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Ni som får det här informationsutskicket via E-post får det
för att ni är medlemmar i INDIANKLUBBEN, eller att ni vid
något tillfälle på annat sätt har visat intresse för Nordamerikas indianers kultur eller historia.
Om ni inte längre vill ha dessa utskick meddela mig då det
via ett mail eller enkelt postkort, brev eller per telefon

Sommaren är här… eller?
Vi lyckades! Jo, auktionen av indianska föremål från den donation vi fick från dödsboet efter Leif Hansson har nu genomförts
med mycket lyckat resultat. Se vidare längre fram i detta informationsbrev.
Nu kan jag då äntligen gå vidare med andra projekt. Det gäller nu i första hand att skriva material till höstnumret av vår tidning. Jag har tyvärr inget material som ligger och väntar, så här
gäller det att nu kavla upp ärmarna. Egentligen hade jag tänkt mig
att det skulle bli något om fortsättningen av Red Clouds krig. Om
de händelser som inträffade sommaren 1867. Alltså de två välkända striderna som kallats ”Hayfield Fight” respektive ”Wagon
Box Fight”. De som då inträffade för precis 150 år sedan den här
sommaren. Men jag har förstått att många medlemmar kanske
nog är lite trötta på alla dessa skriverier om enbart krig. Så kanske
det vore bättre att försöka hitta lite andra ämnesområden som en
omväxling. Men vad det då ska bli vet jag egentligen inte. Jag är
ju egentligen huvudsakligen krigshistoriker. Önskemål har hörts
om mera material som beskriver de indianska kvinnornas levnadsförutsättningar. Men jag vet inte om jag har så mycket material
om sådana ämnen för att jag ska kunna fylla ett helt nummer. Här
behöver jag definitivt hjälp. Men samtidigt måste jag komma igång
med något, om inte höstnumret ska riskera att försenas.
Vad finns mera att prata om, när nu denna sommar går in i
semesterperioderna? Det vill säga, för de som har rätt till någon
semester. Här är det som om begreppet semester inte finns. Här
är allt bara ”som vanligt”. Gräsmattor och häckar som ska klippas.
Golv som ska dammsugas. Ogräs som ska rensas. Myggor som ska
slås ihjäl (fast där får man ju först leta upp myggorna, för de har
en förunderlig förmåga att hålla sig borta härifrån). Bil som ska
tvättas, även om det åtagandet bara sträcker sig till att köra in i
automattvätten. Ja, det är sannerligen inte lätt att vara pensionär.
Aldrig en lugn stund. Tur att Indianklubben finns, så man kan få
någon avkoppling ibland!
Glad sommar önskar Bertil Thörn
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Antal medlemmar och hemsidan
Antalet medlemmar är fortfarande oförändrat, men jag är ändå rätt säker på att några ytterligare
medlemmar tillkommer. De inväntar nog bara månadsslutet, då andra räkningar också ska betalas.
Däremot har jag ännu inte lyckats åstadkomma någonting med hemsidan. Visserligen fortsätter
första sidan att fungera och jag har också lyckats hitta alla de andra sidorna gömda i den mycket märkliga filstrukturen. Men hur jag ska få dessa sidor att poppa upp, när man klickar på länkknapparna, är och
förblir ett mysterium. Är det någon annan som känner till programvaran XARA WEB DESIGNER och som
skulle kunna hjälpa mig, så vore jag tacksam.
Besökstrafiken till sidan verkar ändå nu att ha stabiliserat sig på den lägre nivån. Den har i vart fall inte
sjunkit ytterligare. Och det här är en information som jag fortfarande uppdaterar på hemsidan.
Auktion av indianskinspirerade föremål
Som vi tidigare rapporterat, så har auktionen av Leif Hanssons indianska föremål nu avslutats med
att alla de 123 försålda utropsposterna har plockats ihop och skickats till respektive vinnare, eller i något
fall ligger här och väntar på att vinnaren ska komma och hämta sina saker. Det var oerhört glädjande att
samtliga utropsposter verkligen hittade nya ägare och att vi därmed slapp att sända något till sophämtningen. Den här fasen, med hopplockning och packning av alla saker har dock varit ett jobbigt uppdrag.
Bara att hitta lämpligt emballage har varit besvärligt. Det har behövts mycket klippande och klistrande,
tejpande och svärande innan respektive paket åtminstone något sånär har fungerat. En viss oro har
känts över att somliga paket ändå inte skulle klara processen att kastas omkring i fraktbolagens omlastningsterminaler och på bilar och tåg. Hittills har jag i alla fall bara fått rapport om ett sönderslaget paket,
där dock innehållet var intakt (tack och lov för det!)
De pengar som nu har börjat strömma in från den här aktiviteten ska redovisas avskilda från vår
tidningskassa och småningom komma medlemmarna till del på ett eller annat sätt. Det kan vara till exempel administrativa kostnader i samband med medlemsträffar eller liknande. Den här meningen skrev
jag också i det förra utskicket. Men jag har fortfarande inte tänkt vidare på vad det här skulle kunna innebära. Jag har inte heller fått någon respons ännu från er medlemmar på uppmaningen i det utskicket,
att hjälpa till med idéer. Ni får alltså gärna höra av er med förslag på hur vi bäst använder dessa pengar.
Slutligen, återigen ett varmt tack alltså till alla som har hjälpt till med detta lyckosamma projekt.
Jag har också i ett mail till representanterna för dödsboet meddelat den glädjande nyheten att Leifs alla
saker nu funnit nya ägare och hans minne därigenom kommer att bevaras.
Texten till vårt tackmail som vi sänt till dödsboets representanter
Hej Fredrik och Linda
Jag kan nu meddela er den glädjande nyheten, att vi efter en tids arbete nu har genomfört en fördelning
av de indianskinspirerade sakerna från Leifs samling, som dödsboet, genom er, donerade till Indianklubben. Vi gjorde det i en auktion via mail, där samtliga medlemmar, till vilka vi har fungerande mailadresser, fick en chans att tala om vad man ville ha. Totalt plockade vi ihop 123 olika utropsposter, till
vilka vi lyckades hitta intressenter till samtliga poster. Alla dessa är nu utskickade och mottagna av medlemmar spridda i hela landet, från Malmö i söder till Umeå i norr.
Alla har förklarat sig nöjda med vad man mottagit och behållningen av denna aktivitet ska nu komma
alla medlemmar till del i form av olika aktiviteter, som vi efter hand kommer att besluta om.
Den boksamling som också ingick i donationen kommer vi något senare att fördela bland medlemmarna
genom en liknande auktion.
Vi vill med den här informationen dels meddela er att alla saker har tagits omhand av intresserade medlemmar i Indianklubben och att inget har behövt kasseras. Samtidigt sänder vi er ett tack från Indianklubben för den generösa donation som gjort detta möjligt.
Bästa hälsningar

Bertil Thörn / Hans-Olof Ohlsson
Indianklubben i Sverige
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Jamestown; en TV-serie
Många av er medlemmar har säkert sett delar av den nya TV-serien ”Jamestown”, som nu ska gå i
åtta avsnitt på svensk TV. Det lät ju som att det skulle kunna bli något intressant, när man först fick reda
på att det skulle komma. Men tyvärr så blev det hela bara en enda stor besvikelse. Den som hade trott
att det här skulle vara någon form av dramatiserad spelfilm om den engelska kolonins historia blev verkligen lurad på konfekten. Det är i stället inget annat än ett helt vanligt så kallat ”kostymdrama”, som i
första hand bygger på intrigmakeri och kärleksaffärer mellan tämligen enkelspårigt utformade människokaraktärer och där omgivning och bakgrund kunde ha varit vad som helst. Det här har egentligen inget
alls med kolonin Jamestown att göra, annat än att man har lånat namnet, kanske i tron att det skulle
locka. Kunde lika gärna ha varit ett medeltida bondesamhälle i England, eller var som helst i världen.
Kanske är det inte så underligt med tanke på att upphovsmännen är de samma som har gjort serien ”Downton Abbey”, ett pekoral i historisk engelsk herresätesmiljö. Här har man nu omsatt samma typ
av intrigspel till en medeltida miljö, men uppenbarligen helt utan att förstå hur en sådan miljö egentligen
såg ut. Uppslaget lär seriens upphovsman, Bill Gallagher, ha fått när han läste något om att ”hundra
kvinnor hade skickats iväg från England år 1619 för att bli hustrur åt de män som redan hade vistats i
kolonin i 12 år”! Att från den här lösryckta informationen sedan utforma ett sådant här teaterspel, uppenbarligen utan att ha gjort några mera djuplodande efterforskningar, har alltså blivit till detta påhittade
”spektakel”. För något annat är det inte. Man har svårt att ens se vad filmskaparna vill förmedla. Deras
budskap verkar närmast vara att män hatar kvinnor. Och att de män som är fulast hatar mest. Vidare att
kvinnor är starka karaktärer, som antingen samtidigt är äregiriga och opålitliga, eller genomhederliga
men utsatta för omgivningens förnedrande behandling. Något annat har jag inte fått ut så här långt av
seriens innehåll. Människornas reaktioner speglar inte heller vad som borde vara naturligt. Ett exempel
på vad jag menar är, när ”den finaste damen” efter att i ett par månader, instängd i ett stinkande, kvalmigt och gungande fartygs innandöme, utan möjlighet till bad eller annan rengöring, plötsligt faller i gråt
över smutsiga och rynkiga lakan i det nya hemmet… Eller hur de kan fortsätta att gå klädda i de uppstyltade medeltida dräkterna på de leriga gatorna i Jamestown utan att en smutsfläck syns på kläderna...
Inte heller miljöerna är särskilt trovärdiga. Byn Jamestown visas visserligen upp som en samling
små trähus längs leriga gator inom en palissad. Men husen är bara kulisser. Alla inomhusscener är tagna
i filmstudios. Det mesta av utomhusscenerna är dessutom inspelade i Ungern! Alltså inte ens i USA...
De enda historiska personer som förekommer i serien är guvernören Sir George Yeardley och hans
tre år yngre hustru, Temperence. När det gäller indianerna, så har vi inte sett så mycket av dem i de tre
första avsnitten. Men pamunkeyhövdingen Opechancanough (som alltså också är en historisk person) lär
förekomma i ett par avsnitt. Ska bli intressant att se hur man porträtterar honom.
Den här nedvärderande beskrivningen ska
mest ses som ett utslag av min egen besvikelse
över att ett intressant uppslag har förvandlats från
ett spännande försök att beskriva en historisk epok,
till att i stället bara vara ytterligare en meningslös
teatersåpa, som tydligen är det enda som säljer till
beslutsfattare inom TV-världen. Men för de som
bara vill ha underhållning och inte bryr sig så mycket om historia och annan realism, så är det här naturligtvis en såpa som varken är bättre eller sämre
än alla de andra. Men förvänta er alltså ingen som
helst historisk anknytning i det här fallet.
Här är i stället några kortare filmglimtar ur ett annat program för att berätta något om hur verkligheten såg ut längs det blivande Amerikas östra kust, när Europas stormakter i början av 1600-talet tog
upp kampen sinsemellan om det nya landet. http://www.history.com/topics/jamestown
En kamp vars syfte var mångfalt. Men huvudsyftet för de kungar, kejsare och politiker som drev på,
var först och främst att utvinna så stora ekonomiska vinster som möjligt ur det nya landet, antingen man
trodde sig kunna finna guld, silver och ädla stenar, eller det gällde att skaffa sig dominans över pälshandel, fiske eller slavmarknaderna. I andra hand kan det också ha varit en del av det politiska spelet om det
allmänna herraväldet i världen. Alltså att i första hand förhindra att andra starka makter skulle hinna före
och få fotfäste på den nya kontinenten.
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Men det verkliga Jamestown då?
Hur var då i stället den riktiga historien om Jamestown och om hur de olika stormakterna tävlade
sinsemellan om att skaffa sig herravälde i det nyupptäckta landet? De huvudsakliga makter det handlade
om var Spanien, Frankrike, Holland, England, Portugal och Sverige. Av dessa var det franska och portugisiska fiskare som redan i slutet av 1400-talet hade upptäckt det vi nu kallar The Grand Banks of Newfoundland, där man i stor skala startat ett omfattande torskfiske. För att kunna bevara sina fångster under hela den tid man låg ute och innan man kunde återvända till Europa med sina laster, var man
tvungna att iordningställa fiskberedningsanläggningar i land, där man rensade, rökte och torkade fisken.
Till dessa fiskberedningsplatser kom snart landets infödingar medförande pälsdjursskinn som bytesvara.
Småningom uppstod här en ökande byteshandel med pälsverk, som med tiden kom att bli av minst lika
stor betydelse som fiskefångsterna. Speciellt fransmännen satsade nu aktivt på att utveckla den pälshandeln.
Spanjorerna i sin tur etablerade sig huvudsakligen i Sydamerika , Västindien och södra Nordamerika,
efter att Columbus hade kommit tillbaka till Europa och berättat om de rikedomar som han var säker på
kunde finnas där. Spanjorernas sätt att gå tillväga var dock helt annorlunda än fransmännens. För spanjorerna gällde det att etablera dominans och att med vapenmakt tilltvinga sig land och rikedomar. Så de
sände sina conquistadorer för att tvinga vildarna till underkastelse och präster till att lära de överlevande
den rätta gudaläran. Det spanjorerna var ute efter var i huvudsak guld och andra ädelmetaller.
De här båda stormakterna hade därmed redan etablerat sig dels i norra och dels i södra Amerika
innan engelsmännen vaknade och förstod att man nu måste agera om man skulle få vara med och dela
på kakan. Deras första ansats kom dock först hundra år efter att både Frankrike och Spanien etablerat ett
fast grepp om sina respektive landsändar. På drottning Elisabeth den förstas order gjordes ett tafatt försök att etablera en liten koloni alldeles i slutet av 1500-talet. En koloni som kallades Roanoke, men som
dog ut av sig själv efter några år sedan moderlandet inte förmått förse kolonin med förnödenheter, vilka
de inte klarade av att skaffa sig själva. År 1607 bildades så ett bolag, som kallades Virginia Company,
med syftet att etablera en koloni på Nordamerikas ostkust, där man trodde sig kunna finna olika former
av rikedomar. Bolaget utrustade en skara om 104 utvandrare, som under kapten Christopher Newports
ledning seglade västerut för att finna en lämplig plats. Den platsen fann man efter en längre tids letande,
längst inne i det som nu kallas Chesapeake Bay, vid utloppet av en flod som utvandrarna döpte till James
River, efter den dåvarande regenten i England, Kung James den förste. Platsen de valde skulle snart visa
sig vara tämligen olämplig, bestående huvudsakligen av myggtäta, stora sankmarker och med enbart
olämpligt, bräckt saltvatten som dricksvatten. Gruppen bestod huvudsakligen av olika adelsfolk, som var
helt ovana vid kroppsarbete och deras uppassare, som var lika illa rustade för att bygga upp ett samhälle.
Deras första oorganiserade göranden och låtanden drog dessutom ut så långt på tiden, att det var alldeles
för sent att så och plantera och det kommande året blev därför en katastrof med svår svält och många
umbäranden. Merparten av gruppen svalt helt enkelt ihjäl och ingen hade överlevt om de inte hade fått
hjälp av indianstammarna i området.
Indianerna i området utgjordes av en mängd mindre stammar för vilka vi för några fall inte ens känner namnen. Men några av de andra har ändå gått till historien under namn som Nansemond, Weanoch,
Paspahegh, Appamatuck och Pamunkey. Flera av de här stammarna låg i fejd med varandra och många
av dem kom efterhand att besegras och tas upp i det större förbund som kallades Powhatan. Totala antalet indianer i området har uppskattats till omkring 14 000 till 21 000
individer. Men antalet fluktuerade
kraftigt på grund av interna strider
och inte minst på svåra sjukdomsepidemier bland oskyddade grupper
efter de vitas ankomst.
Kolonin som bildades 1607
kom att kallas Jamestown, efter den
dåvarande engelske kungen. Byn
växte efterhand upp inom och runt
en trekantig befästning, omgärdad
av en enkel palissad. Sjukdomar och
ren svält härjade och flera av de
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som lyckades överleva rymde helt enkelt för att söka sig till de kringlevande indianstammarna. Inte minst
gällde det sådana ofrälse, som mer eller mindre varit tvångskommenderade att följa med till kolonin. TVserien ger intryck av att det inte hade funnits några kvinnor med från början. Men det är ett felaktigt påstående, även om männen dominerade. Många av männen gifte sig dessutom med indianska kvinnor.
Men med de två skeppningar av förnödenheter, som kom från England under de närmaste åren, så kom
också ytterligare ett antal kvinnor. Några av dem otvetydigt utkommenderade för att förstärka kolonins
överlevnadsförmåga. De hade alltså kommit för att utjämna förhållandet mellan män och kvinnor, för att
bilda par och att föda nya barn som skulle säkra kolonins fortlevnad.
Trots att engelsmännen redan från första början kom att bli beroende av indianerna för sin överlevnad, så startade deras kontakter med ursprungsbefolkningen direkt med våldshandlingar. Redan efter de
första två veckorna hade flera dödsfall krävts, då den närmast levande stammen, Paspahegh, först angrep med ett hundratal man, för att straxt därefter byta fot och komma med mat och presenter. Men efterhand lärde sig engelsmännen förstå lite mera om de främmande folk som de hade omkring sig. De
kom så småningom underfund med att det var så många som upp emot ett trettiotal olika grupper, eller
stammar, som var och en levde i sina egna avgränsade områden, ledda av en eller flera hövdingar som
de själva kallade werowance (betydelse ungefär som ”kommendant”), eller werowansqua för de kvinnliga
ledare, som också förekom. Alla de här grupperna talade varianter av ett språk som har kommit att kallas
Östliga Algonquian, eller Virginia Algonquian. Ett språk som naturligtvis var fullständigt obegripligt för de
vita. Men man förstod ändå snart att dessa stammar, mer eller mindre mot sin vilja, var underordnade en
dominerande ledare, en ”mamanatowick” (en huvudledare) vars namn var Wahunsenacawh. Men då den
konfederation han rådde över kallades ”Powhatan”, så blev han personligen också bland engelsmännen
huvudsakligen kallad just Powhatan och det är främst under det namnet han har gått till historien. De
ursprungliga sex stammar som ingick i Powhatankonfederationen var Arrohateck, Appamattuck,
Pamunkey, Mattaponi och Chiskiack. Straxt innan engelsmännen anlände hade Powhatan också lagt under
sig ännu en stam, nämligen Kecoughtan. Men ytterligare något drygt tjugotal andra var från tid till annan
mer eller mindre hårt knutna till konfederationen.
Den nya kolonin upplevde till en början flera svåra år, då den flera gånger var på gränsen till att
helt utplånas. Främst på grund av svält, sjukdomar och svåra interna slitningar och för att nya förnödenheter från England aldrig kom som utlovat. Vintern 1609 - 10 var extra svår. Av de omkring 500 innevånarna överlevde endast något hundratal. En av de mera praktiskt lagda männen i kolonin, en kapten John
Smith, var den som då på eget initiativ tog på sig att utforska omgivningarna och söka kontakter med de
kringlevande indianstammarna, för att om möjligt få deras hjälp. En hjälp som han ibland lockade fram
med fagra löften om framtida samarbete, ibland genom hot och bedrägligt beteende. Men han lyckades
på något sätt ändå tydligen komma på något sånär god fot med Powhatan själv. De flesta känner säkert
till den sirapssöta historien om hur hans liv räddades av hövdingens unga dotter, Pocahontas, en gång
när han trodde att Powhatan avsåg att avrätta honom. En historia som Smith hittade på långt efteråt. Det
troliga var snarare att Smith hade fått vara med om en initieringsrit, där Powhatan avsåg att utse Smith
till en werowance i stammen, en underhövding, då han insåg att Smith var en driftig karl, som dessutom
satt inne med kunskaper som indianerna skulle ha nytta av. Inte minst då de där nya vapnen, som man
insåg skulle ha givit dem makt över ännu flera stammar. Man hade ju själva redan försökt att plantera de
där svarta kornen (krut), som de vita stoppade i sina gevär, men utan att lyckas få dem att växa upp!
Men åren gick och situationen stabiliserades efterhand. Ett par gånger kom fartyg med nya förnödenheter från England. Varje gång förde dessa även med sig nya kolonister. 1619, i den tredje lasten
kom även en stor grupp svarta slavar, som nu sattes i arbete på de fält där man hade börjat odla tobak.
Tobak som skulle visa sig vara den värdefullaste produkten som kolonin kom att producera och den produkt som gjorde att de ursprungliga investerarna äntligen fick lite utdelning på sina investerade pengar.
Men de stora fynden av guld och andra ädla metaller, som man hade drömt om från början, skulle aldrig
komma att materialiseras. Från den här tidpunkten var kolonin relativt stabil och dess stöd från investerarna inte längre så kritiskt. Men förhållandet till de kringlevande indianerna hade inte förbättrats, då kolonisterna börjat odla upp mera mark i takt med att deras tobaksodling kommit igång så pass, att man
kunnat skicka leveranser till England och för det nu behövde mera land. Överhövdingen Powhatan hade
avlidit 1618 och efterträtts av sin yngre bror (eller halvbror), Opechancanough, som tagit över makten.
Han hade inte samma vänliga inställning till kolonin som Powhatan hade haft. Den 22 mars 1622 riktade
han ett våldsamt angrepp mot Jamestown i vilket nästan 350 av kolonins 400 innevånare dödades. Katastrofen upprörde myndigheterna i London och det hela slutade med att kung James upplöste Virginia
Company’s licens och förklarade kolonin ställd under statlig styrning. Idag handhas platsen av Nationalparksstyrelsen och innehåller reproduktioner av kolonisternas fort och boningshus samt Powhatans by.
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Mera om superiet i Whiteclay, Nebraska
Vi har tidigare berättat om den skamliga verksamheten som fortsättningsvis pågått i den lilla byn
Whiteclay, just utanför indianreservatet Pine Ridges södra gräns. Det är nämligen dit alla indianska alkoholister inne från reservatet tar sig för att kunna köpa öl och supa sig berusade. Det är en skamlig och
förfärande syn man möts av, när man åker igenom den lilla byn. Byn domineras nämligen av fyra så kallade ”Liquor Stores”. Affärer som lever på att enbart sälja just burköl till de stackars innevånarna från
reservatet. Det vi rapporterade om tidigare var att stamledningen på reservatet då hade utlyst en folkomröstning för att få stöd för att stänga ölaffärerna och själva ta över alkoholförsäljningen, som man då menade skulle kunna ske under kontrollerade former, samtidigt som vinsten skulle stanna på reservatet och
ge möjlighet till behandling för de alkoholister som var i stort behov av sådan. Nu blev det inget av med
det och därför har det skamliga utnyttjandet av dessa stackars alkoholiserade indianer fortsatt i oförminskad takt.
Men i höstas hände i alla fall något i ärendet. I november fattade Nebraska Liquor Control Commission beslut om att de fyra ölförsäljarna skulle tvingas ansöka om förnyade licenser för att få fortsätta
med sin verksamhet. Licenser som tidigare i stort sett bara hade förnyats per automatik. Nu skulle de
alltså tvingas att på nytt ansöka om sådana licenser. I februari månad i år detonerade så bomben… Kommissionen yrkade plötsligt avslag på samtliga ansökningar! Motiven var dels att man ansåg att Sheridan
County inte tillhandahöll tillräckligt med polisiär kapacitet för att hålla ordning i samhället. Och för det
andra hade Nebraskas Allmänna Statsåklagarkontor noterat att affärsägarna även hade levererat varor till
så kallade ”bootleggers” (langare) inne på reservatet och dessutom brutit mot en del av statens andra
ordningsregler. Affärsägarnas advokat, Andrew Snyder från Scottsbluff, lämnade omedelbart in en protest och krävde att myndigheterna skulle dra tillbaka dessa anklagelser, som man menade var falska.
Men myndigheternas beslut stod fast och
i början på maj månad påbörjade de fyra
affärerna sina retursändningar till grossisten i Scottsbluff, sedan de givit upp
och stängt ner sina affärer. Röda Budwiserbilar sågs köra i skyttelstrafik längs
Nebraska Highway 87 bort från Whiteclay
och reservatets törstiga klientel.
Frågan är nu hur det här kommer
att påverka området och dess befolkning.
Samtliga affärsägare menar att drickandet inte kommer att sluta bara för att de
fyra affärerna har stängt. Dough Sanford, som äger affären D&S Pioneer Service tillsammans med sin son
Steve, säger : ”Jag tycker synd om folk, som nu måste ge sig ut på vägarna och köra”.
Alla affärsägarna är rörande eniga om att indianerna på reservatet nu med säkerhet kommer att sitta och
köra de extra tre milen in till Rushville, eller andra näraliggande städer som Gordon, Chadron eller Rapid
City. Andra säger att de redan den första dagen med stängda affärer, hade noterat en ökande trafik på
vägarna ut från reservatet. Sheridan County’s sheriff, Terry Robbins, meddelar att hans poliser vid flera
tillfällen har ingripit mot indianer som försökt övertala främmande personer att köpa ut sprit åt dem.
Efter en kort tids tillbakablick på vad som inträffat kan man notera vissa ändringar i rutinerna i den
lilla byhålan. Att ungefär 75% av Whiteclays ekonomiska omsättning över en natt har ryckts bort syns
tydligast under den första veckan i månaden. Normalt delas socialbidragscheckarna ut på reservatet under den veckan. Den dag då checken kan lösas in så har ända sedan 60-talet förmiddagarna i Whiteclay
varit tysta och öde. Inga bilar, inga grupper av stökiga människor på genomfartsvägen. Det är först
frampå eftermiddagen den dagen som byns normala tillstånd - ett hejdlöst supande - åter tagit fart. Men
den första veckan efter att ölbutikerna stängt ner har det varit tyst och stilla i byn hela veckan. Samtidigt
som myndigheterna också börjat riva gamla slumkåkar som varit tillhåll för alkoholisterna så har speciella
behandlingsplatser öppnats i Rapid City för de som vill ha hjälp mot sitt missbruk. Men efter en tid har
återigen berusade människor börjat synas i Whiteclay. På en fråga varför man vistas där har svaret varit
att man nu har vänt sig till spritsmugglarna inne på reservatet och när man väl har fått tag i alkohol så
har man dragit ner till Whiteclay igen, för att, som man säger: ”där är det i alla fall ingen som bryr sig om
att bråka med oss”... Tragiskt, tragiskt, tragiskt! Nu återstår bara att se vilka överklaganden som görs
och vad dessa kommer att resultera i. Men visst är det tragiskt… Stackars människor...
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Kvinnors roll i en annan tid
I början av 1800-talet skaffade sig en kvinna i Svartfotsstammen ära och berömmelse genom att
välja att bli en krigare. Något som huvudsakligen var en mansdominerad sysselsättning. Född i en familj
med en traditionell ”hushållsmamma” och en ”krigarpappa” valde Brown Weasel Woman redan i unga år
att välja jakt och krig före hushållsarbete. Efter att ha deltagit i flera framgångsrika krigståg och blivit
huvudperson i sin familj fick hon namnet Running Eagle, ett namn som bara förärats ytterligare ett fåtal
kvinnor genom åren. Som den kanske mest välkända svartfotskvinnan genom alla tider tjänar hon fortfarande som ett föredöme för många kvinnor i stammen.
Som mödrar var svartfotskvinnor
alltid barnens första lärare genom att
delge dem sitt folks historia och kultur.
Men de hade samtidigt hela tiden rätten att välja sin egen bana i livet.
Männen tog alltid över ansvaret för att
lära pojkarna att bli goda jägare och
krigare, men kvinnorna kunde välja
mellan att spela rollen som huvudansvariga för hemmet eller att följa männen på jakt och i krig.
Traditionellt var det kvinnan som
dominerade i hemmet och som sådan
var hon jämbördig med mannen. Före
införandet av kristendomen, med dess
patriarkala syn, var det kvinnan som
var hemmets centralgestalt. Hemmet ägdes av kvinnan och mannen bara vistades där. Det var hon som
såg till att allt fungerade där och att alla som kom dit fick något att äta. Hennes plats vid kokelden var
därmed även symboliskt en centralt placerad plats.
Men med 1800-talet kom de kristna missionärerna, som predikade att kvinnans roll var underordnad mannens. Det förändrade livet helt, inte bara för kvinnorna, utan även för hela samhället. Det förändrade i ett slag förhållandet mellan man och hustru, men också för hur kvinnorna såg på sig själva. De
vitas syn på kvinnorollen var helt främmande för indianerna. ”Vår roll har alltid varit att sitta bredvid honom, inte bakom honom, eller att gå tre steg bakom honom. Enligt vår syn är kvinnan mannens starkaste
stöd, hans effektivaste vapen”, säger de indianska kvinnorna.
”I den västliga världen är den heligaste personen Påven, men i vår värld är den heligaste personen
kvinnan”, säger de vidare. Även om det här har förändrats med kristendomen och med internatskolorna,
så har kvinnorna behållit sin roll som de viktigaste utbildarna. Det tycks vara något instinktivt och kanske
genetiskt betingat. Bland svartfotsindianerna visar det här sig genom att det är betydligt flera kvinnor
som går vidare till högre utbildning än vad männen gör.
Konflikten om indianernas ursprung rullar vidare
Den dominerande teorin om att indianerna kom till den amerikanska
kontinenten för omkring 12000 år sedan, i form av invandrande jägargrupper via den landtunga som idag utgör Berings Sund, har från tid till
annan varit ifrågasatt och en mängd andra, mer eller mindre fantastiska
teorier, har framförts. Det här är ett ämne som tydligen alltid väcker intresse. Nu finns det en Ebok, som för en mindre summa kan laddas ner
via nätet och läsas under ett år. En bok där man har sammanfattat en
mängd av dessa teorier och diskuterat deras slutsatser, för- och nackdelar
och olika trovärdighet. För er som kan vara intresserade av att sätta er in
i var vetenskapen står så är länken här:
https://ssl.drgnetwork.com/ecom/ICM/app/live/subscriptions?
org=ICM&publ=IC&key_code=%20EWDC101&type=S&mqsc=E3897760
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Månadens konstnär
I de här månadens brev ska vi presentera ett lite annorlunda konsthantverk. Det finns många mycket skickliga utövare av det som i USA kallas ”craftwork” och som innebär att man tillverkar repliker av historiska indianska föremål, dräkter, vapen, verktyg och liknande. Det är nu inte bara i USA som det finns många skickliga
sådana här hantverkare. Sådana finns faktiskt över hela världen och så även här i Sverige.
Nu ska vi inte presentera någon enskild sådan konsthantverkare, utan här blir det i stället deras tillverkade
föremål som ska visas upp. Därmed kommer vi alltså att få kortare presentationer av flera hantverkare.

Michael ”Bad Hand” Terry är inte bara en
mycket skicklig craft-hantverkare. Han är
också historiker, föreläsare, författare, filmskådespelare och stuntman. Men han är
också till viss del indian själv, med förfäder
komna från stammen Seminole.
Paret Charles och Hazel Fast Horse, Oglala Sioux, från Pine Ridge arbetade på hantverksaffären Prairie Edge i många år. Hazel gick bort år
2013 och Charles därefter år 2015. De framställde vackra föremål avsedda för turistindustrin
snarare än för de verkliga storsamlarkretsarna
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