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Brytningstider
Värmerekord på flera håll i landet i september. Gullvivorna i trädgården
har därför fått fnatt och börjat blomma om! Sjutton grader och åska i Helsingborg den sista september! Men den första snön ligger redan i fjällen. Rena rama
holmgången i årets första Skånederby i ishockey. Galet! Galet! Galet…
Antalet Tumlare mång-mång-dubbelt större i Sundet, liksom Blåfenad Tonfisk i
jättelika stim och även delfiner!!! Tala om effekter av klimatförändringen… Eller
beror det bara på att kustbevakningen efter mycket om och men äntligen har
lyckats stoppa all trålning utanför Kullen? En ändring har i alla fall skett. Men
vad den beror på är det egentligen ingen som vet. Och vad det kommer att få
för konsekvenser, ja det är heller ingen som har koll på. Men här hemma har vi
haft en skörd av oanade dimensioner av såväl plommon som päron i år och persiljan som övervintrade sedan förra året och som vi egentligen skulle ha rensat
bort, den håller på att växa oss över huvudet. HIF snubblar sig vidare mot kval
och eventuell degradering från Allsvenskan. Hua… Vad månde bliva, när man nu
håller på att bygga en ny fin stadion och allt… Och aldrig har det grävts så mycket i stadens gator och byggts så mycket överallt. Snart blir till och med hustrun
tvungen att skaffa sig mobiltelefon, då det inte längre kommer att gå att betala
buss– och tågbiljetter på något annat sätt. Och bilen duger heller inget till längre, då det inte kommer att finnas några parkeringsplatser i sta’n. Snart är det
väl bara till stormarknaden på Väla som man vågar ta sig med bil.
Och den nye grannen, som köpte hus och renoverade under ett helt år,
för att sedan plötsligt göra slut med tjejen och sedan inte ha vetat vad han skulle ha huset till, lyckades hyra ut till ett engelskt par… Galet! Galet! Galet...
Så vi tog en minisemester och åkte till Danmark för att fira kombinerad
bröllops– och födelsedag. Jädrans tur hade vi med vädret också. Det började att
regna först när vi var på väg hem. Museet i Naestved hade förvisso inget om indianer. Men det var mycket om vikingar och det var intressant det också. Väl
hemkomna åkte vi så till Malmö och lyssnade på intressant reseföredrag av
Christer Lindberg. Där blev det storpublik och vi var faktiskt ett helt gäng Indianklubbare som hade slutit upp vid sidan om alla andra och det var jättetrevligt.
Hoppas att vi så småningom kan följa upp det här med någon form av 60årskalas för Indianklubben nästa år. Finns det dessutom någon som har idéer
om och vet någon lämplig plats där vi skulle kunna vara, så har jag inget emot
att vi även nu under hösten träffas för något ytterligare medlemsmöte av mera
traditionellt slag. Men då måste jag ha hjälp med det administrativa.
Eftersommarhälsningar från Bertil Thörn
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Synpunkter på textutformning i vår tidning
Ytterligare ett antal synpunkter har kommit efter förra utskickets uppmaningar. Det är alltid trevligt med medlemskontakter och alla ni som har hört av er ska ha ett stort tack för ert engagemang. Frågorna gällde ju utformningen av våra texter.
Sådana saker som valet av bokstavsfonter, storlek på bokstäverna, avståndet mellan raderna och radernas längd. Allt syftande
till att det ska bli lättare att läsa texterna. Sammanfattningsvis kan man säga att det vanligaste önskemålet har varit att öka
storleken på bokstäverna. Något som jag nog själv innerst inne redan var medveten om, då jag i min ambition att få med så
mycket text som möjligt har valt en väldigt liten storlek, samtidigt som jag använt en font (Calibri) som går att trycka ihop tämligen mycket jämfört med många andra. Nu finns det ju expertråd att följa, så jag får väl ta skeden i vacker hand och anpassa
mig till dessa. Det kommer i fortsättningen alltså att bli såväl större bokstäver som en annan font. Även radavstånden ska ökas
för att det ska vara lättare att hitta rätt rad när blicken ska flyttas från höger till vänster. Jag kommer också att gå till tillbaka till
den ursprungliga layouten med två kolumner på varje sida. Men i årets sista nummer kommer jag inte att få plats med allt om
jag gör så, utan där kommer det att bli helsidestext på samma sätt som i höstnumret.
En annan fråga gällde ju hur ni upplever en textutformning av novellform. Alltså ett lite mera levande sätt att skriva på.
Inte så strikt historiskt dokumenterande. Här har det funnits alla tänkbara åsikter. Någon enstaka har tyckt att sådant sätt att
skriva historia på är inte speciellt lämpligt. Men de allra flesta har varit positiva i mer eller mindre grad. Nästan alla dock med
reservationen ”att det får endast ske där det är lämpligt och att det inte får sväva ut till rena rama fantasierna”. Men några har
tyckt att det har varit både mera lättläst och fängslande och att man har fått en delvis annan bild uppmålad för sig. Och det är
ju just det som är meningen. Att det blir lättare för läsaren att få en inre visuell bild av händelser och omgivningar. Men jag
respekterar synpunkterna, att historia ska dokumenteras så sanningsenligt som möjligt och sedan kan det inte hjälpas att det
då ibland måste bli lite mera ”torrt och faktaredovisande”. Helt kommer jag inte att slopa skrivsättet, men det kommer bara
att ske restriktivt och när det verkligen passar, som jag själv tyckte att det gjorde i det senaste numrets historia. Den kommande utgåvan, som kommer att handla om fortsättningen av det våldsamma året 1866 uppe i Powder Riverlandet, kan dock inte
skrivas i novellform, helt enkelt därför att det som utgör huvudinnehållet i texten (den så kallade ”Fetterman-massakern” ) inte
går att berätta så. Det var ju nämligen på det viset att alla vita dog i den drabbningen och det finns ingen som har kunnat lämna efter sig några vittnesbörd om varken vad som egentligen hände, hur det hände, eller vad olika personer upplevde, gjorde
eller sade. Det finns alltså inga dokumenterade uppgifter att falla tillbaka på förutom de utsagor som olika indianer har lämnat
efter sig. Och sådana utsagor är oftast såväl fragmentariska som motstridiga och ger ingen trovärdig grund för att i den formen
beskriva vad som skedde under tiden från att Fettermans infanterister sågs försvinna bakom Lodge Trail Ridge och till att kapten Ten Eycks undsättningsstyrka hade hunnit upp på åsen och då fick intrycket av att allt redan var över. Den tiden får man i
stället försöka att rekonstruera utifrån andra fakta och det måste då ske genom en strikt tidsförloppsanalys baserad på andra
typer av fakta än på lämnade ögonvittnesskildringar. Vissa delar av historien skulle förvisso ändå kunna skrivas i novellform,
men definitivt inte det skeende som var den avgörande händelsen. Jag får se vad det blir av det här så småningom. Jag har nu
länge ältat det här materialet i mitt huvud, men har inte börjat skriva något ännu. Och nu börjar tiden på att hinna ifatt mig
och oron för att inte hinna bli färdig i tid ökar. Men låt oss hoppas. Jag har visserligen annat material tillgängligt, men jag vill så
gärna fullfölja den här historien nu när vi nästan kan komma att sätta den här tidningen under era ögon just på 150-årsdagen
av den här dramatiska händelsen.

En medlem kommer att saknas
En av våra trognaste medlemmar, Leif Hansson i Laholm, har hastigt och överraskande, i mitten av september, lämnat
oss i stor sorg och saknad. Leif, som har varit medlem ända sedan i maj 1990, har alltid varit aktiv och tagit en intresserad del i
vår verksamhet. Jag har ofta haft givande mailkonversationer med Leif och han har även varit här hemma och besökt oss. Leif
hade även själv rest i USA ett antal gånger och har till och med bott i Kalifornien under en tid. Jag känner till att han hade i sin
ägo en hel del indianska föremål, vilka hans efterlevande nu har frågat mig vad de skulle kunna göra med dessa. Det blir dock
en sak som vi får ta upp när deras tid för begravningar, bouppteckningar och annat sorgesamt arbete har klarats av. Eventuellt
får vi alltså återkomma till den frågan senare, beroende på vad släktingarna beslutar sig för. Tills vidare går bara våra tankar till
Leifs släkt och vänner och vi önskar att han nu får vila i frid.

Nya medlemmar
Samtidigt som vi mottagit det sorgesamma beskedet att en trogen medlem lämnat oss för de sälla jaktmarkerna, så har
två nya medlemmar nu valt att ansluta till vår verksamhet.
Vi hälsar därför nu välkommen Jens Sjödin i Enköping. Jens har ett tidigare förflutet i Indianklubben. Han var nämligen medlem
under åren 2001 och 2002, för att sedan ha tagit en paus, men har nu åter alltså tagit upp kontakten på nytt.
Vidare hälsar vi Magnus Gustafson från Göteborg välkommen i församlingen och hoppas nu att vår verksamhet ska motsvara
dina förväntningar. Välkomna båda två. Som framgår av hemsidan är vi nu efter plus/minusräkningen totalt 155 medlemmar.
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Filmer på hemsidan
Jag har nu lagt upp en ny film på vår hemsidas första sida. Hittills har dessa filmer valts mera slumpartat. Jag har inte
haft någon egentlig tanke med dem, utom att de bara skulle vara just filmer om indianer och indianska företeelser. Men den
här gången är det lite annorlunda. Den film jag nu har lagt upp handlar om apacheindiansk kultur och tankevärld. Bortsett från
att filmen tyvärr har en mycket dålig teknisk kvalitet och är tämligen amatörmässigt framställd så har den ändå en djupare mening, vilket är det jag vill trycka på. Apacheindianer är ju förmodligen för den stora allmänheten enbart liktydigt med Hollywoods bild av grymma och blodtörstiga vildar. En kulturbeskrivning som är helt felaktig. Folkgruppen apacher utgjordes av en
samling likartade stammar. Stammar med ett likartat språk, men med något olika livsformer beroende på i vilka naturområden
de levde. Något som alla stammarna hade gemensamt var dock att de var starkt bundna av sina religiösa traditioner. Hela deras liv styrdes av deras tro på övernaturliga krafter, som alltså var det som formade deras liv i vardagen. Övernaturliga krafter
som kunde vara såväl goda som onda och som det gällde att hela tiden hålla sig på god fot med. Men just de onda krafterna
var allestädes närvarande och det var inte alls ovanligt att man trodde att vissa individer blev besatta av sådana onda krafter
och man kan närmast likna det förhållandet med den häxhysteri som en gång i våra kulturers historia har hemsökt också våra
länder. Centrala andeväsen i de här folkens trosvärld kallades för Gahns och var, vad man skulle kunna säga, ett slags bergsgudar. De här gudarna avbildades i form av utklädda dansare som regelbundet i samband med olika ceremonier uppenbarande
sig för folket. I den här filmen ser vi mycket av den här föreställningen, att Gahns kommer till folket för att hjälpa dem med
deras problem. De här folken var alltså långt mera bundna i sina traditioner och i sina strävanden att hela tiden gottgöra sina
hjälpande andeväsen. Andeväsen som de var helt övertygade om, att utan dem skulle man vara fullständigt hjälplösa. Här
framträder alltså bilden av ett folk långt ifrån Hollywoods bild av stenhårda, grymma mördarmaskiner, som utan några som
helst problem klarade av att leva i en värld bestående av sand och sten, kaktusar och skallerormar, miltals mellan fåtaliga vattenkällor. Folk med till synes övernaturliga förmågor, omöjliga för vita att rå på. Inget kunde vara mera fel än Hollywoods bild
av dessa naturmänniskor. Människor som i och för sig genom århundraden hade tvingats att anpassa sig till den omgivning
som de av naturens nycker hade blivit placerade i. Här levde de dock i ständig skräck för alla tänkbara onda andeväsen och
förlitade sig på att deras urgamla ceremonier och ritualer skulle vara tillräckligt effektiva för att hålla de goda andekrafterna
vid så gott mod, att dessa kunde ge människorna det skydd som de behövde. Skydd mot svält, mot uttorkning på grund av vattenbrist, mot nattens isande kyla och mot dagarnas kvävande solhetta. Mot vilda djur, mot andra fientligt inställda folk och till
slut också mot de vita intränglingarna.
Den här filmen är en första film som kan ses som en inledning till att förstå de här folkens komplexa livsmysterier. En
film som inte kommer att ligga uppe så länge, utan kommer att ersättas av ytterligare någon eller några filmer som bygger vidare på den här introduktionen till hur apacheindianer egentligen fungerade i sin naturliga vardag. Jag hoppas att vi ska kunna
förmedla något av denna känsla och förståelse, så att de här folken kan få sin rättmätiga upprättelse efter Hollywoods allt förtal och att de i stället kan framställas i de omständigheter som de egentligen levde under.

Bra böcker om apacherna
Jag har fått frågan om det finns några bra böcker om just apacheindianerna. Och visst gör de’ det. Det finns många bra
och intressanta böcker såväl om deras kultur och livsförutsättningar som om deras krig och om enskilda betydelsefulla personligheter. För att börja med vad som finns på svenska så är det kanske inte så mycket. Men här finns Peter Glas bok om Geronimo, som jag tyckte var bra. Det är en lite annorlunda bok . Inte en riktigt traditionell biografi, utan snarare en kombination av
biografi och reseskildring, vilket ger en intressant inblick även i det land och den miljö som Geronimo levde i. Andra böcker på
svenska om apacherna är inte så många. Det finns en svensk översättning, gjord av Kjell E. Genberg, av Forrest Carters bok
"Watch for me on the Mountain" som är från 1978. Den svenska utgåvan har enbart titeln "Geronimo" och den gavs ut 1985 av
Förlags AB Wiken/Bokorama i en serie som kallades "WILD WEST". Så har vi en bok av Tommy Eriksson med titeln "Skuggor
över Sierra Madre" utgiven av "Bokförlaget Settern" 1985. Men den här bokens titel är lite missvisande, då innehållet är en
blandning av olika historiska händelser. Av 20 olika kapitel är det bara 5 kapitel som har anknytning till apacherna på ett eller
annat sätt. Däremot finns på svenska boken "Apacheindianerna; På jakt efter den förlorade stammen" av norrmannen Helge
Ingstad. Utgiven 1946 av "AB Skoglunds Förlag" och i översättning av Einar Malm. I Indianklubbens utgåvor av olika årsböcker
(från den tiden då det begav sig) återkommer med jämna mellanrum kapitel som handlar om apacherna. Oftast kanske då om
deras krig eller deras ledarpersonligheter. Om ni går till vår hemsida www.indianklubben.org och öppnar fliken ”Böcker / Filmer” så hittar ni där en länk med rubriken ”Indianklubbens publikationer”. Klicka där så hittar ni en presentation av samtliga
årsböcker och där finns kompletta innehållsförteckningar, så att ni kan se i vilka årsböcker det finns material om apacherna. De
här årsböckerna finns ju tyvärr inte längre i handeln. Men en del går säkert att hitta på biblioteken. Är det så att ni vill äga egna
exemplar, så får ni söka er till antikvariaten, där det ofta brukar gå att hitta dem. En bra Internetsite för att hitta antikvariska
böcker är : http://www.antikvariat.net/svenska.cgi En annan plats där ni ibland kan hitta dessa böcker är på ”Bokbörsen”. Ni
hittar deras hemsida här: http://www.bokborsen.se/
En möjlighet som jag ibland har funderat över, är att vi själva skulle skanna av alla årsböcker och lägga dem som E-böcker på
hemsidan. Men dels är det ett hästarbete och dessutom måste vi då förvissa oss om, att vi inte gör intrång på några copyrighträttigheter eller gör något annat olagligt. Det här är nämligen rätt så otydligt. I en del av dessa böcker står det inget om några
rättighetskrav alls. I andra är det tydligt angivet att det är utgivande bokförlag som äger rättigheterna, medan i ytterligare några andra står att samtliga rättigheter tillhör respektive författare. Är det någon som är intresserad av att rota i dessa juridiska
spörsmål så tar jag tacksamt emot den hjälpen. Att sedan orka med grovjobbet att skanna och skapa E-böckerna får bli en senare fråga. Men man är ju pensionär och i stället för att bara sitta och mata duvor, kanske man skulle göra E-böcker...
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Mera att läsa om apacher
På engelska finns naturligtvis hur mycket som helst att läsa om dessa indianer, deras historia och kultur. Det här är ett
urval av de bättre böckerna i ämnet. Flera av de här böckerna går att köpa även via svenska Internetbokhandlar som Adlibris,
Bokus med flera. De du inte hittar där finns hos Amazon eller hos amerikanska antikvariat på Internetadressen :
http://www.abebooks.com/
1. The Apaches, Eagles of the Southwest, av Donald E Worcester (1979) Univ. of Oklahoma Press
En bra “första bok” av en prisbelönt dokumentärförfattare om Apacherna historia i deras kontakter med Mexikaner och Amerikaner i New Mexico och Arizona, Gen. Crook, John Clum, Victorio, Nana, Geronimo, etc. Behandlar också kulturella aspekter.
2. Apaches; A History and Culture Portrait, av James L Haley (1981) Univ. of Oklahoma Press
Den kanske bästa boken om Apachernas kultur. Hälften av boken beskriver deras religion, myter och ceremonier, deras vardagsliv, pubertetsriter, giftermål, släktskapsregler m.m. Andra halvan beskriver deras krigshistoria från Amerikanernas övertagande
av landet till Geronimos kapitulation.
3. The Conquest of Apacheria, av Dan L. Thrapp (1967) Univ. of Oklahoma Press
Dan Thrapp är den verkliga kännaren av Apachernas krigshistoria. Boken är lättläst men innehåller en ofantlig mängd detaljer
och är något för den verkligt intresserade. Men läs gärna ovanstående böcker först.
4. Indeh, An Apache Odyssey, av Eve Ball (1980), Univ. of Oklahoma Press
Den här boken, en av få skriven utifrån Apachernas egen syn, är en unik skatt. Författaren är en pensionerad bibliotekarie som
1942 flyttade till Ruidoso, N.M. vid 60 års ålder och började intervjua gamla Mescaleroapacher som ännu kom ihåg hur det hade
varit under Apachekrigen. Detta är resultatet. Ett måste för den som vill se saker från den andra sidan.
5. In the Days of Victorio, av Eve Ball(1970) Univ. of Arizona Press.
Det här är så den andra boken skriven utifrån Apachernas egen synvinkel. Här berättar en Warm Springs Apache sina hågkomster. Boken är inte lika detaljerad som föregående, men den berättar på härligt sätt hur det var att vara en ständigt jagad Apache.
6. Making Peace with Cochise, sammanställd av Edwin R. Sweeney (1997) Univ. of Oklahoma Press
Det här är verkligt källmaterial. Det är löjtnant Frank Sladens journal från 1872, då han var general Howards adjutant under de
tio dagar då de båda tillsammans med Tom Jeffords vistades i Cochise's Stronghold och förhandlade med Cochise om fred.
7. Al Sieber, Chief of Scouts, av Dan L. Thrapp (1964) Univ. of Oklahoma Press
Ännu en bok av den verklige experten Thrapp. Här handlar det om den berömde spejaren Al Sieber under general Crooks kampanj mot Apacherna i centrala Arizona 1872 – 73. En alldeles utmärkt bok.
8. Cochise, Chiricahua Apache Chief, av Edwin R. Sweeney (1998) Univ. of Oklahoma Press
Om du vill veta allt om hövdingen Cochise och hans liv, så är det här boken. Sweeney betraktas som en av de främsta experterna
och är också en prisbelönt författare. Han är dessutom rolig och lättsam att läsa.
9. Mangas Coloradas, Chief of the Chiricahua Apaches, av Edwin R. Sweeney (1998) Univ. of Oklahoma Press
Den här boken kan verkligen klassas som ännu en ”first rate Sweeney”.
10. Geronimo, av Angie Debo (1976) Univ. of Oklahoma Press.
Det här är en författare som vet hur man ska skriva. Och det här är boken, med stort B, om Geronimo. Välbalanserad, exakt och
lätt att läsa. Inte konstigt att den har belönats med många priser.
11. The Truth about Geronimo, av Britton Davis (1929) Yale Univ. Press
Här har vi löjtnant Britton Davis' bok om sina mellanhavanden med Geronimo. Visserligen skriven sent i löjtnantens liv. Men
ändå mycket bra och väl värd att läsa. Davis skriver mycket positivt om sin befälhavare, general Crook, men är desto mera kritisk till efterträdaren, general Miles.
12. Women of the Apache Nation, av H. Henrietta Stockel (1991) Univ. of Nevada Press
Det här är en viktig bok, då det är en av de få som finns om de Apacheindianska kvinnorna. Dessutom är den excellent. Det här
är den sanna verkligheten, baserad på intervjuer med Apachekvinnor som själva har upplevt det här livet. Författaren är dessutom en lärjunge till den välkända författarinnan Eve Ball (se hennes böcker ovan).
13. An Apache Lifeway, av Morris Edward Opler (1941) Univ. of Nebraska Press
Det här är en av de första böcker som avhandlar ämnen som de ekonomiska, sociala och religiösa institutionerna bland Chiricahua Apacherna. En bok skriven av den eminente antropologen doktor Opler. Det är en klassiker, även om den bitvis kan vara lite
tung att sätta sig in i. Men här finns till exempel en hel del om fenomenen kring trolldom och häxeri och hur det hanterades.
14. Myths and Tales of the Chiricahua Apache Indians, av Morris Edward Opler (1942) Univ. of Nebraska Press
Ännu en bok av doktor Opler. En relativt tunn bok i vilken han återger en del av Chiricahuas sagor och myter. Ändå en mycket
intressant bok.
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Utvecklingen kring Dakota Access Oil Pipeline
Kort efter att den federale domaren James Boasberg avslagit Standing Rock Sioux Tribes begäran om att stoppa fortsatt
byggande av den så kallade Dakota Access Oil Pipeline, agerade ändå de tre statliga myndigheterna Department of the Army,
Inrikesdepartementet och Justitiedepartementet genom att gemensamt gå ut med ett föreläggande om att temporärt stoppa
konstruktionsarbetet på oljeledningen i området kring Lake Oahe och Missourifloden.
Indianstammen hade begärt ett definitivt stopp för planerna på att gräva ner pipelinen under Missourifloden, som utgör den
viktigaste källan till dricksvatten för reservatet. Nu krävde man ett domstolsbeslut som upphävde byggbolagets tidigare godkännande för projektet med motiveringen att bolaget inte hade gjort någon riskanalys och att myndigheterna inte hade levt
upp till sina skyldigheter enligt avtal att förhandla med stammen innan projektet godkändes. Men domare Boasberg hade alltså, trots att han erkände att bolaget redan hade förorsakat skador på ett antal för indianerna heliga platser, såväl som på vissa
begravningsplatser, inte funnit att stammens begäran om ett föreläggande för att stoppa projektet hade innehållit tillräckligt
starka bevis för att deras begäran skulle kunna bifallas. Det som hände sedan var att myndigheterna skyndsamt påpekade att
”en ändring i processerna för hur domstolar tolkar federala lagar när det berör indianskt land skulle behöva ses över”. Därför
gjorde man alltså detta snabba ingripande. Något som gör att stammarna nu på nytt uppfattar att president Obama faktiskt
har menat allvar med sina förslag om att verkligen leva upp till överenskommelser gjorda i avtal med indianska folk faktiskt ska
efterföljas. Nu är det här visserligen bara ett temporärt stopp, men man har nu skyndsamt sänt ut inbjudningar till samtliga
567 statligt erkända stammar att deltaga i diskussioner om hur sådana samordnade processer ska gå till i framtiden.
Under tiden har indianernas demonstrationer vid Cannonball River fortsatt och med tiden antagit alltmera militanta
former, där polismyndigheterna svarat med att också trappa upp sin bevakning. Det har gjorts arresteringar av protesterande indianer på tämligen lösliga grunder och situationen kan komma att bli farlig, om inte myndigheterna
snabbt försöker kyla av dessa konfrontationer. Indianerna
kräver nu i ett uttalande att :
”Arméns Ingenjörstrupper, innan man bygger vidare,
genomför en fullständig riskanalys”. Man säger att: ”vårt
vatten, våra naturresurser och våra liv riskeras här som en
följd av byggandet av den här pipelinen. Våra heliga områden och begravningsplatser, som redan blivit förstörda, kan
vi aldrig få tillbaka. Armén och alla federala myndigheter
har ett ansvar gentemot vår stam, liksom mot alla andra
Polisens insatser har efterhand blivit alltmera militariserade.
indianstammar, att hålla allt som överenskommits i våra
Börjar snart likna upptrappningen vid Wounded Knee 1973
gamla avtal”. Att myndigheterna nu ändå har öppnat upp för med bepansrade fordon, tunga vapen och skottsäkra västar.
att stammarna ska få vara med och säga sitt i det här fallet,
ses som en god start, men man menar att myndigheterna ännu har en lång väg att gå innan man verkligen kan säga att man
definitivt ser till skyddet för miljontals människor som alla är beroende av vattnet i Missouri River. Människor som nu är utsatta för en stor risk genom detta bygge som beslutats utan föreskrivet samråd med de berörda stammarna. Att ta ett steg på den
vägen, menar indianerna, kunde vara att nu helt stoppa vidare byggande till dess att en seriös riskanalys har tagits fram och
godkänts.

Samiska artister stöttar urfolk i USA
Sofia Jannok kom med stöd från Sápmi till North Dakota, USA till urfolkens kamp mot den planerade oljeledningen som kommer att gå genom Standing Rock siouxs folkets traditionella marker.
Sofia Jannok är i North Dakota för att stötta Standing Rock Sioux (Hunkpapa) i deras kamp mot oljeledningen Dakota
Access pipeline. Företrädare för Standing Rock Sioux har under två års tid försökt komma till tals i byggnadsprocessen rörande
oljeledningen som de anser kommer utgöra ett hot mot vattnet och deras marker och begravningsplatser.
– De berättar här att detta har de väntat länge på, att den dagen när alla urfolk står samlade kommer, säger Sofia Jannok.
Men när urfolken inte fått gehör för protester mot planerade oljeledningen så slog de upp ett läger i området för att på det
sättet stoppa oljeledningsbygget i North Dakota. Som nu har varit på plats i ett halvår. Mellan 2000-6000 människor bor stundtals i lägret.
”Vi har hört er ända till Sápmi”
Sofia Jannok för även kampen på hemmaplan mot markexploateringar i Sápmi, så denna kampen känner hon väl.
– Vi har hört er ända till Sápmi, och vi stödjer er.
– Jag tror att det vi ser här, är bara början till något. Det rör inte bara oss, men kommer att skapa ringar på vattnet. Det kommer att inspirera och ge oss kraft, för det visar att allt är möjligt. För vi har gruvor i Sápmi som man kan jämföra detta med.
Och hon kom med ett tydligt budskap från Sápmi.
Vi har hört er ända till Sápmi, och vi stödjer er. Och jag vet att det inte bara är jag, utan vi är många.
Denna text är hämtad från SVT, se denna länk: http://www.svt.se/kultur/samiska-artister-stottar-urfolk-i-usa
Där det också finns en liten kort filmsnutt att titta på.
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Månadens konstnär
Ny månad… ny konstnär... Den här månaden ska vi göra lite annorlunda. Vi ska visa upp ett utbud av skulpturer. Men
inte av enbart en och samma konstnär, utan av ett antal olika skulptörer. Vi ska visa er skulpturer av såväl tidigare skulptörer
som sådana som fortfarande är aktiva. Vi ska visa er skulpturer av såväl välkända som av mindre kända skulpturer. Och vi ska
visa er skulpturer av såväl manliga som kvinnliga skulptörer. Vi börjar med tre tidiga mästare.

Frederik Remington (1861 - 1909)
Bronco Buster; 1895

James Earle Fraser (1876 - 1953)
End of the Trail; 1918

Charles M Russell (1864 - 1926)
Bronco Twister; 1911

Bob Scriver (1914 - 1999), gjorde sig känd för att i skulpturform ha dokumenterat flera av Blackfootindianernas heliga ceremonier.
I det här fallet ”The Beaver Bundle Dance”. Han var väl respekterad av indianerna. Jag hade förmånen att kunna besöka Bob Scriver i hans studio, medan han fortfarande levde i Browning, MT, där jag köpte en liten gipsskulptur av en buffelskalle av honom .

Bäverknytet var det största och äldsta av Svartfötternas heliga knyten. Genom alla år har deras medicinmän lagt till delar och
sånger till knytet. Allteftersom knytet utvecklades tillkom allt flera deltagare i dess ceremoni. Ceremonin var mycket omfattande och knytets bevarare behövde hjälp av många med dess genomförande. Det som visas i skulpturen är det som kallas
”Bäverdansen”. Hustrur till krigare tillhörande föreningen ”Beaver Men” håller stickor i sina munnar och bär på uppstoppade
bäverskinn, när de imiterar hur bävrar simmar ut och in i sin hydda. Allt i takt med sång och skrammel av skallror. Idag finns
inte tillräckligt många ”Beaver Men” kvar, för att ceremonin ska kunna utföras.
Hälsningar BERTIL THÖRN
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