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K u l t u r d e b a t t

Kanadas ambassad 
i Stockholm bjöd in 
till diskussion den 12 
november. Rubriken 
var "Olika sätt att 
främja bevarandet av 
usprungsfolks kultur: 
perspektiv från Kanada 
och Sverige".
Evenemanget var kopplat till att dr 
Stephen Inglis, verkställande direktör 
för Aanischaaukamikw Cree Kultur-
institut i Oujé-Bougoumou, Quebec 
var i Stockholm för att motta 2012 års 
pris från Hans Mannebys Minnesfond 
för utveckling av museer.

Förutom dr Stephen Inglis med-
verkade Patrick Hébert, chargé 
d'affaires på Kandas ambassad som 
hälsade alla välkomna. Övriga pa-
neldeltagre var: Kjell-Åke Arons-
son, direktör på Ájtte Svenskt Fjäll 
& Samemuseum i Jokkmokk, Ewa 
Ljungdahl som är arkeolog på Ga-
altije sydsamiskt kulturcenter i 
Östersund, Birgitta Johansen som 
är avdelningschef på Riksantikva-
rieämbetet och Staffan Brunius, 
intendent på  Etnografiska Museet. 
Moderator var Stefan Bohman, ord-
förande i ICOM-Sverige och direk-
tör för Strindbergmuseet. Platsen 
var  Raoul Wallenberg-rummet på 
Kanadas ambassad där vi åhörare 
och panelen samlats.

Stephen Inglis berättade om 
James Bay-området, den tredjedel 
av Quebec han arbetar i:
–  Bland de sista i Kanada att föras 
in i den moderna världen var James 
Bay-creeindianerna. Man drog 
vägar och byggde flygplatser. Men 
fortfarande har man "moosebreak" 
på hösten för att jaga älg, och "goo-
sebreak", två veckor på våren då 
man jagar kanadagäss. Man har 
en diet som består av bäver, björn, 
kanadagäss och olika traditionella 
produkter.
– Oujé-Bougomou, där vi byggt ett 
museum, är idag ett mycket mo-
dernt samhälle med 700 invånare. 

som hos t.ex. James Joyce och Alfred 
Tennyson blir det också svårare för 
hjälten att finna sig till ro och ”hitta 
hem”. Joyce och Tennysons verk kan 
läsas som yttringar av en tilltagande 
vilsenhet i vår kultur då den gamla, 
enligt Joyce själv allmänmänskliga, 
arketypen i odysseustemat spricker. 
Det är inte så lätt att leva livet som en 
resa, i synnerhet i en alltmer narcis-
sistisk och tävlingsinriktad värld. Bör 
livet kanske istället vara en trädgård? 

Att ”skapa tid”
Ser man österut så finner man att en 
central del av att nå ”upplysning” i 
buddhism och hinduism är att ge-
nomskåda tiden, som anses vara en 
illusion. På senare tid har den andliga 
läraren Eckart Tolle nått berömmelse 
i Västerlandet bl.a. med sin bok ”The 
Power of Now”. Han anser att allt li-
dande har sin grund i att vi grubblar 
på det som varit, oroar oss för det som 
ska komma, eller önskar att saker var 
annorlunda än de faktiskt är. Denna 
vana att inte befinna sig i nuet utan 
transportera sitt medvetande framåt 
eller bakåt eller till en fantasivärld 
kallar han för att ”skapa tid”; tiden 
är en mental skapelse, vi tänker fram 
den. 

Resemetaforen, tycks det mig, 
måste oundvikligen bidra till att 
”skapa tid”. För var har jag varit och 
vart är jag på väg? Är jag på rätt väg? 
Finns det något annat sätt man kan 
tänka på livet än som en resa? Enligt 
Lakoff och Johnson finns det kultu-
rer där denna metafor inte existerar. 
Vilka kulturer och vilka metaforer 
det rör sig om går de inte närmare 
in på. Är för dessa människor livet 
kanske en trädgård, en dröm eller en 
cirkel? Hursomhelst är livsresemeta-
foren svår att göra sig av med. Det är 
svårt att frigöra sig från dess roman-
tiska tjuskraft. Den är så vacker. Och 
när Nietzsche i Den glada vetenska-
pen proklamerade att det finns något 
sjukligt i den europeiska folksjälen 
som driver vår kultur framåt så me-
nade han kanske just att vi är som 
Odysseus allihop; giriga resenärer i 
färd med att förgylla vår livsväg, vårt 
curriculum vitae.

Joel Eklund
studerande i litteraturvetenskap

På museet visar vi t ex kläder, bl a 
en kvinnohuva, och annat som indi-
anerna inte använder idag. Kulturen 
har förändrats väldigt. 
– Vi har haft 95-åriga äldste som 
sjungit till ljud av en skallra och vid 
invigningen spelade 16 rockband 
som alla var creeindianska. Vid in-
vigningen smordes också en träställ-
ning in med björnfett.

Skydda eller dela med sig?
– Det finns två förhållningssätt när 
det gäller en kultur: skydda eller dela  
med sig. Risken med att skydda är att 
kulturen självdör bakom den skärm 
man byggt upp. Creeindianerna i 
James Bayområdet och deras höv-
ding Matthew Coon-Come insåg att 
det bästa sättet att bevara deras kul-
tur var att dokumentera och sprida 
den så mycket som möjligt. Att dela 
med sig av sin kultur är enda sättet 
att undvika undergång.

 Museet i Oujé-Bougoumou har 
byggt en hemsida där James Bay-
creekulturen dokumenterats och 
kan spridas så brett som möjligt.

 Under den följande debatten kom 
många olika fakta och ståndpunkter 
fram. Från samisk sida påpekades 
att vid arkeologiska inventeringar i 
landskapet registreras inte bara sa-
miska fynd utan allt som påträffas. 
Vid återlämnanden av ursprungs-
folks föremål från västerländska 
museer hade Stephen Inglis uppfatt-
ningen att det är de dem man åter-
lämnar saker till som ska avgöra vad 
som ska ske med föremålen.
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Stephen Inglis.

Museiman från Kanada:
– Mottagaren bestämmer över 
återlämnade föremål


