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Gott och ont 
Ett centralt begrepp hos nuu-chah-nulth på Vancouver-ön

Av Carl Johan Gurt

Abstract
Carl Johan Gurt, Ph.D. student, University of Stockholm 
Good and Evil. A Central Concept for the Nuu-chah-nulth on the Vancouver Island

Among the Nuu-chah-nulth on the Vancouver Island, there is a stress on having faith in 
the indigenous tradition as well as on the everyday practice of that tradition. The concept 
of tradition is invoked by the informants in various ways, sometimes for political reasons, 
and sometimes for identity reason, or in a more general sense as a way to resist change and 
counteract the influence of the surrounding society. This article addresses the “religious” 
aspects of the indigenous tradition and presents the ways in which my informants perceive 
the world from the perspective of this tradition, especially regarding conceptualizations 
of good and evil. It presents this aspect of their worldview in detail and outlines the main 
ritual practices connected to the perceptions of good and evil and reflects on how the 
Nuu-chah-nulth speak about tradition. 
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När jag i juli 1999 kom hem till min nuu-chah-nulth informantfamilj 
tillhörande undergrupperna hesquiaht och tla-o-qui-aht, strax utanför nuu-
chah-nulth undergrupperna tse-sha-aht och hupetchesahts reservatsområden 
för ett ytterligare fältbesök, det sjunde i ordningen, immade köksfönstren 
igen och en mycket speciell stark doft låg tung över bostaden. Jag hade knappt 
hunnit lägga ned min packning innan jag leddes in i köket för att presenteras 
en mycket stor kastrull som stod och halvkokade på spisen. Kastrullen var 
fylld med stora tjocka löv med tillhörande grenar som i utseende närmast 
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liknade rhododendronblad. Dekoktens färg var intensivt orange-röd, närmast 
liknande lätt utspädd målarfärg. 

En av mina främsta huvudinformanter genom åren, konstnären och 
”keepern”, hesquiaht Tim Paul, berättar att dekoktens färg också är samma 
som färgen på den vision i vilken medicinen förlänades. Han berättar att när 
en övernaturlig entitet förlänar en vision, syns ofta en stark färg som stiger upp, 
nästan som ljuskäglor från en kraftig strålkastare, och ljuset är oftast i stark 
färg. Väsendet som lämnade denna skyddande medicin gav instruktioner om 
var och hur medicinen återfanns och hur den skulle tillverkas. Tim berättade 
också att både under sökta visioner, som i nuu-chah-nulths ritual Uusimich, 
och under spontana visioner erfars detta färgade ljus, och ibland också ljud. 
Detta sägs vara familjespecifik kunskap, s.k. ”family cultural teaching”. 
Medicinerna är mycket väl bevarade hemligheter, och meddelas aldrig till 
någon utanför familjen, och inom den inte heller till alla.

Dekoktens doft var tung och intensiv, inte långt ifrån stickande. Detta 
var en av familjens egna familjespecifika mediciner, tichim, mot ond kraft, 
som vid förtäring enligt uppgift skulle ge ett mycket starkt skydd mot alla 
former av ond energi, pish-shuk chiha, eller ”bad spiritual power”. Skyddet 
skulle bestå under upp till ett halvt år. Nästan direkt slevade Tim Paul upp 
ett stort glas av dekokten och uppmanade mig att dricka det. Detta skulle, 
sade han, skydda också mig från de attacker av pish-shuk chiha som familjen 
drabbats av, men också genom hjälp lyckats avvärja under våren 1996 (Se Gurt 
2008: 213-16).1 

En ny grupp nuu-chah-nulth som inte är ”elders ” men som genom ett nära 
samarbete står dem mycket nära, kallas ”keepers”, bevarare. Det är en sådan 
som Tim är. Dessa är oftast relativt unga människor som jobbar hårt med 
att spela in och teckna ned allt om sitt folks kultur. Nuu-chah-nulth driver 
också ett skolprogram som heter ”Happy, healthy, whole”. Det syftar till att ge 
barnen och därigenom hela nuu-chah-nulth-samhället stolthet och en positiv 
attityd till sin kultur. Genom det säger de att de får styrka att leva i två världar, 
den egna indianska och den euro-amerikanska – vilken de också är en del av. 
Nuu-chah-nulhts keepers har varit med och utformat detta skolprogram.

1  En kvinnlig shaman som botade en av mina informanter 1996, är fortfarande verksam, 
berättade flera informanter från nuu-chah-nulth under mitt besök år 2018. Hennes unga lärling var 
en flicka som börjat hos henne som 15 åring och även hon är verksam och är nu mycket känd för 
sina stora förmågor.
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Tim berättade för mig att medicinen skulle ge en stark psykisk energi, 
och faktiskt ge ett grundskydd mot negativ energi under mycket lång tid. Han 
berättade med inlevelse om hur farlig den destruktiva energin är enligt nuu-
chah-nulth. Detta var upptakten till en ytterligare givande fältvistelse, som 
lade många pusselbitar på plats i materialet om nuu-chah-nulths esoteriska 
läror. Det var bland annat nuu-chah-nulths intrikata själslära, och deras 
föreställningar om kroppen, som nu kunde kartläggas i detalj. Jag samlade 
även in ytterligare material om pish-shuk chiha, ond energi, och jag bevittnade 
även motriter mot detta. Denna resa visade också mycket tydligare än tidigare 
nuu-chah-nulths närmast fanatiska upptagenhet av föreställningar och 
praktiker relaterat till gott och ont. Eftersom familjen nu sade att de hade 
drabbats av människor som kanaliserat negativ energi och enligt uppgift med 
nästan dödsfall som följd var emfasen sannolikt extra stark på att berätta 
om detta, men läran om gott och ont utgör, och har under alla mina tidigare 
besök, utgjort ett centralt tema i nuu-chah-nulths berättelser. 

Ytterligare en viktig del av resan 2018 var att jag kunde besöka British 
Columbia Provincial Archives, där jag kopierade delar av den protestantiske 
missionären Swartouts opublicerade manuskript om nuu-chah-nulths religion. 
Där kunde jag kopiera endast delar av manuskriptet i juli 1999. Swartouts 
opublicerade manuskript skrevs under 1890-talet och är en ovärderlig källa 
till nuu-chah-nulths förkristna religion.2 Flera informanter från nuu-chah-
nulth berättade för mig att Swartout var en mycket illa omtyckt person, som 
var fanatiskt nitisk i sina konverteringsförsök av nuu-chah-nulth. Han var 
en av mycket få protestantiska missionärer som verkade i området. Nuu-
chah-nulth sade att de katolska missionärerna lät dem behålla sin förkristna 
religion parallellt med missionerade katolicism. Detta var inte fallet med de 
protestantiska missionärerna som krävde en total och villkorslös omvändelse. 
I British Columbia var den protestantiska United Church of Canada speciellt 
illa sedd av ursprungsbefolkningen. Detta har inte bara nuu-chah-nulth 
berättat för mig utan också haida (1993), haisla (1993) och nuxalk (2013). 
United Church of Canada var känd för sin fanatism. När jag bodde hos den 
stora shamanen från ahousaht i byn Marqtoosis, på Flores Island, ahousahts 
och nuu-chahs nulths största by som idag har ca 1000 invånare, träffade jag 
den katolska prästen Father Simon, som däremot var en mycket uppskattad 
person i byn, och som till exempel verkade tillsammans med shamanen på 
begravningar. Shamanen verkade på dessa som psykopomp, det var också en 

2  Swartouts manuskript, som är odaterat, skrevs för övrigt under pseudonymen Charles Haicks.
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av hans viktigaste uppgifter. Father Simon samarbetade med ahousaht och 
var en uppskattad rådgivare i många frågor. Han var även med och hjälpte till 
vid potlatchfester och såg ingen konflikt med sitt uppdrag att verka som byns 
katolska präst. Men Swartout var aldrig omtyckt. Nuu-chah-nulth berättar 
att han omkom under en segling mellan olika nuu-chah-nulth-byar. Hans 
segelbåt var alldeles för liten för att klara de stormiga och farliga vattnen 
utanför Vancouveröns västkust. Historikern Nicholson beskriver detta 
i sin nu klassiska The History of Vancouver Islands West Coast (Nicholson, 
1962:135). Min allra första informant från nuu-chah-nulth, Ron Hamilton 
från Huupechesaht, berättade att det var nuu-chah-nulth som sett till att 
Swartout gav sig iväg precis innan en annalkande storm, i mycket farliga 
farvatten som de visste att han skulle ha mycket svårt att klara. 

Nuu-chah-nulths alla grupper har mycket liknande men ibland relativt 
distinkta traditioner, präglade av deras skilda ekologiska förutsättningar, 
ekonomiska förhållanden samt de olika historiska lokala händelseförlopp 
de gått igenom. Den stora faktorn här är om missioneringen har varit av 
katolsk eller protestantisk karaktär, samt närvaron av lokala handelsstationer. 
Pachenaht vid Carmanah Valley är en av de grupper som haft protestantisk 
mission. Denna stam påverkades mycket av detta och övriga nuu-chah-
nulth sade ofta om dem att de inte brydde sig om eller trodde på den gamla 
kulturen, ”they do not believe in the longhouse, the old culture”. De valde 
också att under mycket lång tid att helt stå utanför nuu-chah-nulth tribal 
Council, som är nuu-chah-nulths officiella och politiska organisation, där 
samtliga nuu-chah-nulth grupper i Kanada idag är med. Av Gilbert Malcolm 
Sproat, som var en tidig brittisk bosättare i området och som 1868 publicerade 
den fördomsfulla volymen Scenes and Studies of Savage Life, fick de olika 
nuu-chah-nulth-grupperna det gemensamma namnet Aht. Detta därför 
att de flesta av nuu-chah-nulth-stammarnas namn slutar just med aht. Aht 
betyder folket som bor vid, som exempelvis hesquiaht som betyder folket av 
Hesqui. Detta namn Aht har omväxlande med Nootka länge använts av olika 
forskningsdiscipliner för att beteckna nuu-chah-nulth. Nootka var ett namn 
som kom från kapten Cooks benämning på Nootka Sound, som bygger på 
ett av nuu-chah-nulths ord som betyder ”åka runt”. Cook gjorde misstaget 
att tro att detta var ursprungsbefolkningens namn på sig själva. I många år 
kallade de sig för ”the West Coast People” eftersom de lever på västkusten 
av Vancouverön. Också det kanadensiska samhället kallade dem detta. Deras 
officiella politiska organisation, som grundades 1958, kallades också för ”the 
West Coast Allied Tribes”. 1978 döpte de om sig till nuu-chah-nulth. De 
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enades om namnet som samlingsnamn på de olika grupperna/stammarna i 
Kanada. Det betyder ”utmed bergen” och syftar på deras boplatser som ligger 
som de själva säger med oceanen som förgård och med bergen som bakgård.

Ond och god tid
Den här artikeln har som sitt fokus föreställningar och praktiker om gott 
och ont hos nuu-chah-nulth. Framställningen är empiriskt grundad och 
bygger på intervjuer och fältarbeten sedan 1980-talet. Enligt min erfarenhet 
är föreställningar om gott och ont ytterst central för deras föreställningar i 
allmänhet och även för det rituella livet, som jag ska illustrera nedan.

En av de mest centrala föreställningarna rör gott och ont och ofta kopplas 
föreställningarna om detta till tid. Nuu-chah-nulth berättar att tiden pendlar 
ständigt mellan god och ond tid, med neutrala perioder emellan. Enligt deras 
tänkande måste man utföra viktiga handlingar under god tid för att få ett så 
bra resultat som möjligt. Om man gör viktiga saker under ond tid blir det 
inte ett bra resultat, eller till och med ett mycket dåligt resultat, menar mina 
informanter. Alla djur och även växter klassificeras också efter om de är goda, 
onda eller neutrala, eller att de pendlar mellan gott och ont. De som pendlar 
mellan gott och ont följer tidens ständiga växlingar och är alltså goda under 
god tid och då mycket välvilliga mot människor. De sägs då vara mycket 
negativa och farliga för människan under ond tid. Den stora shamanen 
berättade för mig att de djur som pendlar mellan ont och gott, i sitt onda läge/
fas, under ond tid, faktiskt kan vara värre än de som är onda hela tiden. Under 
den perioden blir deras onda egenskaper koncentrerade, och de kan orsaka 
stor skada, förklarade han. Ett sådant djur är havsörnen. Samtidigt, berättade 
han, är de under god tid ibland mer välvilliga än de som är goda hela tiden, 
såsom varg, hund och katt, t.ex. Hos nuu-chah-nulth finns det på samma vis 
de shamaner som är goda, de som är onda samt de som pendlar mellan ont 
och gott.3 

En del djur som t.ex. hundlaxen och en sjölejonart betraktas som 
permanent onda. Sjölejon kan enligt nuu-chah-nulth ge onda spontana 
visioner, där sjölejonanden ibland tvingar den utsatte att utföra negativa 

3  Under en potlatchfest vid Maht Mahs, i september 1993, fanns alla tre typerna närvarande. Två 
var av den goda typen, den ena min informant från ahousaht, han var då i tidiga 60-årsåldern, en 
ung shaman på cirka 35 år, som redan var känd för sina stora krafter, en annan shaman var cirka 
45 år och han sades pendla mellan ont och gott. Slutligen deltog en äldre man på cirka 65 år som 
sades vara av den helt onda typen. Hans fru som var med var enligt uppgift även hans assistent.



70

handlingar, något som personen enligt uppgift kan tvingas utföra under resten 
av sitt liv. Tidsläran och djurens och växternas klassificering, är av allra största 
betydelse för religionsutövningen. Det påverkar allt hävdar mina informanter 
från nuu-chah-nulth. Det handlar i grund och botten om hur man ska agera, 
men också tänka för att leva ett harmoniskt liv, både i relation till andra 
människor, till det samhälle man tillhör, till sig själv och sin kropp och till sin 
plats i universum. Viktigt här är också att tanken har transformerande kraft. 
Det gäller enligt nuu-chah-nulths läror att tänka rätt för att harmoni skall 
uppnås och bestå. Om detta följs kommer man enligt dem att leva ett positivt 
liv präglat av goda relationer, inte bara till andra människor utan även till 
naturen, dess invånare och till universum som helhet. 

Nuu-chah-nulth framstår också som att de har ett mycket starkt 
reinkarnationstänkande, där reinkarnationen enligt dem styrs av en 
människas beteende i form av de goda och onda handlingar som individen 
utfört under sitt liv. Detta är också av central betydelse här och många 
informanter har talat om detta. Om en människa utfört många negativa 
handlingar och medvetet har skadat människor, djur eller sin grupp på ett 
egoistiskt sätt kan personen transmigrera vid sitt frånfälle. Egoism ses av 
nuu-chah-nulth som ondska. Alla människor ska enligt deras lära praktisera 
altruism i sina handlingar. För att nå framgång i nuu-chah-nulths riktade 
visionssökande, är detta, som vi ska se, av största vikt. För hövdingarna är 
det essentiellt, då deras främsta uppgift är att altruistiskt verka för gruppens 
välgång. Nuu-chah-nulth berättar att det är relativt vanligt att en person 
som har utfört många negativa handlingar under sitt liv i sin nästa livsfas 
kan tvingas leva under100 år i en liten, till färgen vit, uggla. Ugglekroppen 
är enligt uppgift cirka 20 cm lång. I denna uggleexistens har människan 
kvar sitt medvetande och även sin röst, och lider svårt av att vara instängd 
i ugglekroppen. Tim Pauls mor berättade för mig hur hon vid flera tillfällen 
vid vistelser i skogen blivit tilltalad av denna typ av uggla. Hon berättade 
att ugglans röst är den avlidne personens röst. Hon var i tonåren, berättade 
hon, när detta inträffade första gången. Hon blev då skräckslagen och ugglan 
flög efter henne. Personen i ugglan var en nyligen avliden man från hennes 
by och han ville mest bara säga att det var han. I de äldre etnografiska 
skildringarna om nuu-chah-nulth saknas uppgifter om reinkarnation. Hos 
Sproat (1868) finner vi lite information om transmigration, men inget om 
reinkarnation. Antonia Mills, en av få amerikanska forskare som sysslar med 
indiansk reinkarnation, menar att knappheten i den tidiga nordamerikanska 
etnografin med uppgifter om reinkarnation helt enkelt beror på att man inte 
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väntade sig att finna sådana tankegångar där och därför inte undersökte detta 
(Mills, 1955:4). 

För att leva ett lyckligt och hälsosamt/harmoniskt liv enligt tros-
föreställningen ska man följa den ordning som ”the Creator” har bestämt 
skall råda. Nuu-chah-nulth kallar dessa läror hahuupa, eller ”teachings”. 
Nuu-chah-nulth gör fortfarande många saker ”in a communal way”, där man 
hjälper varandra i hög grad och enligt tanken om en harmonisk ordning 
måste det vara så. Familjen och samhället är mycket viktiga. Förutom de mer 
allmänna hahuupa, lärorna, har speciellt vissa familjer också egna ”family 
cultural teachings”, ett slags familjespecifika traditioner som förutom de mer 
allmänna lärorna strukturerar dessa familjers liv. I den aktuella situationen 
är nuu-chah-nulths traditioner något mycket heterogent, med skillnader i 
hur och varför man förhåller sig till traditionen på ett speciellt sätt. Dessa 
skillnader är inte bara framträdande mellan de olika grupperna utan även 
ibland inom samma grupp. Nota bene finns det också familjer vars liv 
präglas av ett starkt spirituellt tänkande, där de religiösa idéerna inte bara är 
filosofiska begrepp utan också omsatta i praktisk handling.

Mina intervjuer och fältarbeten visar att nuu-chah-nulth har ett levande 
visionssökande, jakt- och fiskeriter, riter för långt liv och hälsa, där de upplever 
en effikacitet vid utövandet. Shamanism utövas och det finns shamaner 
som har unga lärjungar, samt en ”församling”. Det råder en reciprocitet i 
förhållandet mellan shamanen och hans/hennes ”församling”. Parallellt med 
detta finns även ritualer, magi med onda syften, ”witchcraft” och ”sorcery”. 
Detta är även det förknippat framförallt med specifika familjer. 

Nuu-chah-nulth har gått igenom kataklysmiska förändringar sedan 
den första vita kulturkontakten och deras traditioner är idag av en mycket 
heterogen karaktär. De historiska förändringar som nuu-chah-nulth gått 
igenom har förändrat deras traditioner. Ekonomiskt är de helt beroende av 
”mainstream Canada”, och de måste till exempel idag följa det kommersiella 
fiskets regler och de tider när man enligt bestämmelserna får fiska. Detta har 
till exempel ändrat tidpunkten på året för vissa ceremonier. Detta har dock 
inte ändrat på traditionen enligt informanterna. Den är fortfarande, enligt 
dem, ursprunglig. 

Efter att ha besökt nuu-chah-nulth sedan 1983 har jag fått ett diakroniskt 
perspektiv på det etnografiska materialet. De två sista resorna under sommaren 
2013 och april-maj 2018 har visat på förändringar i vissa aspekter av speciellt 
vissa gruppers inställning till det som de kallar traditionen, dvs. det som de 
menar är de traditionella lärorna, som är relativt omfattande i förhållande 
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till situationen för bara cirka 10 år sedan. Hesquiaht Stanley Lucas berättade 
både 2013 och 2018 att en del unga nuu-chah-nulth idag försöker ta genvägar 
till traditionell kunskap och inte längre går den långa väg som traditionen 
kräver, menar han. Lucas berättade att detta kan leda till, som vi nedan skall 
se, övernaturlig intervention. Han redogjorde också i detalj om Pukmis, ett 
signifikant väsen hos nuu-chah-nulth (se Gurt 2014). 

Nuu-chah-nulths traditioner är som sagt av en mycket heterogen karaktär 
idag men det framstår inte som att traditionerna är ”readbacks”, alltså 
kunskaper som informanterna själva har lärt sig genom att läsa etnografiska 
skildringar om sig själva som de sedan lämnar som information till forskare 
(Hornborg 2002: 9). Som nämnts är en central faktor, som har visat sig 
påverka den kvarvarande traditionens utformning starkt, om missionen har 
varit och än är, av protestantisk eller katolsk karaktär. De flesta av nuu-chah-
nulhts reservat har haft katolsk mission. Detta har visat sig vara avgörande för 
traditionens fortlevnad. För nuu-chah-nulth, speciellt för delar eller segment 
av samhället som säger sig bevara  traditionen av trosskäl, har i princip inte 
alls det mer rationella och vetenskapliga förhållningssättet till världen slagit 
igenom, som är förhärskande hos merparten av invånarna i det som de kallar 
”the Mainstream Society”. För denna eller dessa kategorier nuu-chah-nulth 
struktureras världsbilden och tänkandet ännu av övernaturliga idéer om 
världen; en värld där magi och det metafysiska utgör primär förklaringsmodell.

Denna artikel behandlar inte idéerna hos de olika frikyrkliga 
församlingar där några nuu-chah-nulth är medlemmar. På andra håll längs 
kusten har kristendom en något mer framträdande roll. Hos haida på norra 
nordvästkusten är fler ur befolkningen medlemmar i olika protestantiska 
församlingar till exempel. Hos nuxalk (tidigare Bella Coola), berättade min 
informant Melvina Mack 2013 att cirka 50 % av reservatsmedlemmarna är 
medlemmar i olika kristna församlingar. Hon menade att de övriga mer 
eller mindre kallade sig för traditionalister. Detta skapade ibland rätt stora 
motsättningar inom gruppen sade hon. Även hos haisla, vilka jag besökte 
1993, var många medlemmar i kristna församlingar.

Nuu-chah-nulth i nutid
Nuu-chah-nulth består idag av 17 separata grupper i Kanada och en 18:e i 
USA, Makah-nationen i staten Washington. I Kanada är nuu-chah-nulth 
cirka 10000 personer och hos makah cirka 4000. 1999 bodde bara 37,7 % av 
nuu-chah-nulth kvar i reservaten (se McMillan 1999: 218). Övriga har flyttat, 
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framförallt till närbelägna småstäder som Port Alberni, Campbell River, 
och till storstäder som Victoria, Vancouver och Seattle. Hos makah i staten 
Washington på nordspetsen av Cape Flattery i USA, bor ett väsentligt högre 
procenttal av den totala populationen kvar i reservaten. Vid ett fältbesök till 
makahreservatet 2010 visade materialet som här erhölls genom intervjuer att 
också makah uppvisar ett samhälle där enskilda individer och segment av 
reservatsinvånarna ägnar stor tid åt den förkristna religionen, även i form 
av utövad ritual. Min informant makahkonstnären Greg Colfax berättade 
om detta och upplyste mig också en aning motvilligt att även ”witchcraft and 
sorcery persist”, samt gav exempel på det. Att fler makah bor kvar i reservaten 
beror bland annat på den ekonomiska situationen, då Washingtonstatens 
ursprungsbefolkning genom USA:s högsta domstols rättsavgörande 1974 
fick rättigheterna till 51 % av laxfiskekvoterna i hela delstaten, och därmed 
en mycket god ekonomi. Det var genom att Chief Judge of the United States 
District Court for the Western District of Washington, George Hugo Boldt, 
valde för ursprungsbefolkningens fördel i avgörandet om Washingtonstatens 
”tribal fishing rights ”, och att det gamla fiskefördraget från 1851 slutgiltigt 
ratificerades. Washingtonstatens ursprungsbefolkning hade i detta avtal 
avstått från det mesta av sitt land till USA men de hade stadfäst sina rättigheter 
till att fiska såsom de alltid hade gjort, inklusive fiske vid traditionella platser 
som också låg utanför de utmärkta reservaten. Detta avtal respekterades 
aldrig av de vita nykomlingarna. Redan vid slutet av 1940-talet började 
Washingtonstatens ursprungsbefolkning politiskt engagera sig i denna för 
dem mycket viktiga fråga, och efter stora ansträngningar under 50- och 
60-talen, där man lyckades väcka opinion och få många sympatisörer också 
utanför ursprungsbefolkningen, och dessutom stor hjälp av skådespelarna 
Marlon Brando och Jane Fonda, beslöts alltså 1974 till ursprungsfolkens 
fördel. I Kanada har British Columbias ursprungsbefolkning rätten till 2 % av 
den totala kommersiella laxfångsten, vilket innebär att deras möjligheter till 
kommersiellt fiska är väsentligt mindre. De har dock rätten till husbehovsfiske, 
vilket i många fall ännu räcker för att försörja sig. Dessutom är det långt fler 
arter än lax man fiskar, inte minst den storvuxna och än talrika hälleflundran. 

I Kanada klassificeras 10 av nuu-chah-nulths reservat som R.I. (remote 
isolated) och flera av dessa är belägna på öar utanför kusten och andra i väglöst 
land (Read 1995: 301). Hos nuu-chah-nulth idag finns 27 permanent bebodda 
reservat (Ibid.). Nio reservat klassificeras som relativt isolerade, och kan 
endast nås genom dåliga vägar anlagda av skogsbolagen. Reservaten befolkas 
som regel av få människor, med en genomsnittlig befolkning på 150 personer. 
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10 reservat har 10 eller färre boende (Read 1995: 299). Det största reservatet 
är Marqtosis på Flores Island som har nästan 1000 invånare. Här kan barnen 
gå ända från lekskolan till gymnasiet i en stor skola som stod färdig cirka 
1990. En del reservat har aldrig haft någon missionering. I ett fall fick man 
rinnande vatten inomhus med kranar för varmt och kallt vatten först 1957. 
Innan dess var det bara bad i havet. Television anlände först 1989 till det allra 
mest isolerade reservatet. De mycket kraftiga tidvattenströmmarna i havet 
med upp till tolv meters nivåskillnader mellan ebb och flod, gör att det krävs 
mycket stor lokalkännedom för att navigera i dessa farvatten, och många är de 
skeppsvrak, stora som små, som med ojämna mellanrum ligger uppkastade 
på reven längs västkusten av Vancouverön. Naturen i området karaktäriseras 
av höga berg, djupa dalar och fjordar, floder och vikar, det öppna havet och 
de stora skogarna. Nuu-chah-nulths byar är som regel belägna vid skyddade 
vikar och på de inre delarna av öar som är mindre exponerade för vind och 
stormigt vatten. Fortfarande ligger många av deras reservat som sagt mycket 
isolerade. Någon egentlig infrastruktur finns här inte och reguljär färjetrafik 
saknas. I de allra mest isolerade reservaten belägna på öar utanför kusten är 
de enda transportsätten båt och pontonflygplan. Många nuu-chah-nulth som 
flyttat från reservaten kommer regelbundet tillbaka för att hjälpa till med fisket 
under högsäsongen, för att delta i riter och ceremonier, eller bara för att umgås 
med sina kvarvarande familjemedlemmar. Det signifikativa för reservaten 
hos de flesta av nuu-chah-nulthgrupperna är att de är belägna där de låg 
före kontakten med de vita. Kombinationen av att bo inom sitt ursprungliga 
område utan att ha behövt flytta runt upprepade gånger, och samtidigt ha kvar 
grunden för sin livsföring, har gjort att nuu-chah-nulth klarat sig relativt bra 
i jämförelse med många andra ursprungsbefolkningsgrupper i Nordamerika. 
Liksom förr är fisket direkt eller indirekt den främsta inkomstkällan, men 
allteftersom man nu också startar egna företag, i synnerhet inom skogsbruk 
och skogsprodukter, samt i någon mån inom turism med till exempel ”whale 
watching” från egna båtar, erbjuds en del andra inkomstkällor. Idag finns det 
gott om knölval och kalifornisk gråval. 

Mytologin kan sägas finnas i landskapet omkring dem än idag, och 
många platser har en huvudroll i både mytologi, legender och i den nuvarande 
religionsutövningen, och kan påverka och motivera deras agerande även 
politiskt. I nuu-chah-nulths egen tidning Ha-Shiltsa-Sa (Nuu-chah-nulth 
för intressanta nyheter) (se. vol. 23 no 10, September 10, 1996) beskriver 
tidningens dåvarande redaktör, svenskättade Robert Soderlund (d. 2018), ett 
sådant fall i artikeln ”Uchucklesaht seek protection of Sacred Shrine”, där 
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Uchecklesaht med alla medel försökte stoppa en planerad skogsavverkning 
längs den västra sidan av Henderson Lake: 

After many meetings with M & B and the Ministry of Forests, in which 
the Uchucklesaht First Nation have attempted to stop any logging along 
the west side of Henderson Lake, The Uchucklesaht finally and reluctantly 
revealed that the area was of great spiritual significance to them […] we 
have no intention of ever logging the Tíitskin Paawats, and we do not want 
the Tíitskin Paawats preserved as a park to be visited by insensitive or 
disrespectful tourists (Soderlund 1996: 1). 

Tíitskin Paawats är ett åskfågelsbo, en plats där en av nuu-chah-nulths flera 
åskfåglar bor enligt mina informanter.

En annan viktig försörjning är konst och konsthantverket. Även fast 
detta endast erbjuder försörjning för ett fåtal betyder det mycket för den egna 
identiteten att denna verksamhet fortlever. Förutom kommersiell produktion 
tillverkar konstnärerna också rituella och ceremoniella föremål vilka beskrivs 
vara av allra största betydelse.

Idag bor de flesta i moderna villor med all tänkbar utrustning, 
blue-ray, internet, osv. Deras moderna fiskebåtar är utrustade med 
datanavigeringssystem, mobilkommunikation och ekolod. Den fisk som inte 
säljs bereds dock fortfarande på ett traditionellt sätt. De rensas manuellt, och 
torkas, röks eller saltas. De är idag inne i penningekonomin, men byteshandel 
med till exempel torkad fisk och kött är också av betydelse. Eftersom alla 
reservatsboende ur ursprungsbefolkningen i Kanada, och som fortfarande är 
under ”The Indian Act of Canada”, är helt befriade från inkomstskatt och har 
fri sjuk- och tandvård, är en del fiskarfamiljer självförsörjande. Nuu-chah-
nulth kallar detta ironiskt för ”rent money”, för att ”the mainstream society” 
hyr landet av dem och den övriga ursprungsbefolkningen.

Den sociala organisationen tycks i stort sett vara oförändrad sedan tiden 
före den västerländska koloniseringen, viket två opublicerade avhandlingar 
har visat. Systemet har levt vidare genom en hög grad av anpassningar till 
skiftande förhållanden (Golla 1987; Marshall 1993). Också språket lever 
kvar, men i en mycket liten omfattning. Resan 2018 visade att nuu-chah-
nulths språk bara regelbundet talas av cirka 2 % av befolkningen, detta trots 
att det undervisas i skolorna och att lexikon föreligger sedan 1994. Språkets 
förändring har gått fort. På 1990-talet, när också det första lexikonet kom, 
visades stor optimism, och man var då absolut övertygad om språkets 
fortlevnad. Då talades det av mer än 10 % av befolkningen. När jag första 
gången anlände till nuu-chah-nulth 1983 levde fortfarande många ”elders” 
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som växt upp med bara nuu-chah-nulth som modersmål. Vid 2000-talets 
början var dessa få, och idag är det bara ett hundratal kvar berättade Tim 
Paul i maj 2018. Det är alltså mycket få personer kvar idag som helt behärskar 
det egna språket. Tim och andra berättade att de kände stor sorg över detta, 
och att de nu måste acceptera att deras språk i talad form inte kommer att 
överleva. I skriftlig och i inspelad form finns det dock säkert bevarat. 1994 
kom som sagt det första stora lexikonet mellan nuu-chah-nulth och engelska. 
Ett exempel på ett mindre lexikon som många nuu-chah-nulth använder är 
Nuu-chah-nulth Phrase Book and Dictionary, Barkley Sound Dialect, som 
publicerades 2004 (Barkley Sound Dialect Working Group 2004). Vad gäller 
de ursprungliga språken är förhållandena än värre än för nuu-chah-nulth på 
vissa håll längs kusten. Hos t.ex. haida som decimerades hårt av smittkoppor 
under 1800-talet, talas idag språket av färre än 5 personer, även om försök att 
återuppliva språket pågår.

Härnäst ska vi se närmare på trosföreställningar och ritualer kopplade till 
det goda och det onda.

Harmonisk ordning 
De idéer om harmonisk ordning nuu-chah-nulth eftersträvar är i enlighet med 
den ursprungliga ordningen som den bestämdes av Nas, skaparen. Skaparen 
är solen. Idéerna är mycket lika de vi återfinner hos navaho i sydvästra 
USA, den idag till antalet överlägset största gruppen av Nordamerikas 
ursprungsbefolkningar, där den harmoniska ordningen kallas Hozho 
(Hultkrantz 1992: 129). Nas är nuu-chah-nulths högsta väsen. Nuu-chah-nulth 
brukar säga att deras religion är lätt att utöva eftersom man kan se skaparen/
solen varje dag. Nuu-chah-nulth brukar säga: ”We are the pets of Nas”.  Efter 
solen kommer Tiitskin, åskfågeln, som är det näst viktigaste väsendet. De som 
menar sig vara väldigt religiösa tackar skaparen i bön tidigt varje dag, ungefär 
samtidigt som det första ljuset börjar synas. Nas är inte bara solen utan också 
allt dagsljus. Ljuset beskrivs som det goda, medan mörkret är ondska. Under 
dagen i dagsljus är man enligt deras föreställningar omhändertagen av Nas 
och då är man trygg. Denna föreställning är också vital i nuu-chah-nulths 
riktade visionssökande, Uusimich. Syftet med visionssökandet är alltid att få 
del av god energi, eller kunskap som skall användas i goda syften. De som 
söker efter destruktiv energi gör det i mörker, och under den gående månen. 
Nuu-chah-nulth berättar att i bön till Nas, skaparen, kan engelska eller vilket 
språk som helst användas då skaparen enligt dem förstår alla språk. Detta gör 
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att också unga och övriga nuu-chah-nulth som inte behärskar det egna språket 
kan utföra Uusimich, det riktade visionssökandet, som i första hand vänder 
sig till skaparen, solen, berättar nuu-chah-nulth. Atleo säger om Uusimich: 

Among the Nuu-chah-nulth, oosumich was a universal practice well 
into the twentieth century. Even today some (if not many) still practice 
oosumich. It has always been, and still is, practised in secret, which is 
why even some modern Nuu-chah-nulth are unaware that it remains very 
much alive. This feature of the oosumich may also explain why it may be 
difficult to marry it with contemporary research practises (Atleo 2004: 
121). 

Det gäller också för Teetch-tsim-itch, riten för långt liv och hälsa, där kroppen 
i första hand är i fokus och där målet är andlig balans.

Själsföreställningar
Livet ses av nuu-chah-nulth som en gåva av skaparen. Människan bär det 
heliga inom sig i form av de för män tre själarna, nämligen livet, livslinjen 
och intellektet, och de för kvinnor fyra själarna, nämligen livet, livslinjen, 
intellektet och den barnafödande själen. En fertil kvinna ses av nuu-chah-nulth 
som andligt starkare än mannen, då den fjärde och barnafödande själen bara 
ägs av kvinnor. Efter menopausen försvinner denna livgivande själ och först 
då har mannen och kvinnan samma andliga status. Nuu-chah-nulth berättar 
att denna livgivande själ är så andligt stark att fertila kvinnor sällan kan få 
shamanistiska förmågor, även om det finns undantag.4 Den barnafödande 
själen beskriver informanterna som en gåva från skaparen till kvinnor. Den 
är enligt dem lokaliserad strax ovanför en kvinnas kön. Hos nuu-chah-nulth 
är det skillnader i mäns och kvinnors religionsutövning och en del riter som 
utförs av kvinnorna är okända för männen. Joy Lynne berättade för mig 1993 
att det mycket rör sig kring fertilitetsriter och barnafödande och att detta är 
helt ”off limits” för männen. Männen är enligt henne i princip helt ovetande 
om dessa riter. Nuu-chah-nulth har även helt kvinnliga hemliga sällskap. 

Läran om själarna gäller också djuren berättar nuu-chah-nulth. Eftersom 
kroppen genom själarna anses vara helig är det viktigt att man behandlar den 
på rätt sätt, berättar nuu-chah-nulth. Man måste vid vissa tillfällen visa att 

4  Flickan som nämns i en not ovan är ett sådant undantag, berättar nuu-chah-nulth. Ett 
ytterligare exempel som de nämnde var en 16 årig flicka som enligt dem precis börjat lära sig 
bemästra sitt shamanistiska kall.
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kroppen är dödlig och bara ett skal för det viktigaste, nämligen människans 
själar. De förklarar att genom att utföra ett rituellt badande med andlig träning 
och böner, på hemliga heliga platser under iakttagande av stränga tabun och 
på ett närmast självtorterande och plågsamt sätt stärker man kroppen och 
själarna, människans andliga kvaliteter. Ibland skrubbas kroppen så hårt med 
speciella växter att skinnet börjar blöda. Växterna är familjeägda ”mediciner” 
med olika egenskaper för olika syften. De hävdar att kroppen efter detta 
rituella förfarande fungerar som en magnet på godhet och goda och positiva 
händelser dras till människan. Nuu-chah-nulth säger: ”In order to make 
things good in life, you have to suffer a little” (Stanley Sam, Marqtoosis 1993, 
personlig intervju). Detta förfarande är basen i nuu-chah-nulths två viktigaste 
ritualer. Dels Uusimich, ”the spiritual methodology for knowledge aquisition”, 
eller ”to train to get something”, som Stanley Sam uttryckte det, det riktade 
visionssökandet, och dels i riten för långt liv och hälsa, Teetch-tsim-itch. I 
den sistnämnda riktas ofta bönen både till skaparen och till åskfågeln. Den 
stora skillnaden mellan dessa båda riter är att Teetch-tsim-itch kan klaras av 
på fyra dagar, medan Uusimich kan fortgå i en serie om tre delritualer över 
upp till nio månader. Uusimich utgörs av en serie likartade ritualer, men alla 
med olika mål. Stanley Sam berättade att det gäller att göra riten på ett ärligt 
och seriöst sätt under mycket sträng koncentration och fokusera på målet. 
Endast då kan målet uppnås. Målet kan t.ex. vara att lyckas i fiske, jakt eller 
med att tillverka en bra kanot, eller med att hämta och använda cederbark. 
Under riten används olika symboliska ansiktsmålningar för de olika syftena. 
Detta är dock en familjespecifik kunskap och av högeligen esoterisk karaktär 
förklarade Stanley Sam. Edward Sapir samlade in material om nuu-chah-
nulths symboliska ansiktsmålningar med hjälp av sina informanter, speciellt 
tseshaht Douglas Thomas (Thomas 2000: 172–200). 

En del söker visioner från väsen som kan förläna vissa gåvor berättar 
informanterna. För dessa och dem som söker shamanistisk kraft är de rituella 
förfarandena av mycket större omfattning än för dem som tränar för ett 
enklare mer specifikt mål. Uusimich framstår därför som mycket individuell 
och är egentligen inte inriktad på att etablera en bestående kontakt med det 
väsen som i vissa fall kan ge visioner. Det är i dessa fall själva visionen, för 
de vanliga människorna som inte får shamanistiska förmågor, mötet med 
ett övernaturligt väsen som ger kraft. Speciellt om väsendet lämnar efter 
sig ett föremål eller ett slags skum. De som däremot blir shamaner eller får 
shamanistiska krafter etablerar ett varaktigt förhållande med flera väsen ur 
den suprahumana verkligheten. 
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För religionsutövningen framstår själsläran av allra största betydelse. 
Detta är speciellt fallet i Uusimich, det riktade visionssökandet, där 
själsföreställningarna utgör basen och förklarar ritens effikacitet. Själsläran 
förklarar också tydligt mekanismerna i det shamanistiska kallet och i 
reinkarnationsidén. De former av Uusimich som lever kvar idag är främst 
vissa jakt- och fiskeriter. Teetch-tsim-itch lever kvar i en helt annan omfattning 
då riten kan klaras av på så kort tid, och alla vill leva ett långt och hälsosamt 
liv. Teetch-tsim-itch utförs också av både unga och gamla, och den är 
könsjämlik. Det är den av alla nuu-chah-nulths ritualer som idag praktiseras 
av flest personer och den kan också utföras av alla. Informanter hävdar att 
alla genomför den. En del former av Uusimich har idag helt enkelt inte längre 
någon större relevans, som till exempel Uusimich för valjakt, eftersom valjakt 
numera är illegalt. 

Nästan all kunskap om Uusimich och andra riter är familjespecifik. 
Det här gör att endast basutförandet av riten är enhetlig. Olika familjer har 
olika heliga platser och olika mediciner, tichim, växter med vilka kroppen 
skrubbas rituellt som en del av ritualen. Basen i praktiserandet av Uusimich är 
tron att allt levande förutom en ande äger livsprincipen eller livet, livssjälen, 
Tixiapi, och också en intellektssjäl, Koatsakstim. Medan Tixiapi är livet, eller 
livssjälen, som inte kan lämna kroppen utan att orsaka omedelbar död, så kan 
den andra intellektssjälen åka ut ur kroppen och röra sig som den vill, berättar 
informanterna. Detta kan inträffa under drömmar och andra psykiska 
skymningstillstånd. Koatsakstim är intellektet eller den intellektuella delen av 
en varelse. När den är borta ur kroppen lämnas denna, dess köttsliga boning, 
bedövad och medvetslös som vid sömn. Om på något sätt Koatsakstim kan 
hänföras till underkastelse och åstadkommas att lämna sin kropp, kan denna 
snabbt bli bemäktigad (se Haicks n.d. 86–89) Det är denna kunskap som de 
säger att de praktiserar i jakt- och fiskeriterna. De utförs fortfarande just därför 
att de upplever att dessa riter verkligen fungerar, alltså effikacitetsprincipen 
är central. Speciellt vissa månader anses vara gynnsamma för utförandet 
av dessa jakt- och fiskeriter. Tiden för nymånen i november-december och 
februari-mars är mest fördelaktiga, men riten utförs under hela året, alltid 
under den kommande månen, dvs. god tid. Detta är alltid fallet också i Teetch-
tsim-itch. Att jakt- och fiskeriterna främst utförs dessa månader beror på att de 
utförs som förberedelse för den kommande jakt- och fiskesäsongen berättar 
informanterna. Härnäst presenteras ritualens förlopp.

Fyra gånger om dagen, varje dag i fyra dagar, dyker ritualutövaren ned i 
kallt vatten i havet och håller sig kvar så länge  han kan. Han dyker i eller ligger 
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i ytan och koncentrerar sig på det byte han önskar vinna. Ibland uttalas en bön 
till Nas, ibland till det djur vars Koatsakstim-själ han vill fånga (Haicks n.d. 
86–89). Jägarens mål är här att få hjälp av skaparen eller eventuellt av andra 
väsen, vilka följer ”the family cultural teaching ”, att få kontroll över djurets 
själ. När den rituella tvagningen är färdig återvänder jägaren till stranden och 
skrubbar sin kropp med taggiga buskar och gräs, eller vad som ingår i den 
specifika familjens ”family cultural teaching”, tills huden börjar blöda. Efter 
denna första delritual, går jägaren på den fjärde dagen djupt in i skogen, till 
en hemlig, helig plats, igen enligt ”the family cultural teaching”, som oftast 
är så hemlig att bara möjligen en ytterligare familjemedlem känner till dess 
existens. Detta är oftast vid en å eller liten ström där det finns en naturlig pool 
med lite djupare vatten. Denna kallas Uusakwulh. Här återupprepar jägaren 
riten i största hemlighet, ibland under ytterligare fyra dygn. Fasta och mycket 
lite sömn är en del av riten. Min informant Moses Smith från Ehattesaht, född 
1909 och avliden 1999, som också var min allra främsta informant, sade alltid 
”fight sleep” till mig,  och han menade att det var det bästa sättet att hålla sitt 
sinne skärpt och för att lyckas med viktiga uppgifter. Det var ”the nuu-chah-
nulth way” sa han. 

Efter lång av bedjande och självtortyr, lägger sig jägaren att sova i skogen. 
Och det är nu funktionen av riten verkställs berättar informanterna. Under 
denna sömn, om jägaren har varit tillräckligt målmedveten och flitig, 
kommer hans egen Koatsakstim emotta ett besök från en själ av det sökta 
djuret. Enligt uppgift vet han att hans ansträngningar då inte varit förgäves 
(Haicks n.d. 86–89). Det verkar i dessa jakt- och fiskeriter vara så att jägaren 
vänder sig direkt till de enskilda djuren och inte till en djurrådare. Nuu-
chah-nulth förefaller inte riktigt att ha några djurrådare. Jag frågade många 
gånger om detta och fick alltid samma svar, att de inte hade det. Däremot 
verkar platsrådare förekomma. Istället förefaller det röra sig om att djurets själ 
sänds till jägaren av Nas, solen, eller eventuellt av en platsrådare. Solen kan 
dirigera djuren säger nuu-chah-nulth, liksom olika väsen som förefaller vara 
lokalbundna och familjespecifika. Nuu-chah-nulth berättar också att de i fall 
som dessa har hjälp av sina döda anfäder och ibland kan jägaren ha en bit av 
till exempel handskelettet av sin farfar eller far i handen under delar av riten. 

Under  Uusimich som pågar under ibland så lång tid som upp till nio 
månader, kan man gå igenom sju steg av andlig utveckling, där man på det 
sjunde steget får mycket stora krafter och insikter i det övernaturliga, enligt 
informanterna. De som uppnår detta blir inte alltid shamaner, då botande 
förmågor ses som skilda från det. Enligt uppgift är de som nått den sjunde 
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nivån så andligt utvecklade att de är ”next to Nas”, de är nära skaparen berättar 
nuu-chah-nulth. De kan nu under riten kommunicera med skaparen, berättar 
exempelvis Tim Paul. Han säger att de utvecklar bland annat  natch-natcha-
förmågan – ”to foresee”, att kunna se både framåt och bakåt i tiden. Precis 
som med de som blir shamaner är det mycket få som uppnår detta stadium. 
De flesta visionssökare får inte visioner alls, och de som får det kommer ofta 
bara upp i ett par steg av den andliga utvecklingen berättar informanterna. 

Vi har sett hur två av själarna tänks fungera – för både människor och 
djur, och hur själsföreställningarna används i jakt- och fiskeritsformen av 
Uusimich. Ytterligare en själ finns som vi redan sett i människan och det 
är Sigmachi – livslinjen. Den beskrivs också som belägen i solarplexus, och 
sitter bredvid Tixiapi, livet eller livssjälen. Också Sigmachi spelar en stor 
roll i Teetch-tsim-itch, ritualen för långt liv och hälsa. Livslinjen sägs sitta i 
solarplexus och sträcker sig ut efter en osynlig linje. Det är den linjen man ska 
gå i livet, en människas livs väg, för att leva ett lyckligt, positivt liv. Det gäller 
i livet att hitta denna väg, den väg man skall gå. (För än mer detaljer om livet 
och livslinjen, se Gurt 2008.) Själarna hör till den andliga dimensionen och 
kroppen till den materiella dimensionen. Människan har det övernaturliga 
inom sig genom själarna. Vid Teetch-tsim-itch lär man kroppen att den 
är dödlig och man gör det för att stärka de tre bas-själarna. Informanter 
berättar att ibland om man känner sig i obalans och ofokuserad kan det bero 
på att själarna i solarplexus börjat luta, ”they have gone loopsided”. De två 
själarna i solarplexus beskrivs som två cylinderformade stavar och de sitter 
vid varsin sida om solarplexus. Livet sägs sitta närmast hjärtat och livslinjen 
på andra sidan. Samtidigt som livslinjen är en cylinderformad stav är den 
också den osynliga linjen som sträcker sig ut ur bröstet, mitt i solarplexus. 
Under detta tillstånd av obalans blir livslinjen böjd och man kommer att gå 
fel väg i livet om ingen åtgärd utförs. Detta kan åtgärdas med Teetch-tsim-itch 
som åstadkommer en balansering av själarna, och man blir åter i balans och 
fokuserad enigt informanterna. Livslinjen blir då åter rak säger de. 

Enligt nuu-chah-nulth kan man vid döden  ”få åka hem” och få en ”clear 
channel home”. Detta är fallet när man levt sitt liv efter livslinjen, utfört 
sin livsuppgift och uträttat mycket för att hjälpa andra. Det är Tixiapi som 
reinkarneras och för att kunna göra det behöver livssjälen hjälp av livslinjen. 
Hultkrantz har visat att många, men absolut inte alla nordamerikanska 
urfolksgrupper har idéer om en odödlig själ (Hultkrantz 1997: 240).  
Intellektet, Koatsakstim, beläget i nacken, reinkarneras sålunda inte, men det 
är denna själ som vi sett i djurriterna  och som i det shamanistiska kallet 



82

möter ett djurs själ. Det vanligaste shamanistiska kallet hos nuu-chah-nulth 
är just att ett djurs själ tar bort Koatsakstim-själen och sedan ofta efter ett 
år lämnar tillbaka den. Vid själsförlust under sjukdom kan både nacksjälen 
och livslinjen försvinna och leda till sjukdom och i värsta fall till döden 
säger informanterna. Tixiapi är dock alltid kvar tills man dör sin naturliga 
död. När shamanen utför sin själsresa är det livslinjen, Sigmachi, som reser 
ut berättar de. Detta görs bland annat med hjälp av bergkristallen, Heitna. 
Tim Paul berättade för mig att nuu-chah-nulth lärde sig själsresan av det 
mytologiska vargfolket Qwayaciiktacumthl, som har funnits på jorden sedan 
världens begynnelse. Även vanliga människor utan shamanistiska krafter kan 
utföra själsresor hos nuu-chah-nulth. Och som vi sett i jaktriter och även vid 
det shamanistiska kallet utför också intellektssjälen, Koatsakstim, en slags 
själsresa. 

I det traditionella nordvästkustsamhället fanns i huvudsak tre sätt på 
vilka man kunde bli shaman. Spontan kallelse, som är fallet när ett djurs 
Koatsakstim-själ tar bort en människas, att själv söka shamanistisk kraft och 
att ärva shamanyrket. Enligt det material jag har fått fram förekommer dessa 
tre typer fortfarande hos nuu-chah-nulth. En blivande shaman väljs här ut, 
enligt principen om arv, redan före födelsen. Nuu-chah-nulth berättar att 
en shaman ser in i hjärtat på fostret med en slags röntgensyn, för att kunna 
avgöra om den blivande människan kommer att kunna bli shaman. Kriteriet 
här för att få bli shaman var att man måste ha ett rent hjärta och ett sinne fritt 
från ondska. Nuu-chah-nulth berättar att en sådan person har en gul fläck på 
hjärtat, vilket beskrivs som ett konkret bevis på att personen verkligen har 
ett gott hjärta och stor förmåga att känna empati och vilja att hjälpa andra 
och gruppen. Denna information lämnades av huupetchesaht Ron Hamilton, 
1989. Han berättade också om en släkting till honom, en 45-årig kvinna som 
efter en mycket svår bilolycka låg döende på sjukhus i staden Port Alberni 
alldeles bredvid huupetchesaahts reservat Ahaswinis. Kvinnan var dock 
tse-shaa-aht, från staden Port Alberni, näraliggande Tsa-Haa-Ee reservatet. 
Plötsligt kom en liten andegroda till henne, satte sig på hennes bröstkorg 
och sjöng och berättade att hon skulle bli en stor shamankvinna och att hon 
skulle tillfriskna och att hon då skulle bota sjuka. Hon är ännu shaman och 
kan enligt uppgift utföra själsresor. I den etnografiska litteraturen som finns 
om nordvästkustindianerna kan vi läsa om ”röntgensynen” som en speciell 
förmåga hos vissa shamaner. Exempelvis Drucker (1951: 205) skriver om 
nuu-chah-nulth, Arima (1983: 150) skriver också om nuu-chah-nulth, och 
Olson (1936: 142) om quinault, en lingvistisk grupp strax söder om makah i 
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Washington-staten. Harner har visat att samma fenomen förekommer inom 
shamanismen hos Jivaro i Sydamerika (1983: 38).

Nuu-chah-nulth berättar också att intellektssjälen påverkas mycket 
negativt av alkohol. Den sitter enligt uppgift endast lätt fast och vid 
alkoholkonsumtion pressas själen ut och hänger i fina osynliga trådar långt 
utanför nacken. Under detta tillstånd kan onda och till och med nuu-chah-
nulths icke-kristna djävulsfigur Niam gå in och påverka människan att göra 
dåliga, felaktiga och farliga handlingar. 

Inom etnografin finns bara vaga uppgifter om själsföreställningarna och 
som bäst i Druckers monografi från 1951 hittar vi en vag beskrivning av de 
två själarna intellektet och livet (Drucker 1951: 156). Också hos Sproat 1868 
hittar vi en vag beskrivning om själsdualismen men utan en beskrivning av 
livslinjen (Sproat 1868; 1987: 143–44). I en kort passus om nuu-chah-nulth 
från 1891, hittar vi också en beskrivning hos Boas (Boas 1891: 596). Boas 
beskriver dock bara 1 själ. Hos Sapir finner vi en fin beskrivning av själarna 
livet och livslinjen (Sapir 1921: 594). I ett jämförande perspektiv vad gäller 
Nordamerika berättade medicinmannen Raining Bird, Verne Dusenberrys 
främsta informant, att hos Montana Cree är själen belägen i nacken, precis 
som nuu-chah-nulths Koatsakstim, intellektssjälen (Dusenberry 1962:108). 
Och från nuxalk (Bella Coola), berättar McIlwraith 1948, om själen, att ”It 
resides in the back of the neck and resembles a thin bone shaped like a maple 
leaf. Salmon have similar ones, but with them the bone is visible, whereas 
only shamans can see it in human beings” (McIlwraith 1948: 94, vol. 1). Under 
mitt fältbesök hos nuxalk 2013 lämnade Melvina Mack samma information. 
Nuu-chah-nulth berättar också att de under begravningar klappar sörjande 
på nacken för att trösta dem.

Åke Hultkrantz menade om shamanism som sådan och om själsideologi 
att det är möjligt att själsdualismen har haft sin upprinnelse i shamanism. 
Han sade att vi kan fastslå att shamanism gjorde själsdualism till en central 
del i shamanistisk ideologi (Hultkrantz 1984: 34). Som vi sett är för nuu-chah-
nulth kroppen ett dödligt skal, ett hölje för det viktigaste – mäns tre själar och 
kvinnors fyra.

Onda väsen
En del onda väsen kan enligt nuu-chah-nulth gömma sitt hjärta, viket gör dem i 
princip osårbara och oförstörbara. Det gäller t.ex. Sasquatch berättade Stanley 
Sam 1993. Sasquatch beskrivs som onda övernaturliga väsen som kan visa sig 
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om de vill skrämma människorna, eller hota dem. En starkt andligt inriktad 
person har också förmågan att se dem. Stanley Sam berättade också att det 
finns mediciner som man likt salva kan anbringa ovanför sina ögonbryn och 
det ger förmågan att se dem. Tim Paul berättade att han fått sådan ”medicin” 
och temporärt såg Sasquatchs. En Sasquatch kan enligt uppgift ta ut sitt 
hjärta och gömma det utanför sin kropp där det så att säga fungerar ändå, på 
distans. Stanley Sam beskrev detta för mig och ritade även upp bilder där de 
ofta gömmer sina hjärtan. Ofta är det i en mycket ensligt belägen stubbe, där 
hjärtat ligger och slår medan väsendet kan befinna sig långt därifrån. Tron 
på Sasquatch var stor i Marktosis och man aktade sig för att möta dem då de 
kunde ställa till med många olika problem. Nicholson skriver 1962: ”Fear of 
meeting them was so deeply instilled in the minds of the younger generation, 
that to this day one seldom finds a Vancouver Island Indian far from salt water” 
(Nicholson 1962: 270). Också andra onda väsen berättade de om, såsom Aulth-
ma-quus, en slags ond häxa som gärna rövar bort nuu-chah-nulths barn och 
gör dem blinda och helt beroende av henne, gömmer sina hjärtan för att bli 
osårbara och kunna fortsätta sina onda värv. Nuu-chah-nulth-akademikern 
Atleo har beskrivit detta i sin bok om nuu-chah-nulths världsbild (Atleo 2004: 
31). Förutom dessa onda väsen berättar nuu-chah-nulth om många andra som 
på olika sätt och grad vill skada människan, och som tänks vistas alldeles i 
närheten av dem. Man ser dem som en del av naturen, existensen. Drucker 
beskriver generellt andesynen hos nuu-chah-nulth, ”(…) the many beings 
(tceha) who peopled Nootka territory and who might be encountered at any 
time to mań s benefit or peril, as the case may be” (Drucker 1951: 152; 162). 
John Mills beskriver 1955 i sin opublicerade avhandling “Nootka Sound, A 
Study in Ethnohistory” om nuu-chah-nulth gruppen Mowachat: “The woods 
contained many evil beings that were dreaded by the Moachat“ (Mills  1955: 
137). Goodfellow, berättar om hur ”evil spirits” extraherades vid shamanistiska 
sjukdomsbot i norra British Columbia (Goodfellow 1959: 3) Han berättar 
vidare om hur två ur ursprungsbefolkningen vid Smithers, British Columbia,  
dömdes i domstol 1931, för att ha praktiserat ”witchcraft” (Ibid.). Onda väsen 
hittar vi i den etnografiska litteraturen från många håll i Nordamerika. 
Dusenberry beskriver det från “the Montana Cree“ (Dusenberry 1962: 83). 
Från Sydamerika beskriver Kensinger hur man från Cashinahua informerade 
honom om att ”Spirits, they told me, were like people, only invisible. Some 
could be nice and helpful, others nasty and vindictive; some were like kin, and 
others were like strangers and enemies” (Kensinger 1997: 13). Spencer Rogers 
talar om hur “malignant spirits” kan orsaka epidemier hos Trobriandernas 
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ursprungsbefolkning (Rogers 1982: 69). I detta sammanhang vill jag kommen-
tera Mary-Ellen Kelms påstående, som skriver om British Columbia, att ”The 
spirit helpers of witches are not malevolent (…)” (Kelm 1998: 201), då jag tror 
att hon missuppfattat sammanhangen, åtminstone baserat på den information 
jag samlat in. 

Atleo skriver också om gott och ont hos nuu-chah-nulth: 

Good and evil are not amenable to empirical analysis because they are not 
empirical concepts, they are spiritual concepts. Good and evil can best 
be apprehended spiritually, not empirically. Consequently, a nuu-chah-
nulth canoe, as a concept and as an empirical fact, is an end product of 
human creativity, neither more nor less. In the hands of a good person, 
that same canoe can be used to promote a wholesome lifestyle. Using the 
canoe to capture seafood to feed a hungry family can do this. On the other 
hand, in the hands of an evil person, that same canoe can be used to kill 
and destroy other people. Good may then be defined as those spiritual 
principles or values consistent with the character of creation, of Qua-ootz, 
Owner of reality (Atleo 2004: 38). 

De övernaturliga väsendena som också kan ge visioner, sökta som i Uusimich, 
eller spontana, är alltså enligt trosföreställningarna av lite olika karaktär. En 
del är neutrala och likgiltiga mot människorna. Andra är goda och kan om allt 
görs rätt enligt visionssökandet ge god kraft. Ytterligare andra är som vi sett 
onda och farliga, medan åter andra pendlar mellan ont och gott. Signifikativt 
för visionssökandet är betoningen på att det också är mycket farligt att möta 
även de goda väsendena, då de besitter stor kraft. Det är absolut nödvändigt 
att vara mycket noggrant förberedd, annars kan mötet leda till döden eller 
sinnessjukdom säger flera av mina informanter. Idéen om andarnas karaktär 
är därför något mycket allvarligt för nuu-chah-nulth, eller för att vara mer 
precis, åtminstone för de av dem som är engagerade i de äldre lärorna. 

Nuu-chah-nulths djävulsfigur Niam
Faktum är att alla varelser i nuu-chah-nulths mytologi är mycket väl 
klassificerade enligt ett shamanistiskt schema efter deras egenskaper. Det 
farligaste väsendet är en slags indiansk djävulsfigur vilken enligt uppgift 
skall befinna sig långt ned i underjorden. Efter ingående intervjuer och 
genomgång av äldre etnografiska uppgifter kan vi med stor säkerhet fastslå 
att detta inte rör sig om ett i grunden från kristendom influerat väsen. Mina 
informanter, t.ex. framlidne George Louie, född 1912 från ahousaht, hävdade 
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med emfas att, nuu-chah-nulths djävulsfigur var en ”west coast devil, not 
same as Christian ” och att ”Some souls go there if yoú re bad“ (George Louie, 
november 1989, personlig intervju, Victoria). Så långt tillbaka som i det 1792 
publicerade verket Noticias de Nutka kan vi tydligt läsa om ett slags helvete, 
en slags en helvetestillvaro med en djävulsfigur “called Pinpula, whose prince 
is Iz-mi-tz” (Mozino 1991: 28). Namnet på denna stämmer dock inte med det 
Louie gav mig 1989. Också hos Sproat som 1868 i London publicerade arbetet 
The Nootka, Scenes and Studies of Savage Life kan vi läsa om en ond varelse 
som också har mindre väsen knutna till sig: ”Certainly the people believe in 
a malevolent power of some sort, which frightens the salmon and deer, sends 
dreadful storms, overturns canoes, and brings sickness and death” (Sproat  
1868; 1989: 142). Sproat berättar dock att han inte kunde få någon helt klar 
bild av detta väsen, men att det också åtföljs av mindre kraftfulla onda väsen 
som följeslagare: 

The evil spirits, on the other hand, are regarded with fear, especially if they 
have been the subjects of a dream; and a very large part, indeed, of the 
superstitious practice of the Aht consists in efforts to deprecate the wrath 
of these avenging deities (Ibid.). 

Om onda väsen som orsakade sjukdom kan vi också läsa om hos Jewitt i hans 
berömda skildring från 1815 (Jewitt 1987: 103). Min framlidne informant 
Archie Thompson från toquaht, berättade bland annat att onda andar inte 
tycker om lycka och att de ständigt vill förstöra denna, samt skada människor. 
Archie Thompson var vid tiden för mitt långa fältarbete en ”elder” från 
toquaht, med stora kunskaper om nuu-chah-nulths religiösa traditioner. Han 
var en så kallad ”Speaker”, talare för förste ärftlighetshövding Burt Mack, från 
toquaht.

Enligt nuu-chah-nulths lära är den onda sidan bara något lite svagare 
än den goda. Precis som med nuu-chah-nulths lära om ond och god tid, 
klassificeras deras shamaner efter om de är goda, pendlar mellan ont och gott, 
eller bara är onda. De som söker destruktiv kraft, gör det i mörker och deras 
ultimata mål är kontakt med nuu-chah-nulths djävulsfigur (för mer detaljerad 
information om detta, se Gurt 2008).

Vad gäller förekomsten av ”witchcraft” och ”sorcery”, som är terminologin 
informanterna använder, på nordvästkusten som sådan, har fältvistelserna 
visat att det fortfarande förekommer hos flera grupper. Förutom hos nuu-
chah-nulth, finns det hos haida, haisla, nuxalk, och som vi sett ovan även hos 
makah. 
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Bruket av tradition idag
I den aktuella situationen ses och används de olika traditionerna för en del 
nuu-chah-nulth mer som politiska redskap och som identitetsstärkande 
kriterier, snarare än som kulturella och religiösa traditioner. I politiska 
syften kan sålunda vissa av traditionerna presenteras som mer religiösa och 
enhetliga, samt av större omfattning än de egentligen har, detta för att till 
exempel vinna politiska poäng gentemot det vita samhället. Men fortfarande 
finns som vi sett ett engagerat segment av människor som menar att de bevarar 
traditionerna, och som säger att de använder de esoteriska kunskaperna 
på daglig basis. Det är inte bara visionssökare och shamaner som säger så, 
men det är dessa som säger sig förvalta den förkristna esoteriska kunskapen, 
den så kallade traditionella kunskapen. Ofta görs detta genom så kallad 
”family cultural teaching”, alltså de familjespecifika läror och praktiker som 
har nämnts ovan. Ett av de stora skälen för den traditionella kunskapens 
fortlevnad tycks vara dess hos nuu-chah-nulth individuella karaktär. Hos 
en del grupper på nordvästkusten förefaller mer av traditionerna från före 
den vita kulturkontakten ha levt kvar. Detta är t.ex. fallet hos Coast Salish, 
nuu-chah-nulths omedelbara grannar i öster och söder. Här anser jag i likhet 
med Suttles att Coast Salish liksom nuu-chah-nulth uppvisar mer av en 
”individual religious expression”-karaktär, vilken är markerat annorlunda än 
t.ex. haidas och kwakwaká wakws ”more highly organized and more secular 
ceremonialism” (Suttles 1987: 208). 

Ett individuellt religiöst uttryck, kännetecknar som vi har sett ovan nuu-
chah-nulths viktigaste ritualer, den andliga reningen och visionssökandet 
Uusimich, och deras ritual för långt liv och hälsa, Teetch-tsim-itch. Detta 
individuella uttryck kan vara en av huvudorsakerna till deras fortlevnad. 
Dessa ritualer framstår som esoteriska och familjespecifika. Kunskapen 
om var och när och hur de ska utföras förvaltas oftast av bara en eller två 
familjemedlemmar. Kunskapen överlämnas enligt uppgift sedan gradvis till 
de inom familjens yngre generationer som valts ut som de nya förvaltarna. 
Det slutgiltiga överlämnandet av de familjespecifika esoteriska kunskaperna 
sker som regel sedan först när kunskapsinnehavaren är mycket gammal eller 
rentav nästan vid slutet av personens liv. Detta innebär att heliga platser, de 
familjespecifika medicinerna (tichim) och de platser där de samlas in, osv. 
hålls högst hemliga, också inom en familj, under lång tid. Stor emfas tycks 
läggas på detta och nuu-chah-nulth framstår som att de ser mycket allvarligt 
på det. Att som fältforskare samla in material om detta kräver att ett stort 
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ömsesidigt förtroende byggs upp och att man lovar att inte berätta om vissa 
känsliga detaljer, samt att vissa informanter får förbli anonyma. Detta kräver 
utdragna fältvistelser där detta ömsesidiga förtroende kan byggas upp. Mycket 
av den detaljerade information som jag fått berättad för mig återger jag inte av 
etiska skäl då det berättats för mig i förtroende. Detta är enligt min erfarenhet 
särskilt centralt då det gäller synen på gott och ont.

Nuu-chah-nulth liksom deras grannar på kusten ser kontakten med den 
suprahumana verkligheten som mycket farlig och de anser att om man ska 
kontakta den måste man veta absolut exakt vad, när och hur man ska göra. 
Misstag kan som sagt leda till sinnessjukdom eller döden. Vid nuu-chah-
nulths visionsökande Uusimich har vi att göra med en rituell kod som enligt 
dem minutiöst måste följas om ritualen ska fungera och ha effikacitet. Hos 
nuu-chah-nulth finns, som vi sett, en stark betoning på dikotomin mellan 
gott och ont. Båda dessa krafter är enligt trosföreställningarna aktiva under 
visionssökandet, och ett enda misstag under själva visionsdelen av ritualen 
kan leda till döden. Den sökande måste exakt följa den handlingsplan som 
enligt uppgift är utlagd i denna specifika rituella kod. Handlingsplanen är 
hur man ska undvika onda krafter under sökandet och hur man ska orka 
hantera också eventuella i visionen förlänade goda krafter, något som enligt 
nuu-chah-nulth kräver stor psykisk träning, och förberedelse. Det mina 
fältforskningsresor visat är att det är mycket få personer som helt anser sig 
behärska dessa kunskaper och förmågor. Denna kunskap om hur de ska gå 
in i, kontakta den övernaturliga världen samt vissa aspekter av deras språk, 
utgör för dem den innersta delen delen av nuu-chah-nulths kultur. Detta 
därför att läran om hur mekanismerna hos ont och gott aldrig ändras enligt 
mina informanter. De är konstanta menar de. De onda väsendena och de goda 
dito fungerar på samma sätt som de alltid gjort menar informanterna och 
de hävdar att traditionen om detta, både vad gäller trosföreställningar och 
praktik, har en lång kontinuitet.

Flexibla traditioner
I den aktuella situationen finner vi som nämnts ovan flera nivåer av nuu-chah-
nulths kultur. Traditionen har blivit en viktig variabel och används som vi 
sett olika av olika grupper i samhället på olika vis. Traditionen framstår som 
flexibel, och ibland med både politiska, identitetsmässiga och kulturella och 
religiösa konnotationer. Olika grupper i samhället förhåller sig till det som de 
kallar traditionen på olika sätt och använder den också på olika sätt, och i olika 
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syften. Vid resan 2013 och 2018 betonade två ”elders”  att mycket förändrats 
och de klagade som vi sett på att en del yngre försökte ta genvägar för att uppnå 
bättre sociala positioner, vilket var emot den sociala traditionen enligt dem. 
Det Stanley Lucas beskrev var i det första fallet två unga nuu-chah-nulths som 
plötsligt började använda sig av olika titlar till vilka de enligt traditionen och 
det sociala systemet inte hade rätt till. Lucas berättade för mig att de därför 
fick påhälsning av ”ghosts” som på olika sätt visade för dem att de inte kunde 
behålla titlarna, och de slutade inte störa dessa unga män förrän de offentligt 
inte längre gjorde anspråk på titlarna. (Lucas, personlig kommunikation, Port 
Alberni 2013.) Ett ytterligare exempel som han berättade om, där följderna 
blev väsentligt värre var när ett ungt par skaffade sig gamla halsband genom 
att hämta dem från gravar i grottor. Stanley berättade år 2018 att dessa blev 
så hemsökta att de till slut inte hade något annat val än att försiktigt lägga 
tillbaka halsbanden. Den stora schamanen berättade att när ”ghosts” börjar 
röra fysiskt vid en levande, är det farligt och kräver rituella åtgärder.

Traditionerna används idag mycket för att vinna politiska och 
identitetsmässiga, liksom ibland även ekonomiska, poäng gentemot 
majoritetssamhället. Vad gäller de religiösa traditionerna kan vi konstatera 
att även dessa kan användas av en del personer främst i identitetsmässiga 
syften och politiska syften medan de för andra mer förstås som en oanvänd 
esoterisk kunskap och för åter andra en esoterisk verklighet manifesterade 
i självtorterande långvariga riter, vilkas utförande också ställer mycket 
hårda fysiska krav på utövaren. Flera är de informanter som berättat om hur 
fysiskt arbetsamt det är och om de umbäranden som föreligger vid utövande 
av Uusimich till exempel. Vid Uusimich liksom Teetch-tsim-itch, kan vi tala 
om sensorisk deprivation, social deprivation, och sensorisk överstimulering 
samtidigt, exponering för mycket kallt vatten, fasta, avhållsamhet, osv., ibland 
i upp till nio månader. Och trots de långtgående förändringar som nuu-chah-
nulth liksom övriga nordvästkustgrupper gått igenom lever dessa ritualer 
kvar. Teetch-tsim-itch som i jämförelse med Uusimich kan klaras av på fyra 
dagar är mest utbredd. Riten är som vi har sett till för att balansera själarna 
och få ett balanserat sunt och långt liv. Utan tvekan är det denna ritual som 
är den mest frekventa av alla nuu-chah-nulths ritualer, och det är enligt min 
erfarenhet hos nuu-chah-nulthgrupperna också fallet hos Makah i USA. 
Den utförs av i princip alla. Nuu-chah-nulth menar också att vid utövande 
av både Uusimich och Teetch-tsim-itch, genom det rituella badandet, blir den 
mänskliga kroppen en magnet som drar till sig godhet, och goda, positiva 
händelser dras till den utövande vid utförd ritual. Ritualen bekräftar för dem 
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att kroppen bara är ett dödligt skal för det viktigaste, människans själar, varav 
en är odödlig. De bekräftar så att säga sin dödlighet genom ritualen och det 
stärker själarna som enligt trosföreställningarna tillhör den övernaturliga 
världen, genom detta blir man belönad av Nas, skaparen. 

Hoten mot nuu-chah-nulths kultur och identitet är många, alltifrån 
lokal rasism till kommersiella och federala hot. Rasismen har till viss del sin 
grund i konflikten mellan den etnocentriska euroamerikanska kommersiella 
världsbilden och den indianska, i synnerhet vad gäller resursutnyttjande. 
Nuu-chah-nulth är i den aktuella situationen både traditionella och moderna. 
Att ritualerna och de mer sociala ceremonierna lever kvar tycks stärka det 
indianska samhället och hjälper också till att forma en stark nuu-chah-nulth-
identitet. Detta är i princip en nödvändighet idag för att kunna hantera hoten 
från majoritetssamhället om man vill bevara en ursprungskultur. Detta 
uttrycks också av Michelle M. Jacob, själv yakama, och akademiker, från 
Yakima, ett sydligt område i utkanten av nordvästkulturerna. Hon talar om 
hur yakama idag kämpar med att komma över kolonialismens ok och hur 
yakama aktivt idag måste arbeta med att revitalisera sin kultur genom att 
belysa och ändra kolonialismens effekter och aktivt arbeta för att ”dismantling 
colonial logics” (Jacob 2013: 82). Från nuu-chah-nulths horisont säger Read i 
detta sammanhang: 

Over the past few years there has been a parallel development process at 
work with respect to traditional healing practices. Although a considerable 
amount of traditional knowledge has been retained, the efforts of the 
colonizers were succesful in forcing it underground. From prohibitions 
against assembling in numbers greater than three to application of laws 
against practise of  “medicine“ by other than licensed physicians, to 
indoctrination against traditional practises at residential school, heavy 
pressure was brought to bear against the practise of any activity derived 
from traditional knowledge. At least two generations learned that public 
exposure of traditional practises was severly punishable, and became 
reluctant to speak about their knowledge at all. Some continued to practise 
within the privacy of their own families. Others came to believe that the 
teachings of their heritage were inferior to the imposed culture, and 
refused to learn anything of the traditional ways. Much knowledge was 
lost as a result, yet much also survives (Read 1995: 325).

Ett antal forskare har med exempel från varierande kulturer världen över visat 
att kulturförändringar först manifesterar sig i ekonomi och teknologi, sedan 
i social organisation och först i tredje hand i rituellt och religiöst beteende. 
Detta kan även appliceras på nordvästkulturerna. I fallet med nuu-chah-
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nulths Uusimich och Teetch-tsim-itch, liksom många trosföreställningar tycks 
det åtminstone vara så. Driver och Massey (1957) har tidigare visat det hos 
nordamerikanska ursprungsfolk och Marshall Sahlins (1958) i exempel från 
Polynesien, White (1959) hos kulturer i allmänhet (se särskilt White 1959: 
261–74), och Jorgensen (1969) hos Salish i USA och Kanada.  

Förvalta traditionen
Trots långtgående samhällsförändringar, samt även olika grader av 
engagemang och förhållningssätt hos olika grupper inom nuu-chah-
nulthsamhället gentemot deras idéer om det suprahumana, lever de hos vissa 
kvar, i mer eller mindre förändrad form. Av de olika nuu-chah-nulthgrupperna 
förefaller fortlevnaden vara starkast bland de grupper som har haft en katolsk 
missionering, som var mer tillåtande, och av dessa åter tycks vissa vara 
speciellt ”traditionella”. Samhällsutvecklingen hos nuu-chah-nulth kan ses på 
ett processuellt sätt, med processuella händelseförlopp, där ingenting förblir 
oförändrat eller statiskt5. Tekniskt-materiellt är det ingen skillnad mellan 
dem och deras euro-amerikanska grannar. De har precis som vi tillgång till 
allt, och bombarderas liksom oss kontinuerligt av reklam och såpoperor. Men 
till skillnad från sina euro-amerikanska grannar har de engagerat sig för att 
bevara ett symbolsystem, som trots de stora förändringar de gått igenom 
de sista 200 åren, i alla fall på sina håll, framstår som förvånansvärt intakt. 
Nota bene att detta symbolsystem också är något som de själva säger tog dem 
igenom mycket av de värsta av förändringarna, och förtrycket, så det har 
spelat en stor och funktionell roll i förändringsprocesserna. Symbolsystemet 
med sina närande och vitala symboler förankrade i de kulturella och religiösa 
traditionerna är identitetsrelaterat för vissa men framstår som en slags 
verklighet för andra, då de beskrivs ge mening och legitimitet. Men för alla 
verkar det som ett medel mot integrerande mekanismer. 

Symbolsystemet omfattar både äldre och yngre generationer, och är 
orsaken till att de också som vi sett i många fall, geografiskt isolerade 
nuu-chah-nulth, ännu inte är särskilt integrerade i det vita samhället, och 
troligen inte heller kommer att bli det. Deras sociala situation med både 
kommersiella och federala hot mot sitt levnadssätt som etnisk grupp, men 
också rasism från det vita samhället gör säkerligen också att de använder den 

5  Anne-Christine Hornborg hävdar i sin forskning att: ”To depict an indigenous culture before 
colonization as ‘original’ has had the effect of depriving the indigenous people of their history”. 
Hornborg 2001: 130. 
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traditionella kulturen som ett vapen i kampen mot detta. Traditionell kultur 
ger dem motståndskraft och energi att kämpa emot. Genom sådana sociala 
mekanismer förstärks detta traditionella symbolsystem. 

Symbolsystemet framställer informanter också som att det lever kvar på 
grund av tro. Som vi har sett har nuu-chah-nulth ett starkt effikacitetstänkande 
i sina riter. Man kan säga att det som de ser som traditionellt religionsutövande 
lever kvar som oförändrade punkter i en annars starkt förändrad värld i 
deras uppfattning. Det är här vi fortfarande hittar de religiösa specialisterna, 
shamanerna, visionssökarna och de som utövar ”witchcraft”. Deras uppdrag är 
bland annat att bevara riter, med vilkas utövande man upplever en effikacitet. 
I visionsökandet förvaltas så att säga en rituell religiös kod. Då måste de som 
deltar delvis använda det egna språket, med en speciell rituell vokabulär 
som presenteras som mycket gammal, och det rätta rituella beteendet är så 
minutiöst fastställt att det trots förändringarna runtom i samhället förblivit 
i princip oförändrat, menar informanterna. I den rituella vokabulären finns 
t.ex. de uttryck man måste använda för att informera andarna om vad 
man ska göra och vad man har för avsikter. Vi har alltså att göra med ett 
mångfasetterat samhälle som både kan uppvisa en slags esoterisk rituell 
kod, som enligt nuu-chah-nulth är oförändrad sedan länge, samt också med 
processuella skeenden där olika uttryck som bygger på den etniska gruppen 
ändå kan ses som traditionella. Det är flexibla traditioner. Ett uttryck för detta 
är deras kamp för rätten att leva med sin kultur i det moderna samhället, och 
för landrättighetsfrågan. En kamp som ofta får politiska uttryck. Men de har 
fortfarande svårigheter och har svårt att föra sin talan (se Lindberg 1998: 19). 

Nordvästkustindianerna har i likhet med många ursprungsbefolkningar 
varit utsatta för en politik som syftat till en tvångsassimilation. Detta 
förfarande har fört med sig många av myndigheterna oönskade bieffekter 
och har inte bidragit till det önskade resultatet. Det har ibland gett effekter 
som lett i motsatt riktning. Graden av social och materiell anpassning till det 
kanadensiska/amerikanska samhället är stor, men den kulturella identiteten 
är fortfarande i hög grad förankrad i den etniska gruppens traditionella 
ekonomi och speciellt hos vissa kretsar det som de hävdar är den traditionella 
ideologin. Olof Pettersson talar om förändringar i traditionella kulturer av 
t.ex. de små indianska kulturerna på Nordamerikas nordvästkust, på grund 
av att empirisk kunskap har ökat och att tekniska hjälpmedel är tillgängliga. 
Han menar dock i fall som dessa att själva tänkandet inte förändrats utan att 
det är den existentiella situationen som delvis blivit förändrad (se Pettersson, 
1981:45). Det här perspektivet kan appliceras på nordvästkusten där man 
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t.ex. än i enlighet med den gamla jägar- och fiskarreligionen utför fiskeriter 
för bättre fångst, på helt moderna fiskebåtar, utrustade med all tänkbar 
utrustning. Här handlar det inte i fösta hand om identitet, utan en tro baserad 
på effikacitetsprincipen. 

En traditionell kulturell fortlevnad uppvisas även på en del andra håll 
i Nordamerika. Forskarna Rushforth och Chisholm visar tydligt detta från 
sitt material från Bearlake athapascan. Denna jägar- och fiskargrupp bosatt 
i subarktiska Kanada, uppvisar enligt dem: ”Despite all of the changes that 
have occured among these peoples since their first contact with Europeans, 
the séodit́ é  framework has remained remarkably stable and central to 
the Bearlake way of life“ (Rushforth; Chisholm 1991: 64). “The séodit́ é ” 
är ett idiomatiskt uttryck som betyder ungefär det rätta beteendet enligt 
traditionerna som de omtalar. Många andra exempel finns också. Studiet av 
traditionell religion hos nuu-chah-nulth  och deras grannar på Nordamerikas 
nordvästkust är en viktig och angelägen uppgift då endast en handfull arbeten 
föreligger. I senaste upplagan av Handbook of North American Indians, vol 
7, nordvästkustdelen, är detta mycket uppenbart. Alla uppgifter om religion 
och speciellt om ”witchcraft” är mycket knapphändiga i den etnografiska 
litteraturen överhuvudtaget om nordvästkustens ursprungsbefolkningar. 
Edward Sapir, som skrivit mycket om olika nuu-chah-nulth grupper, 
slängde enligt uppgift från Sapirforskaren Susan Moogk, som arbetade på 
en doktorsavhandling om Sapirs opublicerade fältanteckningar, en hel del 
av sina fältanteckningar om deras ”witchcraft”, kanske på grund av att det 
vid tiden för hans forskning var mycket kontroversiellt, eller för att han ville 
skydda sina informanter, kanske på begäran av dessa vilket inte är osannolikt. 
Hursomhelst är det, liksom shamanism och visionssökande, uppenbarligen 
en levande realitet också för dagens nuu-chah-nulth.

Avslutande kommentar
Tanken om gott och ont är en central angelägenhet för nuu-chah-nulth, inte 
bara för den kategori av dem som säger sig förvalta och praktisera det som de 
kallar för traditionen, utan även för de, för vilka traditionerna framstår mer 
som främst politik och identitet. Synsättet på begreppet tradition kan sägas 
vara lika, men förhållningssätten är olika. För en del framställs tradition 
som något som fortlever sedan lång tid tillbaka och som reglerar det dagliga 
livet och är förankrat i den egna kulturen, t.ex. i läran om hur tiden ständigt 
pendlar mellan god och ond tid, och hur man måste inrätta sitt handlande 
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efter det, även i det vardagliga livet. För andra är det en fråga om en inte 
längre praktiserad kunskap, för åter andra ett verktyg i identitetsmässiga och 
politiska syften, och för åter andra en nu ej längre uppmärksammad kunskap. 
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