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ÄNTLIGEN
Ja, äntligen har det blivit så mycket vatten i Lussebäcken, nere i
Ramlösaparken, att öringarna har börjat stiga mot lekvattnen. Den
senaste veckan har man därför på nytt kunnat stå och se hur de lite försiktigt har börjat etablera
sig kring lekgroparna och testa sina krafter mot varandra. Jag tycker det är spännande och
mycket trevligt att kunna stå så här mitt inne i staden och se på det här skådespelet.
Från naturfronten kan också rapporteras att vi den senaste
veckan har haft flockar av den lilla och mycket näpna stjärtmesen
irrande runt i träden omkring oss. Den är som en liten vit dunboll
med en lång stjärt. Så namnet är väl funnet.
Att Stenknäcken, Helsingborgs stadsfågel, nu har börjat komma
till trädgården är ett välkänt förebud om den annalkande vintern.
De lockas av de gula bären på vår ovanliga Idegran (Taxus
baccata `Lutea´), som ju förvisso är giftig, men som fåglar tycks tåla. Så Stenknäcken låter sig
gärna smaka. Sidensvansar och domherrar väntar dock ännu ett tag.
Det verkar också som att det är ovanligt gott om ekorre i år. Och det bådar kanske inte så gott
för småfåglarna till våren. Men de är ju trevliga att titta på…
EN MÅNAD KVAR TILL SLUTET
För ni vet väl om att Världen började den 11 augusti år 3114 före Kristus enligt Mayaindianernas
kalender. Och att den ska ta slut i december 2012 !!! Huu… det är ju snart!!! Jag tror att jag går
ner i min källare och gömmer mig…
Men, nej, det går ju inte. Jag har ju lovat att skicka ut vår tidning till er, som nu har betalat för tre
år framåt, alltså åtminstone till och med 2015. Får väl se hur jag ska fixa det. Får kanske sitta på
något moln, eller vad det nu kan bli som blir kvar, med min dator. Den som lever får se, men det
kanske är bortkastade pengar att köpa en massa julklappar i år…
HELL ON WHEELS
För er som har tillgång till TV6 så sänds nu serien Hell On Wheels på söndagskvällarna mellan
klockan 22.00 till 23.00. Vi tackar Leif Hansson i Laholm för tipset.
LACROSSE; ETT SPEL FÖR KRIGARE
Lacrosse är ett bollspel som härstammar från ursprungsfolken i Nordamerika. Redan från 1600talet har vi beskrivningar från Jesuiterna om hur irokeserna spelade ett våldsamt spel som
missionären Jean de Brébeuff kallade la crosse . Det spelades mellan två lag som kunde bestå
av så många som från 100 och upp till omkring 1000 spelare. Och det spelades på ett fält som
kunde vara allt ifrån 500 meter långt till upp emot tre kilometer! Sådana här spel varade från
soluppgång till solnedgång under två till tre dagar i streck och var en del i en viktig ceremoni
avsedd att rikta ett tack till Gudarna.
Lacrosse spelade alltså en betydande roll i folkens religiösa liv. Spelet var inte ett spel i den
bemärkelsen vi ser spel idag. Det hade i stället en djupt andlig bakgrund, samtidigt som det
naturligtvis befrämjade de fysiska egenskaper som krävdes för den kamp som var inbyggt i det.
De individuella spelarna deltog i spelet i syfte att vinna ära och berömmelse för sig själva och åt
sitt samhälle, sin grupp eller sin stam. Alltså samma bevekelsegrunder som alla indiankrig
senare också har haft. Men samtidigt sades det att spelet utfördes till Gudarnas ära och därför
också kallades "Guds spel". Ett annat, kanske mera känt namn på det, pekar snarare mot att
det var ett spel för att just vinna ära och berömmelse. Det kallades nämligen också för "Krigets
lillebror".

En välkänd bild av den här sporten har vi i George Catlins målning: "Ball Play of the Choctaws Ball Up" . En målning han utförde någon gång strax före 1850.
En annan, betydligt modernare bild, som vi har av det här spelet, är Robert Griffings
oljemålning: "Warrior’s Game, Little Brother of War", en tavla som han målade år 2009. Det var
året innan han hedrades med en separat utställning på Eiteljorg Museum i Indianapolis. En
utställning som kallades "Only a Matter of Time" och som visade ett tvärsnitt av hans målningar
från de senaste tjugo åren, speglande 1700-talets indianer från de östra skogslanden. Eller
som han själv uttryckte det: "Sjuttonhundratalets historiker har givit oss en detaljerad
beskrivning av skogsindianerna, deras
kultur och deras inblandning i områdets
många konflikter. Men någon visuell bild
av dem har vi sällan fått. Jag hoppas att
mitt försök att på ett korrekt sätt
porträttera dessa människor ska bidra till
att skapa en bättre förståelse för och
kunskap om en synnerligen eftersatt del
av vårt kulturella arv".
Utställningen visades på museet från
mitten av september 2010 till och med
november samma år. Alltså lite för tidigt
för att vi skulle hinna se den när vi
stormade in där i augusti i år.
Robert Griffing är född och uppvuxen i
Pennsylvania och beundrade tidigt verk
av sådana målare som Frederic
Remington och N. C. Wyeth. Han
utbildade sig vid Art Institute of Pittsburg
och hade därefter en trettioårig karriär inom så kallad kommersiell konst, innan han övergick till
ett traditionellt konstnärskap som tavelmålare. Han började då med att producera verk som

visade 1700-talets skogsindianer och deras roll i samspelet med områdets fransmän och
engelsmän. Han har dock spenderat ett helt liv åt att studera och att uppskatta alla slags
konstarter.
Han är synnerligen organiserad i sitt arbete. Arbetar mycket med tekniska saker som
komposition, placering, färg och, inte minst, historiska detaljer, innan han startar arbetet på ett
nytt verk. Något som har bidragit till att alla hans verk också kan ses som rent historiska och
etnologiska dokument av stort värde.
EN GRIFFING TILL SALU

Vad passar då bättre än att här informera om att vår medlem och westernkonstälskare, Michael
Lorentzen, ånyo har ett par målningar till salu. Det mest intressanta den här gången råkar alltså
vara just en Robert Griffing, numrerad och signerad, men utan ram.
Tavlan har Griffing kallat : "Departure at daybreak". Det är en målning från 1994 och ni som var
med på resan i augusti känner igen Old Fort Niagara, med det stora stenhuset - The Castle - i
bakgrunden. (Visserligen inte rätt antal skorstenar och takfönster, men ändå… och här har jag
just påstått, att han är noga med historiska fakta…Men det är klart, han sparade ju lite färg och
kanske några minuters arbetstid på det…) Bortsett från det, med tanke på placeringen av
kanoterna vet ni ändå nu, att motivet är från Niagara Rivers utflöde i Lake Ontario.
Tavlan är en print på papper från en "Limited edition series" om 1250 stycken numrerade och
signerade. En serie som numera är slutsåld. Tavlans mått är 27 1/2" x 16 3/8" (700 x 415 cm)
och alltså oramad. Numret är 1228 av 1250 och är alltså ingen av de 200 som Griffing skänkte
till Old Fort Niagara Association 1994. Men ändå… Konstigt nog såg jag aldrig den här tavlan i
deras giftshop, så kanske har de också sålt slut på alla 200 de fick. Två stycken sådana gick
dock för inte så länge sedan på Fusco Auctions. Det var nummer 11 och nummer 21 av de
1250. Tyvärr vet jag inte priset de gick för.
Michael vill ha 1600:- för den, vilket ligger väl i nivå med de auktionspriser som har erhållits på
senare tid i USA och som brukar pendla mellan värden motsvarande 1500 till 1800 - till 1900
SEK. Till dessa kostnader får man ju också lägga frakt och - om man har otur - tull och moms.
Så det här är ett bra tillfälle. Skulle nog ha varit intressant, om man bara hade haft plats på
väggarna för den.

Bilden, som visar hur tavlan ser ut, har jag tagit från en presentation av en bok som alltså heter
"Waterways of War" och som jag tror skulle kunna vara intressant för flera också. Vi gör alltså
två flugor på smällen på en gång med att berätta det här. Bilden på bokens omslag är något
beskuren, men tavlan ser i huvudsak ut så här. Boken finns att köpa från Amazon för $ 9,95 i en
utgåva med mjuka pärmar. Den finns tyvärr inte på varken Bokus eller AdLibris. Det är alltså en
"turistvägledning" till alla platser av intresse från tidsepoken innefattande "the French & Indian
War", som det står på omslaget. Så köper ni den så kan även ni, som inte var med på resan,
hitta fram till de platser vi då besökte och dessutom ytterligare ett flertal andra intressanta
platser. Internetadressen till Amazon och just den här sidan är:
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_i_1_10?url=search-alias%3Dstripbooks&fieldkeywords=waterways+of+war&sprefix=Waterways+%2Cstripbooks%2C0&rh=n%3A283155%2
Ck%3Awaterways+of+war
Den andra tavlan Michael har planer på att avyttra är inte en tavla med indianskt motiv. I stället
är det ett rent Westernmotiv. Det är dessutom en
så kallad "smallprint". Alltså i storlek ungefär med
vår medlemstidning.
Tavlan kallas "Bottom Creek Search" och är
målad av den välkände Martin Grelle. Tavlan är
signerad och Michael har tänkt sälja den för 350:-.
Formatet är 12" x 9" (30 x 23 cm) och är en
signerad "open print" på papper. Den är alltså inte
numrerad.
Flera verk av Martin Grelle hittar ni på den här
adressen:
http://gallery4collectors.com/MartinGrelle.htm
Kom också ihåg att Curt Währme i Kumla är den
som har Europalicensen för Martin Grelles verk.
Curts mailadress är: curt@cwtradingpost.com
Kontakt med Michael får ni via mailadressen:
murbruketab@hotmail.com
NY BOK I NORGE
För er som bor i Norge (och kanske även för
andra) kan det kanske vara kul att notera att det
nu har utgivits ett vetenskapligt verk om indianer
och samer. Kanske inte så mycket om varken indianer eller samer som vi tänker oss det, utan
snarare en rätt så perifer koppling till ämnet. Men i alla fall. Det är en bok som naturligtvis kan
vara av intresse för några. Här är en beskrivning:
Culture as Reflected in Fiction:- Native Americans and Samis
Solum Forlag, Oslo, 2012
ISBN 978-82-560-1723-2
This book is based on a large material of altogether 429 fictional characters (195 male and 234
female), created by 150 authors (30 Native American, 30 Sami, 60 white American, and 30
Scandinavian).
The first part of the book shows how authors of fiction from two minority groups, the Native American
cultures from the USA and the Sami culture in Scandinavia, describe characters and their situations
from their respectivecultures. This part focuses on three main themes which have been used
frequently by both groups of authors, namely identity, gender roles, and the supernatural.
The second part of the book takes up fiction about Native Americans by white authors from the USA
and fiction about Samis by non-Samis from Scandinavia.
The third part gives an overview and discusses the most interesting outcomes from this study, in
particular the quite dramatic over-all differences found in the descriptions of the Native Americans
and the Samis. This part also looks more closely at differences and similarities between the four
groups of authors with respect to the topics of stereotyping, victimization, identity, gender roles, and
the supernatural.

NATIONELLA INDIANSKA MÅNADEN
November är indianernas egen månad i USA sedan 1990, då president Bush första gången
proklamerade begreppet “National American Indian Heritage Month.”
I anslutning till detta har i vanlig ordning USAs motsvarighet till Statistiska Centralbyrån släppt
uppgifterna från 2011 års folkräkning. Ur den kan vi saxa några siffror.
 Antalet indianer totalt inklusive halvblod är 5,1 miljoner. Det utgör 1,6 % av USAs hela
befolkning. Av dessa 5,1 miljoner utgjorde ungefär hälften renrasiga indianer. Alltså
omkring 2,5 miljoner.
 Prognoserat antal indianer fram till år 2050 anges till 8,6 miljoner. De skulle då utgöra
2 % av den amerikanska befolkningen. Folkgruppen "indianer" ökar alltså fortare än
övriga grupper i USA.
 Ökningen av den indianska befolkningen under de senaste tio åren, alltså från år 2000
till år 2010 har varit 26,7 %, att jämföra med övriga gruppers 9,7 %.
 Det fanns år 2011, 324 stycken av myndigheterna erkända indianska reservat, medan
det totalt fanns 617 områden med indiansk befolkning (inklusive reservaten) som
myndigheterna förde statistik över.
 Det var totalt 22 % av den indianska befolkningen som levde på dessa 617 olika
områden. Övriga 78 % levde alltså helt integrerat i det amerikanska samhället.
 Av indianska folkgrupper med mera än 100 000 individer finner vi:
o Cherokee 819 105
o Navajo 332 129
o Choctaw 195 764
o Mexikanska indianska grupper 175 494
o Chippewa 170 742
o Sioux 170 110
o Apache 111 810
o Blackfeet 105 304
 Det var 54 % av indianerna som ägde sin egen bostad mot 65 % för de genomsnittliga
amerikanerna.
 Det var 27 % av indianska individer 5 år och äldre som talade sitt eget språk hemma
mot att det var 20,8 för övriga grupper som inte hade engelska som sitt första språk.
 Här utmärkte sig Navajo genom att det var så många som 68 % som talade sitt eget
språk till vardags i stället för engelska.
 Så kommer vi till en anmärkningsvärd siffra. Det visar sig att det är så mycket som
78,9 % av indianerna som har en högskoleexamen mot att genomsnittssiffran för
befolkningen totalt bara är 44 %!!! Det här är en något förvånande siffran mot
vetskapen om den höga frekvensen av skoltrötta ungdomar som aldrig slutför sin
grundskoleutbildning. (Sätt alltså ett frågetecken för den här siffran).
 Andelen indianskägda företag har under en femårsperiod, från 2002 till 2007, ökat
med 28 %. Totala antalet företag var år 2007, 236 967 stycken, som tillsammans
omsatte totalt 34,4 miljoner dollar. Dessa företag sysselsatte totalt 184 416 personer.
 År 2010 fanns det 153 223 militära veteraner med indiansk härkomst.
 Den genomsnittliga inkomsten för indianska hushåll var 35 192 dollar per år, jämfört
med 50 502 dollar för landet totalt. Den indianska förtjänstnivån motsvarar alltså 70 %
av landets genomsnittsnivå. (Kan låta mycket. Men det är alltså den gemensamma
summan av alla hushållsmedlemmar över 18 års ålders löner och inkomster).
 27, 6 % av indianerna saknade sjukförsäkringar år 2011, mot 15,1 % för landet totalt.
FÖRELÄSNINGAR PÅ ETNOGRAFISKA MUSEET
Ni glömmer väl inte bort att det på lördag den 24 november, är intressanta föreläsningar på
Etnografiska Museet i Stockholm. Det är för att ni ska hinna boka om i er almanacka som det
här mailet kommer lite tidigare den här gången. Så här är en liten påstötning:

Nordamerikanska indianer i forskning och
foto
Foto: Tony Sandin

Lördag 24 november kl 14

Nicholas Waller, forskare vid Göteborgs Universitet, fick

2011 Åke Hultkrantz forskningsstipendium om bl.a. nordamerikanska ursprungsbefolkningar.
Nicholas har nu återkommit efter sitt senaste besök hos Crow Indians Reservation i Montana,
USA vars kultur och sociala förhållanden han studerat.
Tony Sandin, museets fotograf, vistades under 1990-talet periodvis hos siouxindianerna i SydDakota. Han mötte dem i vardag och fest och kommer nu att berätta om detta utifrån sina foton.
80 kr inkl museientré, EMVs medlemmar gratis. Arrangeras av Etnografiska Museets Vänner
PINE RIDGE RESERVATION - ÄNDRINGAR PÅ GÅNG
The Oglala Tribe har valt en ny ordförande. Bryan Brewer besegrade något överraskande den
sittande John Yellow Bird Steel i valet i november. Även om skiftet tydligen kom något oväntat,
så är det ingalunda något ovanligt. Att byta ordförande är på Pine Ridge något som snarare är
en regel än en uppmärksammad händelse.
En annan sak som dock är mera anmärkningsvärd, är att ordföranden i stammens "Oglala
Sioux’s Law and Order Committee", James "Toby" Big Boy, har föreslagit att det skulle bli
tillåtet att sälja, inneha och förtära alkohol på reservatet. Förslaget ska upp till omröstning i
stamrådsmötet den 27 november och Big Boy tror att det har en god chans att gå igenom. Den
viktigaste orsaken till att förslaget har kommit upp är att man vill förhindra att så mycket av
reservatets ekonomiska kapital hamnar utanför reservatet. Man menar att det vore bättre om
stammen själv kunde hantera handeln och därigenom behålla vinsten på reservatet i stället för
att det, som nu, hamnar i "whiskystäder" som White Clay, just utanför reservatet. Ett annat
argument har varit att det borde vara bättre om stammen själv kunde styra alkoholförsäljningen
och på så sätt i viss mån kunna reglera och ha bättre kontroll på tillgången. Det finns också en
viss tro på att om förbudet upphävs så ska det bli mera odramatiskt att handla sprit och därför
kanske mindre lockande. Det här menar man sig ha sett på Rosebud reservatet, där förbudet
upphävdes tidigare. Läs mera på Internet:
http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2012/11/16/oglala-sioux-chairman-discusses-saleof-alcohol-on-reservation-145990
KONSEKVENSER AV SUPERSTORMEN SANDY
Det är inte bara förstörda hus, bilar och båtar, eller annan förstörelse, som superstormen Sandy
förde med sig till östra USA, i oktober. Lite mera oväntade konsekvenser har nu redovisats från
de många casinon som finns etablerade i området, speciellt i indianska delar av detsamma. I
samband med den redovisningen får man verkligen upp ögonen för hur mycket pengar många
av dessa verksamheter omsätter. De två riktigt stora anläggningarna i de områden vi besökte
under vår senaste medlemsresa, Mashantucket Pequot Tribal Nations casino, Foxwoods Resort
Casino, samt The Mohegan Tribes, Mohegan Sun Casino, redovisade båda en 13 till 18 % lägre
omsättning under oktober månad, vilket man menade hängde samman med störningarna från
stormen. Att det var så är naturligtvis inget anmärkningsvärt, men det kan däremot vara
intressant att se de ekonomiska siffror man, i samband med de här tillkännagivandena,
redovisar för omsättning respektive vinst. Siffror som man vanligen aldrig ser och som många
säkert inte har en aning om. Men det är otroliga siffror! Foxwoods hade en total omsättning
under månaden på 519,6 miljoner dollar! Trots stormen!!! Men det var i alla fall en minskning på
12,9 % från motsvarande månad förra året! Motsvarande siffror för Mohegan Sun var 576,5
miljoner dollar, vilket var en minskning med hela 17,9 % från föregående år! Otroliga summor
som alltså spenderas på något så onyttigt och meningslöst som spel och dobbel! Man får sig en
tankeställare…
NINEPIPES MUSEUM RÄDDAT
Ni som var med oss till Nordvästkusten 2010, kommer säkert ihåg besöket vi då gjorde på det
lilla, men mycket fina, museet Ninepipes Museum, i Flathead Valley. (Se gärna deras mycket
fina hemsida här : http://www.ninepipesmuseum.org/ )
Vi fick vid det tillfället en guidad visning av ägaren Bud Cheff och styrelsens ordförande Rod
Wamsley. De berättade då att man höll på att försöka samla in pengar nog för att köpa loss
byggnaden och tomten, så att museet skulle kunna fortleva.
Nu kan vi meddela att man äntligen lyckats nå målet. 250 000 dollar (1,75 miljoner SEK) har
samlats in och därefter har man slutfört köpet av anläggningen. Vi kan alltså glädja oss åt att
det här fina museet får finnas kvar och att ni som någon gång tänker ta vägarna där uppåt
västra Montana, då fortfarande har chansen att titta in till Bud och Laurel Cheff och se deras

mycket fina samlingar. Grattis till Ninepipes! Och till oss som tycker om sådana här fina ställen.
Skänk dem gärna en slant! Se deras hemsida…
ETT RESEMINNE
Bandelier National Monument
Marianne Ekwall har ett trevligt reseminne från en plats som hon gärna vill rekommendera till
flera.
Bandelier National Monument ligger i Frijoles Canyon, är endast en del av ett omfattande
område som en gång beboddes av Anasazi (ah-nah-SAH-zee). Canyon-mesas är en del av
Pajarito (paha-REE-toe) Plateau och Rio Grande Valley i New Mexico och är ruiner av spridda
byar.
Canyonen är fylld med grottboningar och har även olika namn. Långa huset ”The Long House,”
är en mycket märklig ruin, den är en 800 fot (en fot = 30,48 cm) lång klippvägg och består av
två eller tre rader av rum. Rummen är uthuggna i klippväggen. Eldstad för matlagning är
knappast troligt, det skulle skapa ett tunt lager av sot, men innevånarna tillbringade sin tid mest
på platsen utanför och arbetade, lekte och annat. Kiva fanns för det ceremoniella livet.
Anasazi var först och främst bönder, men samlade också vilda ätliga växter, korn bönor squash
som växte i canyons jord. De var också skickliga på att väva av fiber från Yucca och andra
växter och krukmakare samt skickliga ”basketmakers.” De var också ett stenåldersfolk ..
Att få klättra upp på en stege och besöka ett rum i en grottboning var fantastiskt, den var större
än vad jag hade föreställt mig. Anasazi var onekligen ett skickligt folk och hade den fantasi
som var viktig för att kunna skapa dessa boningar. Jag tänkte också på Taos Pueblos
boningar, som var i flera våningar, samt att den första våningen tidigare hade ingång från taket,
man fick använda en stege för att komma in. Allt för att inte ovälkomna gäster skulle komma.
En viktig del av Anasazis kultur var Kiva (Kee-vuh). Där hade man först och främst religiösa
aktiviteter, men också för att utbilda pojkar och unga män. I Canyon finns flera Kivas.
Antagligen i mitten av 1500 var grottboningarna tomma. Spanjorerna kom cirka 1580 och fann
inga, vad man vet nu.
På utsidan av Frijole Canyon finns en pueblo, som ej är färdig utgrävd, men tillhör Bandelier
Den heter Tsankawi (tsank-ah-WEE). Byn sitter på kanten av en Mesa på Pajarito Plateau och
har puebloboningar och det finns grotthem grävda i klippan inunder.
Att gå upp för den här Mesan i gamla upptrampade fotspår var otroligt. Det var djupa fotspår i
berget många har trampat upp dessa spår. Då kom många tankar i mitt huvud. Här finns också
många kivas. Tsankawi var troligen befolkat till sena 1500.
Petroglypher, ristningar i berget, finns med bilder av folk och olika djur. Grottmålningar av svart,
vitt och rött. Det är målade bilder och kända och viktiga för Pueblofolket idag
Det här är några exempel, men det finns så mycket att se. För att uppleva Bandelier är det bra
att göra fler besök. Dessutom är det mycket vackert. Visitor Center har råd och uppgifter om
vägarna som finns i området.
THANKSGIVING DAY
Idag - den 22 november - firar man i USA högtiden Thanksgiving Day. Det här är ju en engelsk
sed, som Pilgrimerna förde med sig till Amerika redan på 1600-talet. Att man har fortsatt att fira
enligt den seden, det vet vi ju. Men man kan också fråga sig hur landets urinnevånare har ställt
sig till den här traditionen. Deltog indianerna i de vitas firande, eller…? Jo, vad vi vet från olika
dokument, så bjöds även indianer in till firandet och deltog med liv och lust i kalasandet på
kalkon, plumpudding och allt det andra. Indianer har aldrig varit nödbedda när det har gällt att
äta mat. Några foton som bekräftar det här har vi naturligtvis inte, men det finns ett flertal
målningar som, så att säga, ger syn för sägen. Vad passar väl då bättre än att vi - idag på
Thankgiving-dagen - bjuder er på ett par av de bättre målningarna. Så var så goda… Och så
önskar vi er också naturligtvis en god Thanksgiving!

Den första målningen är ett verk av Jean Leon (eller Louis) Gerome Ferris, som han har kallat
"The First Thanksgiving 1621". Målad 1915, eller där omkring. De vitas utstyrsel är fullt
tidsenlig, sånär som på de svarta rockar en del bär. För prästen var det måhända rätt, men inte
för de andra. Men så här kan nog ändå själva kalaset, som pågick i tre dagar, mycket väl ha
gått till. Det sägs att Massasoit, King Philips far, själv deltog och att hans krigare fällde fyra
hjortar, som de bidrog med till festen. Men indianernas dräkter och speciellt då deras
huvudbonader, har nog målaren definitivt hämtat ur sin fantasi. Indianerna, som alltså var
Wampanoager, lär heller säkert inte ha suttit på marken. Men målningen som alltså är från tiden
omkring 1912 till 1915 är ändå en fin målning, tycker jag.

Den andra målningen jag ger er, tycker jag personligen trots allt är ännu bättre. Den är från
ungefär samma tid (1914) och målad av Jennie A. Brownscombe (1850–1936). Hon har kallat
motivet, "The First Thanksgiving at Plymouth". Också här ser vi deltagande indianer, men i
det här fallet iförda de från prärien så typiska fjäderbuskarna. Det är alldeles tydligt att de här
konstnärerna inte visste så mycket om 1600-talets indianska kulturer i Östern. Bortsett från det
är dock motivet synnerligen väl utformat och här ser vi inga svarta rockar på någon annan än
prästen. Ska man ha något negativt att säga, så är det, att omgivningarna med utsikten ut mot
havet, är rätt så tveksam. Ni som var med oss vid Plimoth Plantation i höstas, känner nog
knappast igen er, lika lite som jag gör. Och huset, som finns i bakgrunden, kan man heller inte
anse vara historiskt riktigt utformat. Åtminstone inte om man ska jämföra det med de hus vi såg
i den historiska parken. Här ser det mera ut som 1800-tal. Den här målningen gjorde Jennie
alltså 1914, vilket kanske ursäktar en del av de felaktigheter jag påpekat.
Med det önskar vi alla en god
Thanksgiving Day
Bertil Thörn

