
29

 Vildsvinets ånd havde, ifølge indianerne, ofret sit vildsvin til 

dem. 
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Her er jeg ude at søge kød med airo-pai i skoven med riffel, patroner, machete og jagthunde.                          

(Foto: Payaguaje) 

 

Willerslev beskriver en lignende forståelse af jagtritualer blandt yukaghirerne, hvor der foregår to 

analoge processer ude på jagten. En synlig jagt, hvor jægeren forsøger at forføre jagtdyret, og en 

usynlig jagt, hvor jægerens sjæl forsøger at forføre jagtdyrets åndelige ejer (Willerslev 2007:101). 

Blandt airo-pai er det ikke altid jægerens egen sjæl, der forsøger at forføre dyrets ånd, men derimod 

jægeren, som gennem en shaman forsøger at forføre ånden.  

En anden jæger i landsbyen havde en lignende oplevelse, da han kom hjem til landsbyen med en 

tapir, som han måtte slæbe hjem til lejren med hjælp fra sin svigersøn. Han sagde, det var dyrets 

ånd, som havde ofret ham dyret.  

Som flere af mine informanter blandt airo-pai ytrede, er den del af ritualet, hvor indianerne, gennem 

en shaman, kontakter dyrenes åndelige ejere på den anden side af virkeligheden en afgørende del af 

jagten. Som en informant fortalte mig i felten: 
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”Hvis ikke vi får skabt kontakt samt en tilladelse fra dyrenes primære ejer, vil vi ikke lykkes med at 

komme tæt på dyrene i bjerget. Vi er nødt til at respektere dyrene og deres ejere, så vi forsøger at 

undgå at kalde dyrene deres navne, og i stedet kalder vi dem gennem vores månegud Nañë og 

gennem deres ejer Macatañe.”
30

 

Fordi dyrene ikke er suveræne væsener, ifølge airo-pai, og fordi dyrene ejes af indianernes guder, 

må airo-pai ikke kalde dyrene ved navn, men de skal kalde dem gennem deres åndelige ejere såsom 

guderne Macatañë, Añapequë og Nañë. Det kan forstås som en form for tabu for indianerne at kalde 

dyrene ved navn, fordi dette forstås som en form for manglende respekt over for dyrenes åndelige 

ejere. Shamanens funktion som mediator mellem den mellemliggende verden og de andre kosmiske 

niveauer er blandt airo-pai et afgørende element i deres søgen efter kød i skoven, da shamanens 

kontakt til dyrenes åndelige ejere, giver jægerne væsentligt gunstigere betingelser for at nedlægge 

jagtdyr.  

Airo-pai mener, at de forfører ånderne gennem deres ofringer til dem, som opstemmer ånderne 

seksuelt og bringer dem i en vellystig stemning. På den måde foregår der et dobbeltspil mellem 

jæger og jagtdyr og mellem jæger og dyrenes ånd. Således ender jægerens seksuelle forførelse af 

såvel ånder som dyr oftest med dyrets død, hvilket i udgangspunktet er jægerens intention med at 

søge kød i skoven. 

Af dette kan jeg udlede, at sex og død er fænomener, som er intimt forbundne blandt airo-pai i 

amazonskoven. Dette giver ligeledes også en forståelse for, hvorfor jagtdyrene opfattes som 

kvindelige elskerinder blandt airo-pai, hvilket udspringer af, at der eksisterer en intim seksuel 

relation mellem jægerne, dyrene og dyrenes ånder. Willerslev observerer en lignende relation blandt 

yukaghirerne i Sibirien (Willerslev 2007:104,110). Jægerens forførelse af dyrets ånd, kan forstås 

som altafgørende under jagten, fordi at dyrenes ånder, ifølge De Castro, som tidligere uddybet i 

kapitel 2 fungerer som højere hypostatiske grundlag for de bestemte dyrearter, som de associeres 

med (De Castro 1998:471). Med De Castros hypostatiske niveauer, mener han, at dyrenes 

respektive ånder danner eksistentielt grundlag for jagtdyrene i skoven, og dermed kan jægerne ikke 

overse dyrenes åndelige ejere under jagten (ibid.). 

Sommetider indtager jægerne også ayahuasca for selv at kontakte disse åndelige væsener. 

Oplevelsen af dette ritual beskriver en informant i Bellavista således: 
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“Når vi drikker ayahuasca, forlader vores ånd kroppen, og så kan vi se alting i hele universet. Vi 

ankommer til den anden side af virkeligheden, hvor universets hellige væsener bor. Vi 

kommunikerer med disse hellige væsener, som bebor den anden side af virkeligheden i den 

mellemliggende verden og i den himmelske verden.”
31

 

Ifølge airo-pai, kan de efter indtag af den psykoaktive drik ayahuasca blive forvandlet til jagtdyr i 

løbet af en kort periode, hvilket gør dem i stand til at manipulere de dyr i skoven, som de er ude 

efter at nedlægge. Uafhængige medlemmer af folket airo-pai fortalte mig gentagne gange historier 

fra deres oplevelser med, at de var blevet til boa-slanger, jaguarer, tapirer eller vildsvin efter indtag 

af ayahuasca. Efter indtag af denne stærke blanding af psykoaktive planter kan deres sjæle rejse 

langt omkring i bjergene, og de kan således besøge deres familier, som bor i fjerne landsbyer under 

sådanne sjælerejser. Et medlem af airo-pai fortalte mig for eksempel om, hvordan en af hans 

familiemedlemmer var blevet til en tapir, hvilket er et af indianernes største jagtdyr. Denne mand så 

på mig med alvorlige øjne, da han ville understrege, hvor vilde sådanne situationer fremstår, og 

hvordan det havde gjort stort indtryk på ham. Det er dog ikke altid, at det shamanistiske ritual 

blandt folket falder ud til fordel for jægerne. En informant beretter således: 

“Når en shaman har set, at en airo-pai har søgt kød i skoven eller i floden uden at søge tilladelse 

hos de åndelige ejere, så kan det hænde at shamanen forbander og forhekser dette medlem af folket. 

En sådan forhekselse vil typisk resultere i, at personen bliver syg og i visse tilfælde kan en sådan 

forhekselse føre til indianerens død.”
32

 

På den måde har shamanerne en tvetydig karakter blandt airo-pai, da de både kan agere afgørende 

hjælpere for jægerne, men på den anden side også være forheksende shamaner over for deres egne 

folk. Deres forhekselser er en form for hævn, som de tager over de indianere, som har dræbt dyr 

uden åndelig tilladelse. Lévi-Strauss gjorde en lignende opdagelse omkring shamanernes tvetydige 

karakter (Lévi-Strauss 1963). Det er i Lévi-Strauss’ strukturalistiske tænkning et bagvedliggende 

konceptuelt skema, der bevirker at patienten/offeret for shamanismen kan genintegrere en ellers 

fremmed oplevelse gennem mytens eller symbolernes strukturer, der gør oplevelsen meningsfuld 

for såvel shamanen, patient/offer og resten af lokalsamfundet (Lévi-Strauss 1963:179 &182). 

Whitehead & Wright belyser shamanismen i Sydamerika som en todelt praksis, hvor de fokuserer 

på shamanens sorte magi og evner til at forhekse andre stammemedlemmer. Førnævnte 

antropologer fortolker den mørke side af shamanismen, som en form for vold, der gør fysisk skade 

på sine ofre, hvilket i nogle tilfælde resulterer i døden (Whitehead & Wright 2004).  
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En af mine informanter i Bellavista beretter desuden om shamanernes forhekselser: 

“Sommetider forvandler shamanen sig til en víbora (dødelig giftslange, red.) og angriber folket ved 

at bide dem, når de er ude at gå i skoven. Shamanerne besidder meget stærke kræfter, og når de har 

forvandlet sig til en giftslange, er de i stand til at dræbe folk gennem deres ånd. Det hænder også, 

at de ondsindede huatis (ånder, red.) forvandler sig til shamaner og gør folk syge eller dræber folk 

gennem forhekselser.”
33

 

Udover at shamanerne udgør en potentiel fare for airo-pai, er det samme tilfældet med jagtdyrene i 

skoven. Uafhængige informanter fortalte mig, at jægerne i sjældne tilfælde ikke vendte hjem fra 

jagt, fordi at de bliver dræbt af jagtdyrene i skoven. Især giftslanger udgør en særlig trussel for airo-

pai, fordi deres bid er meget giftigt, og der kræves modgift inden for nogle få timer efter et bid. Og 

da airo-pai ikke altid har adgang til modgift, når de er ude at søge kød i bjerget, kan et bid resultere  

i jægerens død. Airo-pai fortalte mig, at problemet med giftslangerne er, at de også er på jagt efter 

kød, særligt om aften/natten, og derfor opfatter de jægerne som fjender eller konkurrenter. Vi var 

særligt opmærksomme på giftige slanger og tarántula edderkopper, når jeg var med på jagt i bjerget 

for at søge kød om aften/natten. Nogle gange er airo-pai ikke i stand til at forføre de dyr, som de vil 

nedlægge. Som en informant udtrykte: 

”Nogle gange forstår jægeren ikke at forføre de kvindelige jagtdyr, og hvis han ikke er god til at 

jage, kan det ende fatalt for jægeren. Hvis jægeren ikke forstår at skabe en relation til dyret, men 

bliver forvandlet til jagtdyret, kan det gå galt! Hvis det er et stort jagtdyr, kan det ende med, at hun 

forfører ham og dræber ham i skoven.”
34

 

I Willerslevs studie af yukaghirernes jagtritualer fortæller han, at jægerens risiko ved disse 

imiterende jagtritualer, hvor jægeren forsøger at simulere dyrenes adfærd og for en stund overtage 

dyrets identitet og synspunkter, er at jægeren oplever metamorforsis (Willerslev 2007:90) Med 

metamorfosis mener Willerslev, at jægeren risikerer at adoptere jagtdyrets synspunkter på 

virkeligheden permanent, således at jægeren mister sin egen personlige hukommelse. En sådan 

situation betyder at jægeren bliver et let offer for jagtdyrene i skoven (ibid.). Dette fænomen kan 

forstås ud fra airo-pais tro på åndernes kapacitet til at forvandle mennesker til dyr permanent. 

I førnævnte eksempel blandt airo-pai endte jægerens forsøg på at forføre jagtdyret fatalt for 

jægeren. Alternativet til jægerens drab af dyret, er altså jagtdyrets seduktion af jægeren blandt airo-

pai. Som Willerslev forklarer forsøger jægerne at antage dyrenes synspunkter ved at agere som en 
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uperfekt kopi af dyrene, de jager. Samtidig er det nødvendigt, at jægerne forbliver bevidste om, at 

de er bevidste om dyrene, således at de opretholder et dobbeltperspektiv som efterlignende agenter, 

og dermed ikke forvandles til de dyr, de jager ved metamorfosis (Willerslev 2007:90).  

Airo-pai har desuden en del moralske forpligtelser, som er forbundet med deres søgen efter kød i 

skoven. Disse moralske forpligtelser kommer til udtryk i nogle forholdsregler, som jægerne tager 

sig i forbindelse med jagten. Airo-pai lever med en frygt for menstruationsblod og blod generelt, da 

de associerer blodet med åndernes raseri. Som tidligere nævnt fik Ñañë, ifølge airo-pais mytologi, 

kvinder til at menstruere, hvilket blandt mange andre menneskelige fænomener, af airo-pai, 

fortolkes som elementer af deres måneguds raseri, hvilket han har efterladt i det organiske og 

jordiske liv. Derfor fortolkes fænomener som menstruation, sygdomme, raseri blandt andre som 

kulturelle fænomener. Menstruationen er et udtryk for fertilitetens gave, men den er, ifølge airo-pai, 

også et udtryk for menneskehedens verdslige fornærmelse, fordi den udløser åndernes raseri. 

Menstruationsblod er for airo-pai et udtryk for den hellige uoverensstemmelse, som driver 

forandringsprocesser, og som i sidste ende fører til døden. Raseriet, ligesom det organiske liv på 

denne side af virkeligheden er, ifølge airo-pai, opstået ud af måneguden Ñañës bedrag og vildfarelse 

af menneskeheden (jf. side 45). Airo-pai associerer raseriet med de livgivende og skabende 

processer, og samtidig forbinder de det verdslige raseri med sygdomme og døden. Fordi raseriet 

konstant har et skadeligt potentiale, er airo-pai bestandigt nødt til at forsøge at kontrollere det.  

Dyrenes blod samt kvinders menstruationsblod betragtes af airo-pai som urent blod, og det er derfor 

skadeligt for dem. Før airo-pai tilbereder og indtager deres kød og fisk, skyller de derfor kødet 

grundigt for at fjerne ethvert spor af blod. Som en informant blandt airo-pai udtrykte til mig, kan 

kvinden mens hun menstruerer overføre en sygdom til sin mand i form af blodets snavsethed og 

dermed smitte ham gennem menstruationsblodet, hvorfor denne periode, ifølge indianerne, er en 

farlig periode. Denne sygdom skal tages alvorligt, og airo-pai forsøger at forebygge sådanne 

sygdomme ved at holde en god hygiejne og ved at holde en vis afstand til kvinden, mens hun 

menstruerer.
35

 Airo-pais opfattelse af menstruationsblodets smittefare hænger sammen med 

indianernes mytologi, hvor deres månegud Ñañë, ifølge airo-pai, styrer kvindens cyklusser, der er 

forbundet med månens cyklusser og dens kalender. Hvis kvinden går omkring offentligt i Bellavista 

mens hun menstruerer, er der fare for, at hun pådrager sig et raserianfald, og desuden kan hun 

gennem at smitte manden fratage ham evnen til at kunne arbejde. Derfor går jægerne heller ikke på 
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jagt, når deres koner menstruerer, fordi de må respektere blodets skadelige og smitsomme natur, 

hvorfor de nødvendigvis må vise afholdenhed og holde sig på god afstand af deres kone, mens hun 

menstruerer.  

Derfor overtager mændene blandt airo-pai også mange af de typisk kvindelige kønsroller såsom 

madlavning, tøjvask og lignende i den periode, hvor kvinden menstruerer. Efter kvinden er færdig 

med at menstruere overtager hun sine arbejdsopgaver, og den meget markerede kønsrollefordeling 

af arbejdet genoptages i den enkelte familie i landsbyen.
36

 Airo-pai ser altså ikke kvindens 

menstruation som en biologisk naturlig funktion, men de ser den rettere som en mytologisk og 

kulturel manipulation af kvindekroppen, der dels sikrer menneskene reproduktion, og dels sikrer en 

differentiering mellem kvinden og manden. De kvinder blandt airo-pai, som ikke respekterer at 

afholde sig fra dagligdagsaktiviteter samt at holde afstand til resten af indianerne under 

menstruationen, associeres af airo-pai med den røde hjort, som er et ensomt nattedyr. Den røde hjort 

betragtes blandt indianerne som et frastødende dyr, fordi den har fråde og spyt i munden, og fordi 

den hopper fra side til side uden rigtig at bevæge sig i nogen bestemt retning. De kvinder blandt 

airo-pai, som er urolige og som ikke viser respekt og afholdenhed i de relationer de indgår i med 

resten af indianerne, ses som røde hjorte. For at undgå denne svage karakter i landsbyen, må 

kvinderne derfor forholde sig i ro og være tavse for at undgå at gøre fysisk eller moralsk skade, 

ifølge airo-pais kosmologi.
37

 Således kan airo-pais arbejdsfordeling, deres grundige afvaskning af 

kødets blod samt deres varsomhed over for kvindens menstruationsblod samt dertilhørende 

moralske forpligtelser i form af afholdenhed fra sex og jagt forstås som måder, indianerne forsøger 

at kontrollere månens og åndernes raseri, der ifølge indianerne kan gøre dem syge. Airo-pais 

mytologiske verdensopfattelse er således transparent i indianernes subsistensaktiviteter, i deres 

kønsrelationer, i deres rituelle kropsforståelse samt i deres reproduktive praksisser. 

Antropologen Mary Douglas mener, at kulturspecifikke idéer om renhed og urenhed tjener 

symbolske funktioner, som er indlejret i et bestemt kulturelt klassifikationssystem (Douglas 

1966:41). For at forstå, hvorfor airo-pai er så bange for blod, er vi ifølge Douglas nødt til at forstå 

det klassifikationssystem eller den konstruerede orden, som blod bringer i fare og dermed udsætter 

for kaos blandt airo-pai (jf. Douglas 1966:41). Airo-pais anvendelse af deres mytologi i deres 

dagligdagsaktiviteter, kan ifølge Douglas teori forstås som en ritualiseret skabelse af orden i kaos, 
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og fordi at indianerne fortolker blod som et symbol på månegudens raseri, udtrykker blodet fare og 

død blandt indianerne. Ifølge Douglas teori, er blodet ikke farligt for airo-pai på grund af dets 

iboende karakteristika, men derimod fordi det optræder som marginalt i indianernes 

kulturspecifikke klassifikationssystem, og dermed bringer det airo-pais konstruerede strukturelle 

orden i fare (jf. Douglas 1966:41). Jeg har valgt at bruge Douglas teori, om airo-pais fortolkning og 

forståelse af blodets fare som en symbolsk fare til at give et bud på, hvordan airo-pais 

verdensopfattelse også kan betragtes ud fra en symbolsk antropologisk analyse. 

Den symbolske antropologi viderefører en strukturalistisk tænkning i studier af animisme. I sådanne 

socio-centriske teorier om animisme, optræder en forståelse af et samfund, hvor alene mennesker er 

kulturelle. Som tidligere nævnt i Durkheims studie (1912) af jæger-samler folks relationer til 

naturens væsener, forstås naturen ud fra og med udgangspunkt i, at den er en projektion af 

samfundet. Aboriginernes sociale klaner bliver i Durkheims studie projiceret over på deres 

verdensforståelse. I Lévi-Strauss’ studie (1962) er det myten som tænker sig selv gennem 

mennesket og transformeres igennem tankens grammatik. Lévi-Strauss forstår totemismen, som en 

måde at organisere sig i grupper, og totemismen er her et udtryk for samfundsmæssige strukturer 

ligesom kastesystemer etcetera. For Lévi-Strauss udspringer de sociale koncepter og strukturer fra 

tankens bagvedliggende strukturer, hvorimod samfundet skaber menneskets strukturer hos 

Durkheim.  

Spørgsmålet her er hvilken teoretisk position, som antropologen skal tage? For mig at se er det 

problematiske ved analyser af naturen, hvor naturen og dens væsener er metaforiske 

repræsentationer af bestemte forhold i samfundet, at naturen i disse studier objektiveres ud fra en 

vestlig kartesiansk tænkning, hvor mennesket alene er kulturelt. Problemet med at dyr og ånder 

fremstår som tegn og objekter for mennesker i den symbolske antropologis studier af jæger-samler 

folk, er at de folk, antropologerne studerer, ikke selv opfatter deres naturomgivelser som en ekstern 

verden, der må forstås konceptuelt og symbolsk. Derfor mener jeg, at antropologen bør efterstræbe 

at tage informanternes perspektiv på deres verdensforståelse for at tilnærme sig deres forståelse, 

frem for at reproducere sin egen vestlige kartesianske tænkning i analysen. Ingold kritiserer den 

symbolske antropologis tendens til at reducere jæger-samler folks relationer med dyr og ånder til 

bagvedliggende strukturer, tegn, symboler etcetera (Ingold 2000:42).  

Airo-pai opfatter naturens væsener som en del af deres intentionelle verden. I deres 

verdensforståelse smelter natur og kultur således sammen, og udgør et integreret hele. Derfor 
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foreslår jeg med reference til Tim Ingold, at forstå jæger-samler folks udvekslinger og relationer 

med væsener i naturen som ontologisk virkelige ved at se dem som tilhørende den samme 

intentionelle verden. Dette er et andet ontologisk projekt end symbolisternes ontologiske projekt, 

fordi at symbolisterne finder meningen i bagvedliggende strukturer og systemer, hvorimod 

ontologerne forsøger ikke at reducere informanternes ritualer og relationer til symboler og tegn. 

Ingold mener, at den symbolske antropologis brug af dikotomier som kultur med subjekter på den 

ene side og natur med objekter på den anden side er en ukonstruktiv analytisk opdeling. Førnævnte 

opdeling er et udtryk for en dominerende vestlig tænkning, som ikke nødvendigvis kan appliceres 

på jæger-samler folk, fordi disse ofte tilskriver ikke-menneskelige væsener agens og ser naturens 

væsener som subjekter på lige fod med mennesker (Ingold 2000:47). 

Airo-pai lever, som jeg har vist, efter en animistisk ontologi, hvor relationer mellem mennesker og 

andre naturlige væsener i sig selv er sociale, og derfor opfatter airo-pai eksempelvis åndernes trusler 

og månegudens fare som ontologisk virkelige. I kapitel 9 reflekterer jeg mere dybdegående omkring 

forskellene mellem den symbolske antropologis teoretiske syn på animisme og på den anden side 

perspektivismens samt de fænomenologisk inspirerede teoriers syn på jæger-samler folks 

verdensforståelser. 
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7. Fisk og grøntsager udveksler identitet 

Søgen efter fisk i floderne udgør en vigtig del af airo-pais hverdagsaktiviteter, fordi indianerne har 

bygget deres hytter ud til bifloden Yubineto i den peruvianske del af amazonskoven. Alle 

medlemmer af airo-pai, mænd som kvinder, inklusive børnene helt ned til femårsalderen, må lære at 

søge kød i floderne, fordi det udgør en væsentlig del af deres næring. Under mit feltarbejde i 

Bellavista var jeg jævnligt med folket ude at sejle på floderne i deres kanoer for at fange fisk med 

spyd, hjemmelavede fiskestænger samt fiskenet, og her fik jeg indblik i folkets mange ritualer 

forbundet med søgen efter kød i floderne. Airo-pai fisker med ”chontaduros” palmefrugter og 

frøkerner, som er deres foretrukne madding foruden små stykker fisk, som de fanger i floderne. I 

dette afsnit vil jeg analysere airo-pais ritualer som en kommunikation mellem væsenerne i 

indianernes multiple kosmiske verdener. En kommunikation mellem denne side af virkeligheden og 

den anden side af virkeligheden i den mellemliggende kosmiske verden. 

“Fiskene i floderne er Añapequës majs. Añapequë er vores flodgudinde, og det er hende, der ejer 

fiskene. Fiskene er hendes majskolber, som hun opbevarer i sit hus i den verden, som gemmer sig 

under vandet”
38

 

I ovenstående citat giver min informant udtryk for, hvordan fiskene i airo-pais verdensforståelse ses 

som majs, der ejes af folkets flodgudinde Añapequë. ”Huatis” ånderne ser dem som majs og ikke 

som fisk ud fra deres synspunkt. Airo-pai kan efter indtag af ayahuasca entrere den anden side af 

virkeligheden, hvorfra fiskene optræder som majs. Indianernes forståelse af fiskene som 

flodgudindens majs skal forstås ud fra deres perspektivistiske tænkning (jf. De Castro 1998). 

Særligt under shamanistiske ritualer samt under airo-pais drømme optræder dyrene for eksempel 

som forskellige frugter og fiskene som majs. 
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Billede før vi søger fisk i floden. Tv. står jeg med airo-pais hjemmelavede spyd. Th. står en dreng som er 

klar til at søge kød iført sin traditionelle dragt, der hedder en kushma. Han holder en hjemmelavet åre til at ro 

kanoen med og lidt kogt flodvand i gryden. (Foto: Vasquez) 

 

Indianerne fortalte mig, at de sommetider ofrer et meget velbevaret og intakt fiskeskelet med hoved 

og finner til flodgudinden Añapequë. Airo-pai udfører dette ritual, fordi at der nogle gange er meget 

få fisk i floderne omkring Bellavista, og derfor må de kontakte fiskenes ejerinde Añapequë, så hun 

kan bringe dem flere fisk i floderne.  

Ritualet foregår således, at airo-pai ofrer et intakt fiskeskelet med alle fiskebenene, hoved og 

finnerne velbevaret. Indianerne er i ritualet meget omhyggelige med ikke at brække et eneste ben af 

skelettet, fordi at det skal ofres til deres gudinde som en form for respekt for hende. Efter airo-pai 

har spist kødet på fisken, bevarer de alle benene på fisken og ofrer skelettet ud i floden til Añapequë 

som en ydelse og respekt for hende. Eftersigende forvandler skelettet sig sommetider til en fisk og 

svømmer ned til indianernes flodgudinde for at fortælle hende, at de behøver flere af hendes fisk.
39

  

Ligesom Macatañe og jagtdyrenes ånder kan ses som højere hypostatiske niveauer for jagtdyrene, 

betragter airo-pai deres flodgudinde som den åndelige ejer af fiskene, og førnævnte ritual kan 

forstås på baggrund af denne opfattelse (jf. De Castro 1998:471). Ifølge airo-pais verdensforståelse 
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vil de ikke have mulighed for at fange fisk, hvis ikke deres flodgudinde bringer dem flere fisk, og 

derfor må de nødvendigvis ofre til flodgudinden først.  

Med henblik på at kunne kommunikere med flodgudinden Añapequë indtager airo-pai ayahuasca, 

og i de tilfælde, hvor indianerne ikke selv indtager drikken, går de til en shaman, som tilkalder 

gudinden. Om shamanernes rolle beretter en informant: 

“Añapequë er fiskenes ejerinde, som bor nede i verden under vandet. Shamanerne indtager 

ayahuasca for at kunne kommunikere med hende. Efter shamanen har indtaget drikken (ayahuasca, 

red.) mødes shamanens ånd med Añapequës ånd. Vi beder shamanen om, at hans ånd giver 

flodgudinden besked om, at vi behøver flere fisk. Når der ikke er særligt mange fisk at fange i 

floderne, er vi nødt til at kontakte fiskenes ejerinde. Efter at shamanens ånd har sendt besked til 

Añapequë, må vi vente i op til tre dage før, at hun har sendt os sine majs, så vi igen kan fiske”
40

 

Ifølge de væseners synspunkt, som bebor den anden side af virkeligheden i airo-pais 

mellemliggende kosmiske verden, fremstår fiskene som Añapequës majs, og når shamanernes ånd 

rejser mod flodgudinden i den verden, som befinder sig under vandet, beder ånden hende derfor om 

majs. En informant fortalte mig en historie om, at han engang så flodgudinden selv, da han var ude 

at fiske fra sin kano med sin far: 

“Jeg husker engang da jeg tog ud for at søge kød i floderne med min far. Vi så Añapequës hoved og 

hendes mund – pludselig var hun der i regnbuen, mens vi fiskede. Vi så hende fra kanoen. Hun 

ligner en kæmpe regnbue med en kæmpestor og pur mund”
41

 

Det er, ifølge airo-pai, Añapequë som sender dem fisk ud til deres floder fra sit hus under vandet. 

Majs er ifølge indianerne en legitim føde, fordi at det var afgrøden som opfostrede deres spirituelle 

ejere, og derfor er indianerne særligt generøse med denne afgrøde over for hinanden i Bellavista. 

Udover Añapequë som er en god beskytter af fiskene, eksisterer der ifølge airo-pai også en ond 

modpart til Añapequë, som mine informanter kaldte ”Añapequë malo”, hvilket på spansk betyder 

noget i retning af ”den onde flodånd” (min oversættelse). Den onde flodånd er, ifølge indianerne, 

interesseret i at røve indianernes sjæl eller på en eller anden måde gøre dem skade ved for eksempel 

at forvandle dem til dyr som eksempelvis vildsvin eller aber.  

Jeg oplevede, at indianerne ved en masse om naturens ånder, flodernes fisk/majs, og hvilke frugter 

og frø som fiskene særligt godt kan lide. Airo-pai indgår også i relationer med deres planter, frugter 

og grøntsager.  
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“Vi (airo-pai, red.) sår kassava, majs, chontaduros palmefrugter og bananer til vores eget 

forbrug.”
42

. Airo-pai tror på, at det var deres månegud Nañë, som i sin tid gav dem en hellig 

”chicha” drik af bananer, chontaduro palmefrugt og majs, og at det var deres månegud, som lærte 

folket at så disse frugter og afgrøder, og siden Nañë lærte dem at dyrke disse afgrøder, har de gjort 

dette i zonen omkring landsbyen Bellavista.  

Airo-pai praktiserer et ritual, hvor de løbende tømmer markerne med bananpalmer og chontaduro 

palmer, og hvor de efterlader intakte planter for at invitere dyrene i skoven på mad. Om dette ritual 

fortæller en af mine informanter: 

“Sommetider tømmer vi en af vores marker med bananpalmer og andre frugter for at de kan 

modne, og vi efterlader dem til dyrene således, at de kommer ned fra bjerget for at spise af vores 

frugter.”
43

 

Airo-pai udfører dette ritual, hvor de efterlader frugter på markerne ud fra en animistisk logik. Dette 

ritual kan ikke forstås på baggrund af en økonomiserende forståelse, fordi at airo-pai ikke selv får 

glæde af de frugter, som de under ritualet tilbyder dyrene i bjerget. Derimod skal ritualet forstås 

som en respekt og hyldest til Nañë, som er indianernes åndelige gud, og det er ifølge airo-pai, Nañë 

som ejer frugter og grøntsager. Airo-pai tror på, at deres gud Nañë bemærker deres rituelle 

generøsitet over for dyrene i bjerget, og at Nañë derfor belønner airo-pai med en bedre høst 

efterfølgende. Ifølge Descola tror mange amazoniske folk på, at ånderne belønner dem, hvis de 

beskytter dyrene, der hvor de bor (Descola 1996:91). Ud fra sådan en logik, giver førnævnte ritual 

blandt airo-pai god mening, da indianerne som sagt indgår i et reciprocitetsforhold med ånderne og 

dyrene. Airo-pais dyrkning af frugter og grøntsager er meget vigtig for, at indianerne har nok mad, 

da deres opdyrkede frugter og grøntsager udgør størstedelen af indianernes næring.  

Shamanerne blandt airo-pai har en vigtig rolle i deres svedjeagerbrug, hvor de brænder markerne af 

forskellige steder i skoven for at dyrke frugter og grøntsager. Jeg var desuden med indianerne ude 

på en sådan mark for at vende jorden med gravestokke og så rødder fra kassavaplanten. Om 

shamanernes rolle i disse aktiviteter fortæller en informant mig: 
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”Shamanerne indtager ayahuasca, og derefter kalder de på ånderne med sange og de ofrer mëtë 

(tobak, red.) til de åndelige ejere af frugterne og planterne, således at de vokser bedre i marken og 

vi får en bedre høst efterfølgende. Hvis vi ikke snakker godt om grøntsagerne og frugterne, vil 

ånderne forbande shamanerne og os, hvilket betyder at vi får en dårlig høst”
44

 

Når shamanerne snakker med disse ånder, vokser planterne smukkere ifølge indianerne. Planterne 

indgår endvidere i en form for gensidig beskyttende relation med airo-pai. Planterne får afgrøder 

eller afkom set fra de hellige væseners synspunkt. Planternes afkom alimenterer og giver næring til 

airo-pai og deres børn. Med denne næring i form af afgrøderne får indianerne energi til at arbejde 

med at fjerne ukrudt, så planterne kan vokse sig sunde og reproducere sig.  

Airo-pai opfatter deres svedjeagerbrug som en form for opfostring, hvor relationen mellem 

agerdyrkerne og afgrøderne, er således, at  afgrøderne er metaforiske børnebørn af avlerne. Det skal 

forstås på den måde, at afgrøderne er børn af afgrødernes børn, som i sin tid var børn af indianerne, 

der såede dem på deres marker i skoven omkring Bellavista. I ovenstående forståelse af planternes 

univers har airo-pai menneskeliggjort planterne i skoven, og besjælet dem, hvilket kan forstås i 

indianernes animistiske tro på mennesker, dyr og planters besjælede eksistens. Denne animistiske 

tro på naturens levende og åndelige subjekter, der indgår på lige fod med menneskene i airo-pais 

sociale liv, spiller en stor rolle i forhold til indianernes fortolkning og brug af deres drømme. 
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8. Drømme som varsler for gunstige eller ugunstige betingelser for søgen efter 

kød i skov og på flod 

Ifølge airo-pai har alle indianerne en form for shamanistisk vision forstået på den måde, at alle 

drømmer, og gennem indianernes drømme får de et indblik i den anden side af virkeligheden under 

deres drømme. Dette er, ifølge airo-pai, en universel egenskab. I indianernes forståelse betyder det, 

at mennesker får leveret vigtig information fra den anden side af virkeligheden under deres 

drømme. Denne information kommer til airo-pai i deres underbevidsthed, som af indianerne 

betragtes som en del af perceptionens verden. Willerslev beskriver en lignende opfattelse af 

underbevidsthedens betydning for perceptionen blandt yukaghirerne (Willerslev 2007:178). 

Når airo-pai entrerer den anden side af virkeligheden under drømme, får de indblik i en verden fyldt 

med metaforiske billeder, hvor alle fænomener fremstår under en anden form end de fremstår i 

denne verden på denne side af virkeligheden. Ifølge indianerne, afslører disse metaforiske billeder 

på den anden side af virkeligheden nogle vigtige karakteristika om bestemte væsener og fænomener 

fra denne verden, men som vi ikke kan få indblik i fra denne side af virkeligheden. For eksempel vil 

fænomener under drømme aldrig være, som de forekommer at være forstået på den måde, at 

indianerne må oversætte drømmenes indhold analogt med drømmene for at forstå dem. I dette 

kapitel vil jeg vise, hvordan indianerne fortolker drømmenes indhold og handler efter drømmenes 

varsler. 

Airo-pais fortolkning af deres drømme giver dem mulighed for at forudsige hvorvidt de vil få 

succes med deres subsistensaktiviteter såsom jagt og fiskeri eller hvorvidt de vil få problemer med 

disse. ”Når vi drømmer, at vi samler chontaduro palmefrugter ind, fortolker vi dette som et varsel 

om at vi vil dræbe mange vildsvin dagen efter. Så når vi for eksempel møder chontaduros eller 

bananer i vores drøm, er det helt sikkert, at vi tager i skoven og søger kød den næste dag.
45

. For 

airo-pai fortolkes drømme om at samle disse frugter som et symbol på, at de vil have succes med at 

dræbe jagtdyrene i skoven. Under drømme udveksler frugterne og dyrene i skoven identitet, 

ligesom de gør under shamanernes sessioner, hvorfor airo-pai fortolker mødet med palmefrugterne 

som et tegn på succes på jagten. De Castro forklarer, hvordan dyr og planters identitet er relativ og 

relationel, hvilket kan forklare hvorfor de udveksler identitet under indianernes drømme (De Castro 

1998:471).  
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Airo-pai gav mig ikke indtryk af, at ånderne forsøgte at have sex med jægerne under deres drømme. 

Willerslev forklarer derimod, hvordan yukaghirerne i Sibirien bliver kontaktet af ånderne under 

deres drømme, hvor ånderne forsøger at forføre dem og have seksuelt samleje med dem mod at 

hengive sig og ofre nogle af deres dyr til jægerne. Det foregår på den måde, at ånderne rådgiver og 

instruerer jægerne om, hvor de kan finde jagtdyrene i skoven under drømmene. Når jægerne så 

vågner op fra deres drøm, fortolker de et sådant møde som et klart varsel om, at ånderne har ofret 

deres jagtdyr til dem, og at de derfor nødvendigvis må skynde sig ud og nedlægge dyrene 

(Willerslev 2007:175). 

Blandt airo-pai eksisterer dog, ligesom blandt yukaghirerne, et seksuelt forhold mellem dyrenes 

ånder og jægerne på jagten. Airo-pai tror, ligesom yukaghirerne, på at den information de modtager 

fra den anden side af virkeligheden kommer fra dyrenes ånder, som vejleder indianerne om, 

hvorvidt de skal tage på jagt, eller om det er sikrest for dem at blive hjemme. I førnævnte eksempel, 

hvor indianeren drømmer om at samle palmefrugter ind, tolker han denne drøm, som et tegn på at 

dyrenes ånd har ofret en masse vildsvin til ham.  

Airo-pai er bevidste om åndernes perception fra den anden side af virkeligheden, og da indianerne 

fortolker deres underbevidsthed og deres drømme som aspekter af perceptionens virkelige verden, 

inviterer de åndelige væseners informationer ind i deres sociale verden. Indianernes forståelse af 

åndeverdenen og deres kommunikation med ånderne gennem drømme og shamanistiske sessioner 

er eksempler på, hvordan kommunikation mellem væsenerne fra begge sider af virkeligheden er 

mulig blandt airo-pai.  

Som Willerslev noterer med reference til Martin Heidegger kan fænomenologiens forståelse af 

mening understøtte en sådan antagelse, idet den tager udgangspunkt i, at mening opstår i vores 

bevidsthed i vores væren i verden med ting, og at vi som mennesker dermed forstår verden i vores 

umiddelbare omgang med den snarere end i vores efterfølgende tanker om den (Heidegger i 

Willerslev 2007:21).  

Som eksempler på indianernes forståelse af verden i deres praktiske omgang med den kan nævnes 

airo-pais drømme og shamanistiske ritualer, hvor åndelige subjekter interagerer med indianerne og 

en udveksling af mening foregår. Airo-pai handler efterfølgende aktivt og varsomt efter drømmenes 

indhold og åndernes varsler, fordi naturens væsener forstås som en del af indianernes sociale verden 

og derfor har direkte indflydelse på indianernes liv.  
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I tråd med airo-pais verdensforståelse foreslår jeg med reference til Ingold at betragte jæger-samler 

folks naturomgivelser, som en del af indianernes intentionelle verden (Ingold 2000:42), hvilket 

muliggør at se airo-pais relationer med dyrene og ånderne som ontologisk virkelige. Dette kræver et 

opgør med den tidligere vestlige ontologiske perceptionsmodel. I denne model skelnes mellem en 

verden af natur og af fysisk substans, som menneskets sind er afskåret fra på den en side. Og på den 

anden side eksisterer en intentionel verden af kultur. Disse verdener opfatter mennesket gennem en 

proces af mentale repræsentationer (ibid.). Ingold foreslår en perceptionsmodel, som reflekterer 

mange jæger-samler folks verdensforståelse, og gør op med den vestlige tænkning i dikotomier som 

natur og kultur. Hos jæger-samler smelter de to førnævnte verdener af natur og kultur sammen, og 

her kan alle naturens væsener, dyr og ånder alle påvirke menneskene, ligesom menneskene kan 

påvirke dem (Ingold 2000:46). Jeg vil diskutere nødvendigheden af et opgør med den vestlige 

opdeling af natur og kultur i relation til airo-pais verdensforståelse i kapitel 9.  

Derudover fortalte en informant blandt airo-pai, at når indianerne eksempelvis drømmer at en nær 

person af slægten dør, fortolker de en sådan drøm, som et varsel om gunstige betingelser for at søge 

kød, og som et varsel om, at de vil dræbe et stykke vildt snarligt. Drømmen om at en person i 

slægten dør, fortolker airo-pai som et bevis på, at jagtdyrenes ånd Macatañe belærer og instruerer 

dem om, at der er meget vildtkød i nærheden. Når indianerne drømmer manifesterer jagtdyrene, og 

især vildsvin, sig under et menneskeligt aspekt eftersom de fremstår på denne måde for deres 

spirituelle herre Macatañe på den anden side af virkeligheden. Macatañe er, ifølge airo-pai, en lille 

mand, der bor under jorden og derfra passer på alle jagtdyrene i skoven. Macatañe passer på dyrene 

som var det hans egne børn.
46

 I informantens ovenstående eksempel på airo-pais fortolkning af 

deres drømme udveksler mennesker og dyr identitet under indianernes drømme ligesom det 

sommetider sker under airo-pais søgen efter kød i bjerget og ligesom mennesker og dyr udveksler 

identitet under shamanistiske sessioner. Airo-pais perspektivistiske tænkning kan forklare, hvorfor 

de fortolker deres drømme som de gør, fordi de blandt andet tror på mennesker og dyrs relative 

identitet, som fra åndernes synspunkt udveksles, ligesom det sker under airo-pais drømme.  

En anden drøm som airo-pai fortalte mig som et varsel for succes på jagten, var når en indianer 

drømmer om at vedkommende har en økse smurt ind i blod i hånden. En sådan drøm fortolker 

indianerne som et varsel om, at deres næste tur på jagt i bjerget vil give et stort udbytte af vildt. 

Også i forhold til airo-pais søgen efter fisk i floderne, fortalte en informant mig, hvorledes at 
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 Fra mit interview på quechua med Chota (70 år) d. 21. februar 2018 
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indianerne bruger deres drømme som varsler for gunstige betingelser på floderne: ”Når vi drømmer 

om, at der er masser majs i Añapequës (flodgudindens, red.) hus under vandet, er det et varsel om, 

at der vil komme mange fisk i floderne. Derfor tager vi helt sikkert ud for at søge kød i floderne 

dagen efter en sådan drøm”.
47

. Som tidligere beskrevet ses fiskene i floderne som flodgudindens 

majs ud fra åndernes synspunkt, og fiskene og majsene udveksler ligeledes identitet under 

indianernes drømme, ifølge airo-pai. Derfor kan fiskene, ifølge airo-pai, optræde som majs under 

bestemte betingelser. 

Det er ikke altid, at airo-pais drømme er varsler om gunstige betingelser for søgen efter kød i 

skoven og i floderne. Således fortalte mine informanter mig, hvordan indianernes drømme også 

afslører varsler om ugunstige betingelser for søgen efter kød samt information om fremtidige 

helbredsproblemer blandt deres nærmeste slægtninge. Når airo-pai drømmer om et stort jagtdyr som 

dør, særligt hvis det er et vildsvin som dør i deres drøm, fortolker de en sådan drøm som et varsel 

om, at en fra deres nærmeste familie eller slægt vil gå bort snart
48

. Airo-pais drømme fortolkes og 

bruges altså her til at forudsige nærtstående familiemedlemmers helbredsmæssige problemer. I 

ovenstående eksempel på fortolkning af drømme udveksler dyr og mennesker altså identitet, og her 

er drømmen altså et varsel om død.  

Airo-pai bruger også deres drømme som varsler for ugunstige betingelser for at søge kød i skoven.  

Jeg fik at vide af en informant, at hvis indianerne drømmer om en fiskekrog, som rammer og svirper 

dem under drømmen, må de ikke gå i skoven på jagt efterfølgende, da en sådan drøm fortolkes af 

indianerne som et varsel om, at de vil blive angrebet og bidt af en giftig ”víbora” slange den næste 

dag
49

.Fiskekrogen udveksler altså identitet med giftslangen i ovenstående eksempel, og airo-pai 

fortolker dermed denne drøm, som et varsel om ugunstige og særligt farlige betingelser for at søge 

kød i skoven. Indianerne respekterer en sådan drøm, hvilket nødvendigvis resulterer i, at de ikke 

søger kød i skoven den efterfølgende dag.  

Ovenstående eksempler på airo-pais fortolkning af drømmevarsler, kan forstås ud fra indianernes 

forståelser af multiple niveauer i kosmos. Airo-pai modtager information fra den anden side af 

virkeligheden under deres drømme. Den anden side af virkeligheden er, ifølge airo-pai, 

komplementær til denne side af virkeligheden og sameksisterer permanent med denne side af 
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 Fra mit interview med Rojas (33 år) d. 22. februar 2018 
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 Fra mit interview med Vasquez (37 år) d. 25. februar 2018 
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 Fra mit interview med Vasquez (37 år) d. 25. februar 2018 
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virkeligheden. Når en person entrerer den anden side af virkeligheden, som eksempelvis under airo-

pais drømme, kan personen rejse rundt mellem de tre lag i kosmos. De forskellige væsener i kosmos 

kan, ifølge airo-pai, rejse rundt mellem de forskellige veje og lag i kosmos, men de har alle sammen 

et bestemt sted de hører hjemme, og som de altid vender tilbage til. 
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9. Afsluttende refleksioner 

Jeg vil her sammenfatte og diskutere mine analytiske pointer ud fra mine indledende 

problemformuleringer. Jeg vil på baggrund af min empiri og med udgangspunkt i eksempler fra min 

data diskutere forskellige måder at forstå aspekter af airo-pais verdensforståelse. Jeg vil diskutere 

airo-pai som multinaturalister og koble denne forståelse til den ontologiske vending i antropologien. 

Jeg præsenterer i den forbindelse en uddybet kritik af mit ontologisk teoretiske udgangspunkt. 

Jeg spurgte i min problemformulering, hvordan airo-pai relaterer til dyr og ånder som de viser sig 

for dem, og hvordan disse relationer kommer til udtryk i airo-pais interaktion med naturens 

væsener? Jeg spurgte i introduktionen også, hvordan jeg som antropolog kan positionere mig 

teoretisk i forhold til at forstå airo-pais, og andre amazoniske folks verdensforståelser? 

Specialet viser, at mennesker, dyr og ånder, blandt airo-pai, indgår i et system af reciprocitet, hvor 

jægere og fiskere må ofre til dyrenes ånder og guder for at bede om tilladelse til at søge kød. 

Indianerne opfatter dyrene som kulturelle væsener og i nogle tilfælde som seksuelle kvinder, som 

de skal forføre ude på jagten. Airo-pai kan relatere til dyrene og ånderne i naturen, fordi alle 

naturens væsener deler en fælles menneskelighed.  

Fordi jeg i specialet har argumenteret for nødvendigheden af at se airo-pai som indgående i 

relationer med dyr og ånder, hvor en fælles menneskelighed deles, må specialet nødvendigvis 

kritisere den symbolske antropologi for at videreføre en dikotomisk tænkning i studier af animisme. 

I sådanne socio-centriske teorier om animisme, optræder en forståelse af et samfund, hvor alene 

mennesker er kulturelle. Problemet med at dyr og ånder fremstår som tegn og objekter for 

mennesker i disse studier, er at de folk, antropologerne studerer, ikke selv opfatter deres 

naturomgivelser som en ekstern verden, der må forstås konceptuelt og symbolsk. Hvis airo-pais 

verdensforståelse skal tages seriøst, argumenterer jeg i specialet for, at antropologen bør efterstræbe 

at tage informanternes perspektiv på deres verdensforståelse for at tilnærme sig deres forståelse, 

frem for at reproducere sin egen vestlige kartesianske tænkning i analysen. Ontologernes teorier er 

et forsøg på at tage jæger-samler folk, som eksempelvis airo-pais verdensforståelse, alvorligt ved at 

efterstræbe at se verden som informanterne gør. Dette er et ideal som antropologen ikke kan opnå til 

fulde, fordi antropologen altid er farvet af sin egen kulturelle baggrund, men det ontologiske 

udgangspunkt kan ses som et forsøg på at overtage informanternes syn på verden for en periode.  
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Specialet viser, hvordan airo-pai relaterer til jagtdyrene ved at imitere dyrene og simulere deres 

adfærd på jagten. Indianernes adfærd kan forstås som en seksuel forførelse af jagtdyrene, fordi airo-

pai opfatter dyrene som kvindelige elskerinder, som i sidste ende skal overgive sig til jægeren. 

Forud for jægernes forførelse af jagtdyrene, må jægerne med hjælp fra shamaner forføre dyrenes 

ånder i skoven, da det er dem, som ejer dyrene og giver indianerne lov til at jage dem. Jagt, sex og 

død er fænomener, som er intimt forbundne blandt airo-pai, hvilket også kan forklare, hvorfor 

jagtdyrene opfattes som kvindelige elskerinder blandt indianerne. Der eksisterer en intim seksuel 

relation mellem jægere, jagtdyr og dyrenes ånder. 

Jeg har i specialet forsøgt at tage airo-pais verdensforståelse alvorligt, og jeg foreslår således en 

kontinuitet mellem menneskelige og ikke-menneskelige væsener, og afviser absolutte forskelle 

mellem selvet og verden og mellem natur og kultur. Alle naturens væsener er i indianernes 

verdensforståelse en del af menneskets sociale liv. 

Airo-pais syn på naturens arter modsætter sig således et syn på forskelle mellem arter som værende 

vertikale, som eksempelvis i totemismen, hvor relationer mellem arterne er metaforiske (jf. Lévi-

Strauss 1962). For airo-pai fremstår alle artsspecifikke forskelle som forskellige menneskelige 

eksistensformer, fordi den menneskelige eksistensform er en fælles betingelse for alle arter i 

naturen. Forskelle mellem arter er for airo-pai ikke et spørgsmål om adskillelse, modsat i 

totemismen, men de er derimod et princip om relationer.  

Airo-pai kan efter indtag af ayahuasca blive forvandlet til de jagtdyr, som de jager, og på den måde 

forsøge at manipulere de dyr, som de ønsker at nedlægge. Det er dog ikke altid, at dette 

shamanistiske ritual falder ud til fordel for jægeren. Shamanerne kan forhekse jægeren i tilfælde af, 

at han har dræbt et jagtdyr uden tilladelse fra dyrets ånd. I tilfælde hvor jægeren ikke forstår at 

forføre dyret, eller hvor jægeren bliver forvandlet til jagtdyret permanent, kan indianeren blive et let 

offer for dyret. Dette fænomen kan forstås ud fra airo-pais tro på åndernes kapacitet til at forvandle 

mennesker til dyr permanent, fordi naturens væseners identiteter er relative og relationelle. 

Jeg argumenterer således i specialet for vigtigheden af at forstå airo-pai som multinaturalister. Med 

begrebet multinaturalisme mener De Castro (1998), at indianernes verdensforståelse antager, at der 

sameksisterer forskellige naturer forstået som forskellige niveauer i kosmos, ligesom jeg tidligere 

beskrev blandt airo-pai. Disse naturer inkluderer dyrs og ikke-menneskelige væseners opfattelser af 

verden. Multinaturalismen antager, at alle væsener i naturen deler et fælles perspektiv på 
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virkeligheden. Dyr og mennesker deler et fælles synspunkt på verden ud fra hvilket forskellige og 

skiftende naturer opfattes. Jeg har vist eksempler på dette blandt airo-pai, hvor ånderne opfatter 

menneskene som fugle og vildsvinene opfatter menneskene som rovdyr, samtidig med at 

menneskene sommetider opfatter vildsvinene som seksuelle kvinder. Multinaturalismen udfolder, at 

de ikke-menneskelige væsener er personer, der ser på samme måde som vi mennesker gør, men de 

ser forskellige ting end os, fordi de har en anden krop end os. Den specifikke synsvinkel på 

virkeligheden sidder i kroppen, og virkelighedens naturer ændrer sig efter den krop som disse 

menneskelige arter adopterer og besidder, ligesom jeg har vist blandt airo-pai. 

Multinaturalismen vedkender sig, at mennesker kun kan tænke gennem menneskelige kategorier, 

men den modsætter sig, ud fra eksempelvis airo-pais opfattelse, at alene vores art er menneskelig. 

Problemet med vores vestlige antropocentrisme, hvis vi skal forstå airo-pais vendensforståelse, er, 

at den kun forholder sig til menneskets opfattelse af virkeligheden. Multinaturalismen baserer sig på 

en enhed af ånder og en diversitet af kroppe. Kulturen eller subjektet antager derfor en universel 

form, og naturen eller objektet antager en partikulær form. Disse kategorier påpeger ikke 

substantielle dele af væsenet, men derimod relationelle konfigurationer i form af skiftende 

perspektiver (De Castro 2004:37-38). Airo-pai tror på en metafysisk kontinuitet mellem alle 

væsener i kosmos, som giver anledning til animismen. Samtidig tror de på en fysisk diskontinuitet 

mellem de kosmiske væsener, der fører til teorien om perspektivisme. 

Specialet har vist, hvordan airo-pais verdensforståelse kommer til udtryk i deres 

subsistensaktiviteter, i deres kønsrelationer samt i deres rituelle kropsforståelse. Ud fra et mere 

symbolistisk antropologisk udgangspunkt er indianernes frygt for blodets potentielle fare ikke 

forankret i dets iboende karakteristika. Airo-pais frygt for blod kan derimod forklares med, at blodet 

optræder som marginalt i indianernes kulturspecifikke klassifikationssystem, og dermed bringer det 

airo-pais konstruerede strukturelle orden i fare.  

I specialet problematiserer jeg de studier af animistiske jæger-samler folks ritualer, der teoretisk 

betragter relationen mellem menneskene og deres naturomgivelser som udelukkende en symbolsk 

relation, hvor naturens væsener opfattes som symbolske refleksioner eller repræsentationer af 

menneskelige sociale relationer. Jeg har tidligere beskrevet, hvordan airo-pai opfatter dyrene som 

personer i form af kvinder, der vil giftes med de mandlige jægere. Airo-pai opfatter ikke dyrene 

som personer, fordi de er blevet tilskrevet personlighed gennem kognitive processer, men derimod 
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fordi de afslører sig som personer i bestemte relationelle kontekster i indianernes sociale liv som for 

eksempel, når jægerne søger kød i skoven. 

Hvad kan symbolistiske analyser tilføje af aspekter i studier af animisme? Disse studier kan påvise 

bagvedliggende strukturer og klassifikationer ud fra ontologiske prioriteter om at analysere 

mellemmenneskelige relationer. Jeg har tidligere beskrevet Durkheims teori om, hvordan samfundet 

og dets sociale strukturer skaber menneskets normer og adfærd. Durkheim analyserede sig frem til 

dette ved at undersøge australske klaners totemistiske ritualer og forestillinger som kollektive 

repræsentationer, der har til funktion at opretholde samfundets sociale sammenhængskraft (1912). 

Lévi-Strauss’ teorier om totemisme har undersøgt, hvordan menneskelige relationer med naturens 

ikke-menneskelige væsener, er en måde mennesker strukturerer og klassificerer den kulturelle og 

naturlige verden på. Totemismen er her et udtryk for samfundsmæssige strukturer ligesom 

kastesystemer etcetera. For Lévi-Strauss udspringer de sociale koncepter og strukturer fra tankens 

bagvedliggende strukturer (1962). Bird-Davids studie af Nayaka har vist, hvordan dette jæger-

samler folk artikulerer og udtrykker deres relationer til naturens væsener symbolsk og gennem 

metaforer. Bird-David viste, hvordan folkets syn på naturens væseners måder at dele sine ressourcer 

på centrerede sig omkring metaforer, der har rødder i mellemmenneskelige relationer (1990).  

Airo-pai opfatter naturens væsener som en del af deres intentionelle verden. Dette ses for eksempel 

ved, at indianerne ofrer til flodgudinden i perioder, hvor der er knaphed på fisk i floderne. 

Indianerne indtager ayahuasca for at kommunikere med flodgudinden, og hun har magt til at bringe 

dem flere fisk. Airo-pai indgår desuden i relationer med planter, frugter og grøntsager. Indianerne 

har menneskeliggjort og besjælet dem ud fra en animistisk logik, hvor de tror på planterne som 

åndelige subjekter på lige fod med mennesker, dyr og ånder. Under airo-pais drømme optræder 

frugter og grøntsager som symboler på, at indianerne får succes med at dræbe jagtdyrene, fordi 

frugter og grøntsager udveksler identitet med dyrene under drømmene.  

I airo-pais verdensforståelse smelter natur og kultur således sammen, og udgør et integreret hele. 

Derfor foreslår jeg med reference til Tim Ingold (2000), at forstå jæger-samler folks udvekslinger 

og relationer med væsener i naturen som ontologisk virkelige ved at se dem som tilhørende den 

samme intentionelle verden. Dette er et andet ontologisk projekt end symbolisternes ontologiske 

projekt, fordi at symbolisterne finder meningen i bagvedliggende strukturer og systemer, hvorimod 

ontologerne forsøger ikke at reducere informanternes ritualer og relationer til symboler og tegn. 
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Hvorfor skal vi bruge ontologernes teorier og fænomenologien til studier om animisme? Jæger-

samler folks opfattelse af dyrs og ånders personlighed kan tages seriøst med et fænomenologisk 

teoretisk udgangspunkt. Ingold er inspireret af filosoffen Martin Heideggers fænomenologi, hvor 

mening er iboende i relationelle kontekster af folks direkte opfattelse og engagement med verden, 

hvorefter mentale repræsentationer og kognition i stedet for at være primær, derimod stammer fra 

en praktisk baggrund af involveret aktivitet. Dyr opleves som mennesker og ånder, og guder 

opleves som indflydelsesrige i airo-pais liv, fordi at airo-pais verdensforståelse og den 

menneskelige virkelighed er ontologisk uadskillelige. Vores praktiske engagement med verden 

kommer før vi tænker over den og kategoriserer den analytisk. Fænomenologiens teoretiske 

udgangspunkt indbefatter, at det som afsløres gennem eksempelvis airo-pais aktiviteter og direkte 

engagement med verden er ontologisk mere fundamentalt end vores efterfølgende tanker om disse 

hændelser, fordi at tankerne er løsrevet fra den pågældende kontekst. Det er således den relationelle 

kontekst, hvori et menneske eller et dyr befinder sig, der bestemmer dets væsen. Fænomenologien 

modsætter sig dermed de tidligere antropologiske studier af animismes ontologiske prioriteter ved at 

vise, at hverdagslivets interaktion med naturens væsener er fundamentet, hvorfra mentale 

repræsentationer og kognition efterfølgende er baseret på. 

Fænomenologiens fokus på den relationelle kontekst som afgørende for et dyrs eller menneskes 

væsen, er konstruktiv i forhold til at forstå, hvorfor airo-pai kan besidde multiple identiteter på 

jagten. Airo-pais verdensforståelse, hvor naturens væsener kan have multiple identiteter på samme 

tid strider mod en kartesiansk tænkning, hvor subjektet er enligt og suverænt. Med dette mener jeg, 

at subjektet inden for en dominerende vestlig tænkning ikke kan påvirkes af naturens væsener. 

Derimod handler subjektet i og på verden efter en kartesiansk forståelse, hvor dyr og ånder ses som 

ikke-menneskelige væsener, der ikke er tilskrevet agens.  

Men blandt airo-pai derimod kan såvel menneskelige som ikke-menneskelige subjekter i naturen 

være både x og ikke x på samme tid og træde ind og ud af forskellige identiteter, fordi indianernes 

identitet forstås som relativ og relationel. Dette syn på mennesket og dets forhold til naturens 

væsener er en udfordring for en vestlig dualistisk tænkning. Førnævnte identitetsforståelse som 

noget der er relationelt og relativt kontekstualiseret kan forklare, hvorfor airo-pai og andre jæger-

samler folk tilskriver personlighed også til dyr og ikke-menneskelige væsener.  

Debatten om den ontologiske vending, går ud på, hvorvidt vi som antropologer kan argumentere 

for, at der findes forskellige ontologier, altså former for viden, om det, der findes (Grue & Vega 
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2013:6). Disse ontologier skal ikke forstås som repræsentationer af noget andet, men som 

virkeligheder i sig selv. Debatten har således gået på, om der eksisterer multiple ontologier (jf. airo-

pais verdensforståelse), eller om der bare er tale om forskellige epistemologiske forståelser af den 

samme virkelighed, som kulturrelativismen plæderer for. James Laidlaw har blandt andre kritiseret 

idéen om eksistensen af multiple ontologier (Laidlaw 2012). Begrebet ontologi oscillerer, ifølge 

Morten Axel Pedersen, mellem hvad der eksisterer i form af essenser, og på den anden side 

modeller for og teorier om hvad der eksisterer. Men Pedersen svarer igen på Laidlaws kritik af 

denne meta-ontologiske tilgang ved at påpege, at den ontologiske vendings åbenhed over for sit 

studieobjekt er en metodologisk fordel, fordi denne tilgang er åben over for nye forståelser af det 

ontiske. Ifølge Pedersen kan de teoretiske retninger inden for antropologien, der alene er optaget af 

epistemologiske forståelser af ontologier ligeledes udstilles for at have meta-ontologiske tilgange. 

Pedersen anerkender de teoretiske og metodologiske problemer ved ontologernes teoretiske 

udganspunkt, som jeg kommer ind på i det følgende. Men ifølge Pedersen har alle antropologiske 

projekter nogle skjulte teoretiske grundsætninger i deres projekter. Derfor mener han, at kritikken af 

den ontologiske vendings udgangspunkt er en kritik, som også kan rettes mod antropologiske 

projekter, der har andre ontologiske prioriteter (Pedersen 2012).  

Med De Castros teori åbner han for debatten om den ontologiske vending, fordi at han, inspireret af 

indianerne selv, betragter ånder og dyr som personer, som er virkelige i form af hver deres 

ontologiske væsen. De er altså ikke repræsentationer eller forståelser af et antropomorfisk væsen, 

men de er derimod menneskelige subjekter i sig selv. De Castros pointer peger ud over den 

specifikke etnografiske kontekst som en kritik, der stiller spørgsmålstegn ved den etablerede 

antropologis vestlige kategoriers egnethed i forhold til at blive overført til ikke-vestlige kosmologier 

(jf. Durkheim 1912, Lévi-Strauss 1962 m. fl.). De Castros teori er et opgør med idéen om, at verden 

nødvendigvis er én, mens kulturelle opfattelser af verden er forskelligartede, og dermed ønsker han 

at foretage en etnografisk baseret omdannelse af vores konceptuelle systemer. De indfødtes teori og 

verdensforståelse bliver på den måde De Castros teori, og den kan ses som et post-humanistisk 

opgør med idéen om, at antropologiens studieobjekt udgør en samling repræsentationer, der bør 

analyseres med inspiration fra lingvistikken og læses som en tekst (jf. Geertz 1972).  

I det foregående har jeg udfoldet det ontologisk teoretiske udgangspunkts muligheder i analysen af 

amazoniske verdensforståelser. Nu vil jeg udfolde nogle teoretiske begrænsninger i forhold til det 

ontologiske perspektiv. Ontologernes og fænomenologernes relativistiske verdensforståelse kan 
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kritiseres for at have nogle politiske konsekvenser, hvis den tænkes ud over den specifikke 

regionale kontekst. Multinaturalismen og idéen om multiple ontologier har været kritiseret af Haidy 

Geismar, og af mange andre antropologer, fordi hun finder synspunktet politisk problematisk. 

Eksistensen af mangfoldige og usammenlignelige verdener er et problem, fordi det implicit 

medfører, at der ikke er nogen fælles verden, i hvilken vi kan mødes og kommunikere med 

hinanden som mennesker (jf. Geismar 2011:215). Henrik Vigh et. al. uddyber denne kritik af den 

ontologiske vendings essentialistiske konnotationers potentielle politiske konsekvenser uden for den 

akademiske verden. Fra et historisk perspektiv har antropologisk essentialisme og dyrkelsen af en 

radikal anderledeshed haft store socio-politiske konsekvenser uden for akademiet, hvorfor den 

ontologiske vendings teoretiske udgangspunkt er potentielt politisk farligt (Vigh & Sausdal 

2014:63). 

Jeg forstår denne kritik i tilfælde af, at multinaturalismen appliceres på den globale verden, fordi 

vores politiske og moralske samarbejde på tværs af kulturelle forskelle, forudsætter at vi forholder 

os til en fælles verden, hvori vi i fællesskab finder nogle politiske løsninger. Jeg skal dog 

understrege, at specialet ikke er en politisk motiveret opgave, men derimod en kulturalistisk opgave, 

hvor jeg anvender et ontologisk og multinaturalistisk teoretisk udgangspunkt for at begribe airo-pais 

verdensforståelse. Jeg mener derimod ikke, at et multinaturalistisk verdensbillede er konstruktivt i 

et politisk tværkulturelt og internationalt samarbejde, fordi et sådant forudsætter, at vi mennesker 

forholder os til en fælles verden. Derfor er jeg tilhænger af at anvende et kulturrelativistisk 

kulturbegreb uden for denne regionale kontekst. 

Paolo Heywood har kritiseret den ontologiske vending på grund af, at begrebet ontologi konnoterer 

såvel virkelighed som væren, og bevirker, at vi antropologer skal til at tage stilling til, hvad der 

eksisterer, og hvad der ikke gør. Hvis ontologerne insisterer på eksistensen af multiple verdener, 

forpligter antropologen sig, ifølge Heywood, til en meta-ontologi forstået som en overdimensioneret 

virkelighed, hvor sådanne verdener eksisterer (Heywood 2012:146). Morten Axel Pedersen 

kritiserer førnævnte idé om, at den ontologiske vending er en altomfavnende ”big theory” eller en 

meta-ontologi. Ifølge Pedersen er den ontologiske vending snarere en heuristisk og analytisk 

metode i modsætning til en teoretisk fikseret rammesætning. Det skal forstås på den måde, at det 

ontologiske projekt gør brug af en erfarings- og vidensproduktion, der ikke nødvendigvis er 

rationelt begrundet eller begrundbar. Den ontologiske vendings grundlag er, ifølge Pedersen, dets 

åbenhed over for sit studieobjekt (Pedersen 2012). Ifølge Pedersen er Heywoods og Laidlaws meta-
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ontologiske kritik af den ontologiske vending et udtryk for, at de ikke vil reflektere over deres egne 

teoretiske grundantagelsers meta-ontologiske begrænsninger. Alle etnografiske beskrivelser og 

antropologiske analyser bærer, ifølge Pedersen, præg af antropologens teoretiske udgangspunkt, 

men ifølge Pedersen, vil mange af kritikerne af den ontologiske vending ikke granske deres egne 

forudindtagede teoretiske udgangspunkter (Pedersen 2012).  

Det ontologiske projekt kritiseres for alene at forholde sig til den akademiske videnskritik samtidig 

med, at det ikke forholder sig til de sociale og politiske konsekvenser af vidensproduktionen. 

Ontologerne er mere filosofisk interesseret i nutiden, end at forholde sig til repræsentationelle 

politikker og eksempelvis sammenhænge mellem magt og viden. Ontologerne mistænkeliggør 

epistemologisk kritik, fordi det at kritisere repræsentationer forudsætter repræsentationens 

privilegerede ontologiske status (Bessire et al. 2014:448). Jeg forstår denne kritik af ontologernes 

begrænsninger i forhold til forståelser af politiske strukturer, magtforhold etcetera ud fra et 

konstruktivistisk perspektiv. Derfor må jeg også fastslå, at jeg ikke anbefaler et ontologisk 

perspektiv på politiske studier af sociale forhold og magtstrukturer, fordi det ontologiske perspektiv 

ikke forholder sig til repræsentationer af virkeligheden. I airo-pais multinaturalisme er 

repræsentationens privilegerede ontologiske position forbeholdt ånderne i den himmelske verden.  

Det er problematisk, at den ontologisk teoretiske rammesætning ikke har fokus på historiens kraft 

og dermed har problemer med at forstå forandringer i de enkelte samfund. Den er på mange måder 

ahistorisk og forholder sig kun til en tidsløs, mytisk og kosmologisk forklaring, hvorfor den ikke 

rummer historiens tilfældigheder og de deraf følgende sociale og politiske konsekvenser. Jeg forstår 

den konstruktivistiske kritik af ontologiens mangel på komparation og evige interesse for måder at 

være på (jf. Bessire et al. 2014:449). Jeg skal pointere, at det ontologiske udgangspunkt har nogle 

metodologiske svagheder i form af synet på forskellige verdener som radikalt forskellige. Henrik 

Vigh et al. beskriver, at synet på verdener som radikalt forskellige umuliggør oversættelser og 

fortolkninger mellem disse verdener (Vigh & Sausdal 2014:57).  

Airo-pais verdensforståelse er, ligesom andre verdensforståelser, begrænset til den bestemte 

ontologiske sammensætning af en bestemt mytisk verden, og den kan derfor ikke appliceres uden 

for den etnografiske kontekst. Jeg skal understrege, at min teoretiske rammesætning og analyse er et 

resultat af min interesse for det partikulære i min undersøgelse af airo-pais kultur, og den er på 

ingen måde et udtryk for en bestræbelse på at udvikle en teori for noget universelt gældende.  
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Jeg har i denne opgave valgt at udfordre den kartesianske opdeling af ånd og materie, fordi den 

kartesianske ontologi er uforenelig med de amazoniske indianeres syn på ontologiske væsener. 

Airo-pais syn på dyr og ånder som betydningsgivende i sig selv, forudsætter en sammensmeltning 

af ånd og materie og et opgør med opdelingen mellem natur og kultur. Jeg mener ikke, at 

antropologer i studier af animisme skal reducere begreber, fænomener og udsagn, der umiddelbart 

synes uforenelige med kartesianske betingelser, til udsagn om noget andet, sådan at vi i stedet 

beskriver disse ud fra sociale relationer mellem mennesker, magtforhold eller som kulturelle 

systemer (jf. Henare et al. 2007:7). 
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