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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

Sommar, sommar, sommar...
Nu är det verkligen högsommar. Precis lagom till semestertider. Till och
med jag låtsas att jag har semester, för då kan man tillåta sig att njuta lite utan
att behöva skämmas för att man är lat. Men ogräset tar ju inte semester, så
man får ibland smyga upp om nätterna och ut med hacka och räfsa, när det inte
är så varmt.
På vår hemsida kan ni veckovis följa hur många besökare vi har på sidan.
Normalt brukar det vara omkring 200 besök i veckan. Men nu undrar jag om jag
törs tro på den här statistiken längre. För under den förra veckan smällde det
plötsligt till och blev hela 690 besök!!! Har aldrig inträffat tidigare. När man sedan tittar vidare i statistiken så framgår det att de flesta besöken kom från Singapore… av alla jäkla platser!? Därifrån kom 147 besök, att jämföra med 70
från Sverige! Kan just undra hur den här räkningen går till…
Häromdagen plockade vi fram den gamla DVD-boxen med filmerna om
familjen Macahan (How The West Was Won), i brist på annat. Det 2,5 timmar
långa pilotavsnittet var ju riktigt bra! Nog har jag för mig att jag inte var alltför
imponerad när den gick på TV för sådär en hundra år sedan, eller vad det kan
vara. Men nu kändes det första avsnittet faktiskt både ärligt menat och tämligen sakligt. Tänk vad man kan uppfatta saker olika från tid till annan. Nu matas
vi ju med ett stort och påkostat epos om Vilda Västern, som till på köpet utger
sig för att vara dokumentärt… Men faktum är att underhållningsfilmen om Macahan var åtskilligt mera ”dokumentär” i sin framtoning än den moderna TVserien ”Den våldsamma vilda västern”.
I USA har man nu experimenterat fram en genmanipulerad laxart som
växer till den dubbla storleken och dessutom växer dubbelt så fort. Det här experimentet har nu godkänts av den amerikanska myndighet U.S. Federal Drug
Administration (FDA), (motsvarande svenska Livsmedelsverket) som har som sin
uppgift att se till att all mat och mediciner som folk i USA stoppar i sig är nyttig
och ofarlig såväl för människor som miljö. Det här är något som ett flertal miljöorganisationer har protesterat mot och många av de indianstammar (bland dem
The Quinault Indian Nation) på västkusten, som i stor utsträckning är beroende
av detta fiske, har också valt att ansluta sig till de protesterandes skara.
Till slut ett välkänt visdomsord från den gamla cowboytiden. Håll till godo:
Remember, always get the water for the coffee upstream from the herd.
Bästa hälsningar till er alla från Bertil Thörn
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Medlemskontakter
Nu tycks det ha blivit lite bättre fart på medlemmarnas intresse för att deltaga i det här forumet. Det känns verkligen
bra. Tack för att ni engagerar er. Mera sådant!
Jag får ibland en del frågor som jag tycker är så intressanta att jag gärna lägger lite mera tid på att skriva svar. Eftersom
jag har tyckt att frågorna är intressanta, så kanske det är så att andra också skulle tycka ämnena är av intresse. Och då jag alltså
har lagt tid på svaren så kan det väl vara lika bra att utnyttja det nedlagda arbetet till att även sprida det till alla. Så här kommer ett par frågor jag har fått och de svar jag då har skickat tillbaka. Och, precis som vanligt, så skulle jag uppskatta om ni också
har synpunkter även på mitt svar. Kanske håller ni inte alls med mig, eller så kanske ni vill förtydliga, eller lägga till ytterligare
informationer. Var inte rädda för att komma med avvikande åsikter. Det kan ju leda till att vi lär oss mera.
Den första frågan gällde indianernas ursprung och den evigt debatterade frågan om hur de kom till Amerika - om de nu
inte har funnits där hela tiden, vilket också en del, inte minst indianerna själva, vill hävda. Så här skrev jag i mitt svar:
Jo det finns alltid olika teorier om allt. Och hur invandringen till den Nordamerikanska kontinenten gick till är inget undantag. Men det finns egentligen inte några hållbara argument för annat än den förhärskande teorin att det skedde i efterglacial period (från omkring 13 000 till 12 000 år sedan) via det som nu är ett vattenfyllt Berings Sund. När och i vilka sekvenser
det här skedde kommer vi aldrig att kunna få klarhet i. Men det troliga är att det har skett i många olika invandringsvågor
och att de som kommit sist - Inuiterna - kan ha kommit så sent som vid vår tideräknings början, alltså för bara 2000 år sedan. Dessutom är det ju inte omöjligt att det kan ha förekommit även förglaciala invandringar, vilket i så fall lättare skulle
kunna förklara hur Sydamerika har befolkats, eftersom det då funnits betydligt längre tid för en så omfattande spridning.
Det har nämligen påståtts att man hittat förhistoriska lämningar av olika slag som har daterats så långt bak i tiden som
40 000 år - men hur man nu har kunnat beräkna det, det har jag ingen aning om. (Det som möjligen skulle tala emot det är
att folk då skulle ha behövt korsa öppet vatten över Berings Sund). Känns dock mest som spekulationer. Att folk kan ha överlevt från förglaciala invandringar är naturligtvis ingen omöjlighet. Den senaste nedisningen täckte ju bara den nordliga halvan av Nordamerika och folk som eventuellt hade kommit redan före den senaste nedisningen kan därför naturligtvis ha
överlevt i den södra halvan av Nordamerika och i Mellan- och Sydamerika. Att vi dock kan vara tämligen säkra på att invandringen skedde från Asien bygger på den senast utvecklade forskningstekniken, den om DNA och då speciellt om Mitokondrie-forskningen. (Det här skrev Anders Järund om i vår tidning hösten 2009, vilken fortfarande kan köpas). Andra forskningsmetoder, som till exempel arkeologi och språkforskning räcker inte till när vi talar om händelser som ligger så långt
tillbaka som under den senaste nedisningen, eller till och med före denna. Det är ju endast stenar som kan ha "överlevt" från
så gamla tidsåldrar och att tidsbestämma stenar är inte lika lätt som till exempel träd eller ben (skelettdelar). Så att hävda
att folk skulle ha kommit över havet från Filipinerna, Hawaii, eller andra Söderhavsöar, eller till och med från Australien,
som jag också har sett att någon försökt med, det är inte annat än uppenbara spekulationer. Då kan man ju i nästa steg
fråga sig, hur kom de till dessa öar i det första steget? Med DNA-tekniken har man ju tämligen övertygande kunnat kartlägga alla spridningsrörelser sedan mänsklighetens uppkomst i Östafrika och spridningen därifrån för ett antal miljoner år sedan.
En annan intressant aspekt på det här med invandring och vilka folktyper som ska benämnas urinnevånare (ursprungsfolk)
har vi i vårt eget land. Det är många som gärna kallar våra samer för "urinnevånare". Men det är tveksamt, enligt mångas
sätt att se det. Urinnevånare är de folkkulturer som först befolkade ett landområde. (Observera att det här begreppet och
dess tolkning inte är helt klarlagt i Sverige och det finns olika uppfattningar om vad ett ”ursprungsfolk” egentligen är). Om
man med ”område” menar Skandinavien så var det folk från södra Europa - områden som idag är Frankrike, Holland, Belgien och Tyskland som var de första att bosätta sig här nere i södra Sverige, efter att Inlandsisen börjat dra sig tillbaka för 12
000 år sedan. Samerna kom långt senare från norra Asien till den nordliga delen av vårt land, som ju betydligt längre hade
legat nedtryckt under den stora inlandsisen. (Detta är dock också en fråga som man inte är helt överens om).
Eftersom indianerna kom från nordöstra Asien till den amerikanska kontinenten kan det ju vara betydligt mera intressant
att fråga sig hur pass nära kopplingar det kan finns mellan vissa indianska folkgrupper och våra samer som kom från nordvästra Asien. Något som egentligen är ganska uppenbart om man tittar på kulturdrag som shamanism, utformning av bosättningstyper, kläder, jaktmetoder och liknande. Därmed inte sagt att man kan dra några mera detaljerade slutsatser avseende direkta släktskap mellan enskilda grupper. Det här är något som vi kan komma tillbaka till senare, då den här frågan
är mycket oklar. Se även annan text längre fram i det här utskicket.
Så långt alltså frågan om hur indianerna kom till de amerikanska kontinenterna, inklusive lite utvikningar. En annan fråga som
tagits upp hör ihop med den här senaste TV-dokumentärserien om ”Vilda Västern” som just nu visas på TV2. I samband med en
maildiskussion om den här serien kom också frågan upp om vilka andra serier av ”dokumentär karaktär” som finns att tillgå. Jag
vill inte påstå att mitt svar på den frågan ska ses som heltäckande, men det här är vad jag kunde påminna mig just när jag författade mitt svar. Kan säkert finnas flera som jag missat och ni får gärna påminna om sådana också. Här mitt svar:
Dokumentära TV-serier om Vilda Västern (eller spelfilmer med mer eller mindre dokumentärt innehåll) har funnits ända
sedan TV-s barndom. De allra flesta har dock varit gjorda som underhållning snarare än regelrätta dokumentärer. De allra
bästa har ändå varit en kombination av såväl underhållning som dokumentär. Riktigt tidigt kom serien "Bonanza", som på
svenska fick titeln "Bröderna Cartwright". Det här var i första hand en familjeserie och det som hände var alltså tämligen
barnvänligt. Samma sak var det med serien "Det lilla huset på Prärien", efter en bok av Laura Ingalls Wilder. Ytterligare en
"näst intill barnvänlig" serie var "Dr. Quinn" som sändes under sex säsonger 1993 - 98. Något mera våldsam var serien
”Gunsmoke”, om sheriffen Matt Dillon. Men av "riktiga" Westernserier sätter jag i det allra främsta rummet den amerikanska serien som hette "Centennial", gjord efter James Micheners 1200 sidor långa jätteepos med samma namn. När serien
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kom till Sverige döptes den till "Coloradosagan". Den producerades i 12 avsnitt och sändes i USA vintern 1978 - 79. Den håller fortfarande och då speciellt de första delarna av serien.
Nästa serie på min betygsskala måste bli "Into the West", Steven Spielbergs dramatisering i sex avsnitt om den stora utvandringen mot väster vid 1800-talets mitt. Båda de här serierna har de indianska kulturernas undanträngande som centrala delar.
Som en tredje sådan här serie, med viss kvalitet, får man också nämna familjeserien "The Macahans; How The West Was
Won", eller "Familjen Macahan" som den kallades här i Sverige. Totalt 14 DVD-skivor i en box.
Andra serier om Vilda Västern är sådana som mera handlar om våldsamheterna i de vitas samhällen. Då om sådana som
speglar Inbördeskriget, "North and South", "The Blue and the Grey", "The Civil War" (som är en ren dokumentär), vidare
järnvägsutbyggnaden, de här mera allmänt kända bandithistorierna med centralfigurer som Jesse James, Billy the Kid, Black
Bart, John Wesley Hardin, Sam Bass och liknande. Eller som något senare tiders kombination av sheriffer/badmen som bröderna Earp, Wild Bill Hickock, liksom senare tiders toppbanditer Butch Cassidy, Sundance Kid och bröderna Dalton med flera.
Det jag saknar som möjligen skulle ligga nära dessa genrer är en mera djuplodande serie om Buffalo Bill. Det är märkligt att
det inte finns. Han, om någon, var ju en banbrytande person. Likaså om upptäckaräventyret med Lewis & Clark. Det finns
visserligen ett flertal separata dokumentärer om dem. Men alltså ingen riktig serie. Även pälsjägareran borde vara väl lämpad att dokumentera i serieform.
På senare tid har vi sett våldsamma serier som "Hell On Wheels", som hämtar sin bakgrund från de stora järnvägsutbyggnaderna, men som till sitt innehåll mest är en studie i grymt våld, lera, regn och svordomar. Något liknande upplägg har också
serien Deadwood, som om möjligt innehåller ännu mera svordomar och andra obehagligheter. Serien "Longmire" däremot
är en serie som berättar om en sheriff i Wyoming i nutid och gör det på ett både spännande men ändå trovärdigt och realistiskt sätt.
Om cowboyromantiken finns det en grupp filmer som på ett egendomligt sätt hänger ihop, utan att för den skull ha tagits
fram som en egentlig serie, De bygger alla på Larry Mc'Murtys prisbelönta romaner. Det börjar med en fristående film som
heter Comanche Moon. Därefter kom ett par filmer som till sin handling var en serie, men där varje film också kunde ses
som en fristående film. De hade rubriker som "Dead Man's Walk" och "Streets of Laredo". Därefter fortsatte samma rollfigurer sina eskapader i en serie som hade titeln "Lonesome Dove". Den består av 3 delar. Och för att rida på popularitetsvågen
efter dessa, så dök det upp en uppföljare som kallades "Return to Lonesome Dove". Samtliga de här filmerna tycker jag är
sevärda. Men sedan avrundade man det hela med att göra en serie med samma namn, men med helt andra skådespelare
och ett helt annat upplägg. En serie som kallades "Lonesome Dove; The Outlaw Years". Hela 22 episoder på 6 DVD-skivor.
Och det här var bara skit, precis som det brukar bli, när man tror att man kan nöta på samma i historia hur länge som helst.
Det här är vad man kan säga om det som berör det vi brukar kalla "Vilda Västern", alltså 1800-talet väster om Mississippi/
Missourifloderna. Men det finns ju en mycket vildare och blodigare historia öster om sagda floder också. Nämligen den första koloniseringen på Östkusten under 1600-talet och etableringen och spridningen av det vita samhället successivt längre
in i landet under 1700-talet. Och då inte minst det Amerikanska Frihetskriget, som resulterade i skapandet av USA år 1776,
eller det så kallade "Fransk-Indianska krigen" tidigare under 1700-talet. Från de här epokerna finns det märkligt nog inte så
mycket i serieform. Det enda jag kommer på nu i en hast är serien "John Adams", som handlar om USAs andra president och
hans roll under det unga landets första 50 år.
Vid sidan om dessa serier så finns det naturligtvis en hel del enskilda filmer som spänner över hela fältet, alltifrån enkla familjevänliga filmer till mera typiska "Vilda Västernfilmer" och även rena dokumentärer, för att nu inte tala om alla så kallade ”Spagetti-Westerns”. Och säkert kommer det att fortsätta att komma båda enskilda filmer och nya serier. Den som lever
får väl se. Men den senaste, som just nu rullar, har dessvärre så här långt huvudsakligen varit en stor besvikelse. Man får väl
hoppas att det bättrar sig. Men jag tror inte man ska ha allför stora förväntningar.
Så har jag faktiskt glömt en annan typ av serie. Ja, egentligen är det ingen serie, utan fyra fristående filmer baserade på de
mycket välkända böcker som Tony Hillerman skrev om polischefen Joe Leaphorn i Arizona och den navajoindianske polisen,
officer Jim Chee. Mycket bra filmer! Kanske mest för att det speglar ett ”riktigt” samhälle, som många av oss känner ganska
väl. I USA, ska tilläggas, finns naturligtvis flera produktioner som aldrig kommer hit. Om dem vet jag dock inte så mycket.

Ytterligare kommentar om den nya TV-dokumentären om Vilda Västern
Hej Bertil
Tänkte inte kommentera denna serie, men i sista nyhetsbrevet välkomnar Du ju synpunkter, så... Besvikelse är bara förnamnet. Jag delar övriga kommentatorers synpunkter.
General - eller egentligen överstelöjtnant - Custer parodieras. Han var förvisso mycket..., men löjlig var han då inte! När
beslutet togs om den expedition, som en gång för alla skulle lösa indianproblemet, var han i onåd hos myndigheterna och
fick då endast på nåder ingå i general Terrys förband. Sedan angrep han, trots att han bara skulle söka upp fienden. Följde
sin egen agenda, som så ofta förr. Men nu gjorde han det, som bekant, för sista gången.
Crazy Horse! Det är väl allmänt känt, att han red till strids naken, bemålad med via prickar och en uppstoppad hök i håret.
Inte i hjortskinnsskjorta.
Och Jesse James… använde en Smith & Wesson-revolver, inte en Colt, och absolut inte modell –73. I första avsnittet skymtade fram en Winchester av en modell som inte fanns på 1860-talet.
Sådant stör mig. Att man sedan inte kunde uppbringa skådespelare som mer liknade sina förebilder är sorgligt, det finns ju
foton att tillgå på i stort sett alla huvudfigurer. Inga stora förväntningar på återstoden.
Rune Johansson
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Mera om begreppet ”ursprungsfolk”
Vad är egentligen ett ”ursprungsfolk”? Ursprungsfolk (eller ursprungsbefolkning) är en folkgrupp som förekom, eller
som härstammar från folk som levde i ett område under lång tid innan andra folkgrupper grundade en stat inom samma område, och som har eget språk, egen kultur och egna sedvänjor. Begreppet ursprungsbefolkning avsåg från början folk som befann
sig i ett området dit de första europeiska upptäckarna och kolonisatörerna anlände. I Amerika och Oceanien används denna
definition av ursprungsbefolkning, men i Afrika, Europa och Asien är begreppet mer svårdefinierat då folkvandringar, kolonisation och blandning av folkgrupper har skett under mycket lång tid. Flera olika definitioner av ursprungsfolk används idag:
* Enligt en vetenskaplig, arkeologisk definition är en urbefolkning en folkgrupp som är ättlingar till de första mänskliga invånarna i ett visst geografiskt område. (Det här stämmer in på Samerna om man bara ser till landområdet i norra Skandinavien).
* United Nations Working Group on Indigenous Populations (WGIP) definierade begreppet 1972, med utökningar 1983 och
1986. FN:s definition av ursprungsfolk är att ursprungsfolk är de som har en historisk kontinuitet med samhällen i det territorium som senare invaderades eller koloniserades av andra, anser sig själva skilda från den övriga befolkningen, som nu lever i
detta territorium, och strävar efter att bevara, utveckla och överföra sitt traditionella territorium och sin etniska identitet till
framtida generationer. (Det här skulle kunna stämma in på Samerna tämligen väl).
* ILO, (Internationella arbetsorganisationen) definierade begreppet i Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk (ILO 169) år
1989 till att gälla folkgrupper som var bosatta inom ett område, när andra folkgrupper grundade en stat inom samma område.
(Det här stämmer fullständigt in på Samerna, men svenska staten har inte anslutit sig till den här konventionen).
* Enligt Sveriges regerings definition ska "ett ursprungsfolk ha en lång sammanhängande historisk anknytning till de områden
där de bedrivit sin näring och utvecklat sin kultur som går tillbaka till tiden före nationalstatens bildande". (Också det här markerar klart att Samer uppfyller kravet för att klassas som ursprungsfolk. Men ändå har inte svenska staten officiellt accepterat
det.)
Samerna är av den övriga befolkningen i vårt land allmänt accepterade som en ursprungsbefolkning i Sverige. Samerna själva
identifierar sig också som ett ursprungsfolk. Samer bebodde Sápmi, det vill säga ”ett ej avgränsat område i stora delar av norra
Skandinavien och i delar av nuvarande Ryssland”, före fastställandet av de nuvarande statsgränserna. Sveriges regering föreslog också i proposition 1977/77:80, att samerna skulle utgöra ett ursprungsfolk i Sverige, men den propositionen antogs aldrig. Till skillnad från Norge och Danmark har Sverige inte heller ratificerat ILO-konventionen om ursprungsfolk och
stamfolk, med hänvisning till ett fortsatt behov av ”att överväga samers rättigheter till mark, vatten, jakt och fiske”. Man kan
alltså se att det i grunden handlar om pengar eller andra monetära värden. Känns det igen? Järnmalm i Kiruna - guld i Black
Hills… Samer i kläm - indianer i kläm.
Det är inte bara Staten som har och har haft ett ambivalent förhållande till Samerna. Svenska Kyrkan var länge den verkliga banerföraren för att den samiska kulturen och etniciteten skulle brytas ner och att individerna antingen skulle assimileras
och omvandlas till ”goda kristna svenska medborgare”, eller förgöras. Även inom den kyrkliga världen har dessa frågor länge
ältats. Men nu kan man se ett första konkret steg mot att det kanske går att komma till ett slutligt avgörande. I år har nämligen
en så kallad ”vitbok” tagits fram. Vad är en vitbok? Termen vitbok har använts om myndigheters och organisationers dokumentsamlingar som tillkommit för att bringa klarhet i kontroversiella frågor. Låt vara att en sådan vitbok många gånger kan ses
som den ena partens åsikter och ge uttryck för tillrättalagda beskrivningar av vad som förevarit. Men det här är ändå ett steg i
rätt riktning. När nu Kyrkan på det här sättet vill ta upp alla kontroversiella saker som har förekommit genom historien får man
en möjlighet att vädra ut allt gammalt unket och förhoppningsvis komma till en situation där olika parter kan komma till en
samsyn om vad som varit. Därifrån finns naturligtvis möjligheterna att komma samman i en annan och bättre framtid.
Varför då ta upp det här inom Indianklubben. Jo, för den som läser den här vitboken så framgår det tydligt på i stort sätt varenda sida hur stora likheterna är mellan vad Samerna har fått utstå genom tiderna och vad de indianska befolkningarna har drabbats av. Här ser man också mycket tydliga likheter mellan den samiska och de indianska kulturerna. Det är faktiskt en mycket
intressant läsning. Boken det handlar om kan köpas från Adlibris för 316:-. Den omfattar hela 1135 sidor och är i 2 band.

De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna
INBUNDEN, Svenska, 2016; 1135 sidor i 2 band
Antologin ”De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna” redovisar resultat från ”Svenska
kyrkan och samerna – ett vitboksprojekt”. I boken medverkar drygt trettio forskare med artiklar inom sina
specialområden. Boken belyser kyrkans mission och undervisning bland samerna från medeltiden till 1900talet. I särskilda artiklar specialstuderas hur kyrkan förhållit sig till samernas olika kulturella uttryck som jojken, trumman, nåjden, de heliga platserna, språket och namnskicket. I en sektion om kyrkan som myndighet
behandlas hur kyrkan har avgränsat samerna som grupp i förhållande till näringsfång, ras och etnicitet samt
hur kyrkan har hanterat frågor som samers fattigvård och samiska mänskliga kvarlevor. Inledningsvis redogörs för Svenska kyrkans försoningsarbete, som också placeras in i ett vidare sammanhang av nationella och internationella
försoningsaktiviteter. Avslutningsvis presenteras hur relationerna mellan kyrkan och samerna har utformats i Norge och Finland samt inom de svenska frikyrkorna.
Med sina 35 texter utgör denna antologi en unik källa till kunskap om de historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och
samerna. Boken avser bilda underlag för en fortsatt försoningsprocess, men den kan även med fördel användas i akademisk
undervisning och forskning.
Antologin har redigerats av Daniel Lindmark och Olle Sundström vid Umeå universitet. Lindmark är professor i kyrkohistoria
och Sundström är docent i religionshistoria.
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Aktuellt i USA - Presidentval
Vi hör om det här spektaklet varje dag - och kommer att göra så ett bra tag till. Visst
blir det tröttsamt. Men tänk så här i stället… När kommer vi att se en fullblodsindian som
President i USA? Svaret är naturligtvis lika självklart som nedslående - det kommer att ta ett
tag… Så, i det indianska Amerika frågar man sig:
Kan vi år 2016 ärligt säga till våra kloka och fina barn, att ni har chansen att bli President i
United States of America, när ni växer upp? Det korta svaret är: Förmodligen inte. Baserat på
hur verkligheten ser ut, i stället för att hänge sig åt ogrundad optimism eller bara ”god känsla” för att något sådant skulle kunna ske, måste det troligen gå ännu ett oräkneligt antal generationer innan man ens seriöst kan börja att tänka i sådana termer. För så här är det:
År 2008 var ett år av historisk betydelse för mänskligheten i USA. Det var då, 143 år efter att
slaveriet formellt upphörde, som det amerikanska folket valde Barack Obama som den förste
svarta person att fullgöra rollen som President. Oväntat var det naturligtvis. Allrahelst som
det bara var ett par år efter att Chris Rock skapade sin crazyfilm, ”Head of State”, som byggde
på det absurda i att en svart man skulle kunna väljas till President. Men så skedde i alla fall...
Obama vann! Valet av President Obama var historiskt, genom att det gjorde slut på en 230 år
lång period av enbart rika och mäktiga, vita män som presidenter. Så i det perspektivet skulle det naturligtvis kunna hända någon gång, att även en indian skulle kunna bli vald till detta
höga ämbete. Den som lever får se. Men jag tror personligen nog att man måste bli rätt gammal för att få uppleva det.
Skulle man kunna tänka sig en President som ser ut så här?

Indianägd matvaruaffär i Whiteclay nerbrunnen
Arrowhead Foods, den enda indianägda affären i den lilla
byn Whiteclay, Nebraska, har totalförstörts i en våldsam
brand förorsakad av en defekt kycklinggrill. Samhället
Whiteclay ligger just utanför gränsen till indianreservatet
Pine Ridge och har alltid varit känt för sina många spritbutiker. Det bor ett dussin personer i samhället, som i princip
har lika många spritbutiker som det är innevånare. Bland
det här dussintalet affärer finns det fyra butiker som enbart
säljer burköl. De fyra tillsammans säljer årligen nära fem
miljoner burkar öl, huvudsakligen till törstiga indianer från
reservatet. En försäljning som tyvärr inte visat några tecken
på att avta, trots att stammen redan 2013 slopade förbudet
mot alkoholförsäljning inne på reservatet, i syfte att få bättre möjligheter att reglera missbruket.
I samhället har det funnits två matvaruaffärer, varav den nu nerbrunna Arrowhead Foods, var den enda som ägdes och drevs
av indianer. Genom branden blev nu de 11 anställda, alla indianer, arbetslösa. Ägaren, siouxindianen Martin Pilcher, hoppas
ändå kunna återuppbygga affären igen, då den lär vara väl försäkrad. Och seriösa verksamheter behövs också för indianer.

Nez Perceindianer i minnesritt
Ett stort antal nez perceindianer genomför årligen en ritt till minne av sina förfäders flykt år 1877 från hemtrakterna, förföljda av jagande arméenheter, mot säkerheten i Kanada. Ett mål som merparten av de
flyende aldrig skulle komma att nå. Årets minnesritt genomfördes i
mycket svårt väder av 167 ryttare, såväl unga som gamla. Man rider
längs den nästan 200 mil långa flyktväg, som deras förfäder till häst avverkade från mitten av juni till början av oktober 1877, ständigt jagade
av olika militära enheter. En väg som idag kallas Nez Perce National Historic Trail och som gruppen numera årligen rider i delsträckor om drygt
16 mil. Nästa år fortsätter man så från där man slutade föregående år
och på det viset avverkar man alltså hela sträckan under 13 år, varefter
man börjar om från början igen.
Ritten arrangeras av något som kallas Appaloosa Horse Club och samtliga ryttare rider på just Appaloosahästar. En hästras som man menar till
stor del härstammar från den avel dessa indianer bedrev från tiden redan innan de vita kom till deras områden.
Den här ritten har blivit en tradition som betyder mycket för indianerna,
som genom den bevarar och överför till de yngre generationerna histo- Rosa Yearout och hennes man, som varje år deltar i den
här ritten, föder själva upp Appaloosahästar. De har en
rien om sina förfäders stora offer. Den här traditionen har nu pågått
separat hjord som innehåller avkommor till den hjord
årligen ända sedan 1965.
som ägdes av Chief Josephs bror Ollokot
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Månadens konstnär, (special)
Eftersom det blev tre ”var annan” fredagar den här månaden och vi redan har visat Charles Wimar i två påföljande utskick, så
väljer vi inte någon ny ”månadens konstnär” förrän till nästa utskick. I stället gör vi en specialare och visar här två av de mest
kända konstnärliga avbildningar som finns av den mycket omtalade striden vid Little Bighorn 1876, kallad ”Custers Last Stand”.

Custer’s Last Fight”, målades av Cassilly Adams 1884. En litografi gjordes av det här motivet av F. Otto Becker 1889.
Den här litografin distribuerades sedan till alla barer och salooner i Västern av bryggeribolaget Anheuser-Busch som
gratisreklam. Motivet har därmed kommit att bli den ”mest välkända beskrivningen av slaget vid Little Bighorn”.
Lägg speciellt märke till indianernas sköldar, som ju snarast påminner om afrikanska Zulu-krigares sköldar.

Edgar Samuel Paxton’s (1852-1919) jätteduk från 1899, ”Custer’s Last Stand”, som i original idag finns hos Whitney Gallery of
Western Art, i Buffalo Bill Historical Center, Cody, WY. Motivet mäter 1,8 x 2,7 meter och det tog Paxton 6 år att färdigställa
själva målningen. Men han hade före det, ända sedan han kom till Montana straxt efter att händelsen inträffat 1876, hållit på
med research genom att intervjua flera av deltagarna som Chief Gall, cheyennehövdingen Two Moon och dåvarande löjtnanten Edward S. Godfrey och han hade samlat på sig gedigna anteckningar om såväl utrustning som om många av deltagarna.
Hälsningar BERTIL THÖRN
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