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HEJ ALLA INDIANINTRESSERADE                              
Indianklubbsnoteringar 10, 2019 

Sköna maj välkommen! 

 Även det här utskicket kommer att vara av ett  

något reducerat omfång. Det beror helt och hållet på 

att vi varit ute alldeles för sent med att utlysa och 

planera för vårt kommande medlemsmöte nu i den 

kommande Kristi Himmelfärdshelgen. Vi skulle ha be-

hövt starta planeringen och skickat ut inbjudan betyd-

ligt tidigare. Så, som det är nu, så har i stort sett all 

tid gått åt till att planera program och att planera för 

och skriva föredrag, boka platser, skicka ut informat-

ion och sådant. Men nu börjar planeringen falla på 

plats och nu har jag haft några dagar på mig att för-

fatta det här utskicket. 

 Våren har rullat på. Kallare och torrare än van-

ligt, vilket ofelbart sätter sina spår. Vår trädgård mår 

inte bra! Gräset växer inte. Inte ens maskrosorna 

tycks orka ta fart. Men det värsta av allt är att alla 

våra småfåglar lyser med sin frånvaro! Bedrövligt. Vet 

inte vad som har hänt. Vi hade gott om fåglar här i 

vintras och fröautomaterna fick fyllas på i en rasande 

takt. Och så plötsligt… inte ett liv! Undrar vad som har 

hänt. Här är det bara duvor och skator som gör vad 

de kan för att befolka världen. Inga talgoxar, blåme-

sar, sädesärlor och gråsparvar. Bara ett halvdussin 

pilfinkar, som nu plötsligt bara har blivit tre stycken! 

 Inte heller till vår medlemsträff ser vi ut att bli 

lika många som vi brukar. Men det kanske är vårt 

eget fel då vi varit sent ute. Hjärtligt välkomna ändå 

ni som planerar en helg i Sundets Pärla!  

 Bästa vårhälsningar  från BERTIL THÖRN 
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 Nu drar det ihop sig. Snart ska vi träffas och avverka ännu en medlemsträff un-

der den kommande Kristi Himmelsfärdshelgen här i Helsingborg. Uppslutningen ver-

kar bli något lägre i år, möjligen beroende på att vi har varit sena med att skicka ut 

inbjudan. Men nu börjar planeringen falla på plats och vi hälsar alla som anmält sig 

(hittills 20 personer) välkomna till en traditionell träff här i Sundets Pärla. Program-

met har en liten ändring från föregående informationsutskick och ser nu ut så här: 

Fredag 31 maj 

14.00 cirka     Samling sker hos Kerstin och Bertil Thörn; Bendzgatan 25 , Ramlösa  

14.00 - 17.15  Fika serveras och Bertil Thörn visar delar av sina indianska samlingar 

17.15     Uppbrott för transport till Knutpunktens färjeterminal 

18.15   Färjan Aurora,s avgång; Vi samlas till en början i baren i avvaktan på att få 

vårt bord i matsalen 

22.20 cirka  Vi avslutar dagen efter två eller tre ”turor” (fram och tillbaka till Helsin-

gör i Danmark—så kom ihåg att ha pass eller godkänt ID-kort med er!!!) 

Lördag 1 juni  

9.15 - 09.45 Hämtning arrangeras för de som inte själva tar sig till Högastenskolan, 

Electrogatan 1 B 

09.45 - 10.00 Välkomsthälsning och presentation av eventuella förstagångsdelta-

gare, samt programförklaring 

10.00 - 10.45 Uppmärksammande att Indianklubben nu är 60 år. En tillbakablick i 

ord och bild på föreningens historia (Bertil Thörn) 

10.45 - 11.10   Kaffe 

11.10 – 12.00   Föredrag, Christer Lindberg: ”Fotografiets roll i Westernhistorien”   

12.00 - 13.15   Lunch 

13.15 - c:a 15.45   Det här kommer att vara ett block där Hans-Olof Ohlsson berät-

tar minnen från våra olika resor och där alla kan vara med och bidraga med egna 

hågkomster.                                                                                                              

Sedan kommer vi att spränga in en fika när det passar.                                      

Därutöver har jag förberett ett föredrag med titeln ”Finns det något foto på Crazy 

Horse?” beräknat att ta cirka 30 minuter.                                                           

När vi har klarat av allt det får vi se hur mycket tid som blir över och det kan vi fylla 

ut med ett litet bildspel som jag också har förberett. 

C:a 15.45  Här måste vi sedan säga tack och farväl för den här gången.  

Indianklubbens medlemsträff 

Antalet medlemmar 

 Vi är nu 144 medlemmar. Det sedan Peter Sääf från Nora nu har beslutat sig för 

att bli medlem. Vi hälsar Peter välkommen i gänget och hoppas ditt medlemskap ska 

motsvara dina förväntningar. 
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 Efter den tämligen omfattande artikeln jag skrev i det förra informationsutskick-

et om den bedrövliga situationen på i första hand olika indianreservat, förorsakad av 

drog– och alkoholhandel, så är det naturligtvis lätt att bli deprimerad. En reaktion 

kan vara att man inte orkar bry sig. En annan kan vara att man vill hjälpa till på nå-

got sätt. Sådana reaktioner är givetvis logiska och naturliga. Men från vår horisont 

sett så är det inte genomförbart att gripa in och göra något konkret och praktiskt.  

 Jag vill därför i stället klargöra hur vi som organisation ställer oss i de här frå-

gorna. För de frågorna dyker trots allt upp då och då. Och hur behjärtansvärt det än 

skulle vara att ingripa och göra något så ligger det utanför vårt program att syssla 

med social verksamhet. Så det här är vår grupps ställningstagande till problemet. 

 Visst är det ett elände att så många indianer har problem med missbruk och 

våldsamheter av alla de slag inte bara på reservaten, utan även i storstäderna, där 

de allra flesta faktiskt bor idag. Men samtidigt finns det också mycket positivt i indi-

ansamhället. Det finns tveklöst en medvetenhet om de här problemen som de själva 

gör mycket för att motverka. De allra flesta indianer är idag faktiskt väldigt stolta 

över att vara just indianer! Så jag ser det inte hopplöst på något vis. Sedan 1960-

talets tumultartade uppvaknande har en ny generation medvetna indianer som 

grupp vuxit sig allt starkare och de tar nu själva krafttag mot problemen i sina sam-

hällen. Så jag menar att vi, så långt från deras verklighet, tyvärr inte kan göra så 

mycket mera än vad de gör själva. Det riskerar att snarast bli lite patetiskt och i 

värsta fall för dem kanske även kan kännas som att vi pekar finger åt dem. Men jag 

förstår ambitionen, för visst skulle man vilja hjälpa till om det bara fanns någon kon-

kret och effektiv möjlighet att göra det. Jag tror att vi (Indianklubben) genom att vi 

försöker berätta om deras kultur och deras levnadsförhållanden på ett öppet och är-

ligt sätt och sprider en avvägd och så korrekt information som det är möjligt att 

göra, nog hjälper väl så mycket som att hjälpa till på ett mera materiellt sätt. Jag 

har upplevt att de indianer som då och då kommer hit faktiskt blir lite förvånade 

över att det finns ett sådant intresse för deras situation och att de blir glada över att 

få se det. Så att fortsätta att sprida kunskap är att medvetandegöra. Och med kun-

skap kommer också förutsättning att se och då också att kunna motverka problem. 

Och det är just vad som har skett i de indianska samhällena under den senaste fem-

tioårsperioden. Mycket bra har gjorts, även om det, som med allt annat, också går i 

vågor. Typexempel på hur det kan svänga från det ena till det andra förhållningssät-

tet är att jämföra de förutsättningar som var på väg att byggas upp under Obamas 

presidentperiod och hur radikalt annorlunda den nuvarande galningen Trump beter 

sig i dessa frågor. Och det här har knappast med indianskt drogberoende att göra. 

Däremot har det att göra med hur de indianer som dagligen jobbar och sliter med 

att hjälpa sina mera olyckligt lottade kamrater nu plötsligt kämpar i en stormande 

motvind igen, efter att under en tid haft god hjälp och stöd av det övriga ameri-

kanska samhället. Så vår lilla del i det hela är, även om ambitionen skulle vara god, 

att det ändå tyvärr bara bli en spott i havet.  

 Sedan ska vi också se nyktert på sådana här saker. Vi ska inte slå oss för brös-

tet och tycka att vi själva är så mycket bättre. För hur ser egentligen vårt eget sam-

hälle ut? Har vi inte en hel del problem själva med olika typer av drogberoende, kri-

minalitet och utanförskap? Och vad gör vi som enskilda medmänniskor åt det? Jag 

kan bara gå till mig själv och fråga mig vad har jag gjort för att påverka och hjälpa 

någon olycklig medmänniska i vårt eget samhälle? Kan jag inte svara tillfredsstäl-

Reaktioner på föregående utskick 
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lande på det, vad skulle jag då kunna åstadkomma i ett främmande samhälle långt 

borta i en annan kultur. Låter lite uppgivet och naivt kanske. Men sådana här saker 

låter sig inte göras med mindre än att det sker i organiserade former och på ett tak-

tiskt riktigt sätt. Annars riskerar det bara att bli ett slag i luften, eller i värsta fall 

skada mer än det gör nytta. 

 Så vi har inom Indianklubben hela tiden hållit oss till att vi inte sysslar med nå-

gon social hjälpverksamhet. Vårt syfte är enbart att sprida kunskap om historia och 

kultur, såväl gammal som nutida. Det här gör vi genom att försöka hålla oss så ne-

utrala som möjligt. Vi berättar om såväl positiva som negativa saker, om det som 

historiskt har inträffat och om det som idag utgör de här folkens situation. Mycket 

mera kan vi inte göra från vår avlägsna horisont. Sedan kan man på ett personligt 

plan naturligtvis ha ett känslomässigt engagemang, som kan resultera i olika typer 

av aktiviteter, om man ges ett tillfälle till det. Men då ska det ske på ett sätt som 

baseras på ett ömsesidigt initiativ. Inte genom att vi pekar finger och säger att nu 

ska vi hjälpa er för ni klarar ju inte det här själva. 

 Ja, troligen… För jag har alltid problem med att inte allt faller på sin plats av sig 

självt. Och då menar jag den plats där jag tycker att det skulle hamna. Men nu me-

nar jag inte döda ting och föremål, som till exempel gafflar i gaffelfacket och knivar i 

knivfacket i kökslådan. Nej mera det där att en siouxindian alltid ska vara en sioux-

indian, en comanche en comanche och så vidare. Men när man läser om enskilda 

personer så är det numera nästan ofelbart att människor är blandningar av allt möj-

ligt. Det kan stå i tidningsreportage att den och den är sioux/pawnee, eller apache/ 

mohawk, eller ibland till och med ännu flera blandningar. Naturligtvis måste man 

inse att dagens samhälle är betydligt mera öppet och lättrörligt numera än vad det 

var för ett par hundra år sedan. Det är ju egentligen inget konstigt med att en 

kiowaindian från Oklahoma byter jobb och flyttar till Seattle där han träffar och gif-

ter sig med en kvinna ursprungligen ur stammen Quileute. Vad blir då deras barn? 

Förr styrdes det här till stor del av vilka släktskapsregler stammarna bekände sig till. 

Antingen skedde sådana möten och giftermål huvudsakligen inom samma stam och 

det viktigaste var då familjegruppen eller klantillhörigheten som styrde om det var 

mannen som skulle flytta till kvinnans familj, eller om det var det motsatta förhål-

landet. Giftermål utanför stammen skedde huvudsakligen bara om man tog krigs-

fångar från en annan stam och sedan införlivade fången via giftermål i en familj. Det 

här sågs mera som det vi idag skulle klassa som adoption och krigsfångens ursprung 

räknades då inte alls. Se som ett exempel den vita kvinnan Cynthia Ann Parker som 

rövades bort som nioåring av comanceindianerna och så småningom blev en av höv-

dingen Peta Noconas hustrur. De tre barn hon fick har alltid räknats som comancher 

och Quanah, som var den ende som överlevde in i vuxen ålder räknade sig själv all-

tid som comanche och inget annat. 

 Man talar om att det i de indianska kulturerna har funnits system som kallas 

patrilinjär härstamning (släkt räknas på mannens sida) eller Matrilinjär (på kvinnans 

sida) och i linje med det så talar man om partrilokal bosättning (familjen flyttar till 

mannens hemvist), eller matrilokal (flyttar till kvinnans hem). Det här har styrt 

mycket av hur man har uppfattat en indians tillhörighet under äldre tider. Det ska 

samtidigt också klargöras att det har funnits mycket mera och ännu krångligare reg-

ler för ägarskapsrätt, arvsrätt och andra släktskapsbaserade ansvarsregler som 

skulle bli alltför komplicerat för att gå in på här.  

Är det mig det är fel på 
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 Men för att komma fram till det jag vill ha sagt med allt detta, så är naturligtvis 

samhället helt annorlunda idag. Kontakter mellan olika folk sker helt ohämmat och 

vilka blandningar som helst kan uppstå hur som helst och när som helst. Det är där-

för som man har valt att i vissa fall markera en indiansk persons status och samti-

digt dess ursprung genom att ange de båda ursprungliga stammarna personen till-

hört.  Men när man studerar indianska släktskap historiskt—ta till exempel en så 

känd person som Crazy Horse—så finns det hur många sätt som helst att idag klassi-

ficera honom och hans relation till andra personligheter och folkgrupper. En del sä-

ger att han var Oglala. Andra säger att han var Miniconjou. Andra åter hävdar att 

han till och med var Brulé. I andra sammanhang påstås han komma från Oyuphe -

bandet, andra säger Hunkpatilabandet. Hans mor påstås av vissa ha varit Minicon-

jou, av andra Brulé och vad skulle han i så fall klassas som? Det har alltid hävdats 

att hans far var Oglala, trots att han ändå troligen var son till en Miniconjouhövding. 

Hur kunde han då bli Oglala? Jo, om det var så att hans mor var Oglala (vilket vi 

egentligen inte vet), så kan det ha varit det matrilokala systemet som gjorde att han 

växte upp i moderns band. Men inte ens det här resonemanget håller fullt ut. För om 

det huvudsakligen var det som gällde bland Dakotasiouxerna så var det betydligt lö-

sare bland de buffeljagande och kringvandrande Lakotas ute på prärien. Där kan 

man nästan säga att det inte fanns några regler alls om sådant. Alla var mera som 

en enda stor familj. 

 Ja, det är sannerligen inte lätt. Men ni skulle bara veta hur många forskare och 

amatörforskare som ständigt för riktiga krig mot varandra i hur man ska tolka såd-

ana här närmast petimeterfrågor på olika forum. Men jag kan väl ändå inte riktigt 

friskriva mig från att jag själv tycker att det är lite spännande att få rota i sådana 

här faktauppgifter. Slöseri med tid kan tyckas, men vad ska en pensionär annars 

fylla sin tid med? Ja torka disken och plocka maskrosor naturligtvis. Men man kan ju 

ändå försöka att smyga undan till hörnet där datorn står lite då och då. 

Bredbandsproblem 

  

“Leta på Google efter det.” 

Det här är ett stående skämt på Hopi-reservatet i Arizona, där bredband bara 

finns i några enstaka små fickor. Och även där av så dålig kvalitet att det känns 

alldeles för långsamt och ofta ligger nere.  

“Vårt område drabbas därmed av ekonomisk orättvisa. Det skapar onödiga svå-

righeter för alla de familjer som inte har tillgång till bredbandsservice”, säger 

Carroll Onsae, som är VD för bolaget Hopi Telecommunications Inc. 

Det är bara 29 procent av samtliga Hopi hushåll som har tillgång till bredband, 

jämfört med 79 procent i Arizona som helhet och 78 procent av landet i stort, en-

ligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån. 

Men Hopifolket är inte ensamma. Mindre än hälften av alla hushåll på indianskt 

reservatsland i Arizona har tillgång till Internet via bredband och det är bara en 

stam – Yavapai-Prescott Indian Tribe – som har en tillgänglighetsstatus som 

överstiger delstatens medelvärde. 

Låter inte det här som något som vi känner igen även från den svenska lands-

bygden? 
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Månadens konstnär 

Frederik Remington var inte bara en mycket flitig reportagetecknare. Han var också en 

god målare. Så här kommer några prov på hans oljedukar. Även här var det många mi-

litära motiv, men även cowboys och ”Vilda Western”-motiv och en del indianer. 


