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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

”Hösten närmar sig” skrev jag i rubriken till det
förra utskicket. Och visst gjorde den det. Den kom
nämligen direkt och dessutom med dunder och brak.
Och fort gick det. Från ena dagen till den andra rasade temperaturen från 22—24 grader till futtiga 12—
14 grader! Det kändes…

Och i politiken skämmer politikerna ut sig på löpande band. Det är ju rena sandlådekriget - och allt
verkar bara gå ut på att bevaka sina väl tilltagna personliga ekonomiska förmåner... VAKNA UPP POLITIKER OCH VISA ATT NI ÄR VUXNA MÄNNISKOR!!!!
Beträffande förutsättningarna att få tag i aktuell
information om livet i de indianska världarna så kan vi
notera att nyhetssiten Indian Country Today nu äntligen är uppe och igång igen på ett stabilt sätt. Men jag
har ändå aningen svårt för deras nya upplägg. Det är
lite av ”aftontidningsstuk” med korta blänkare blandat
med en massa ovidkommande reklam. Det blir rörigt
och svåröverskådligt. Dessutom handlar det nu betydligt mera om allmän amerikansk vardagspolitik och
det är ett fasligt bläddrande innan jag hittar speciellt
intressanta nyheter som är typiska för det indianska
samhället i stort. Dominerande nyheter är i stället
vilka indianska politiker som nu tävlar om guvernörsposter och platser i Representanthuset så här inför
mellanårsvalet. Men jag kanske lär mig att hitta rätt
så småningom.
HÄLSNINGAR BERTIL THÖRN

1

Ordet ”Indian” ännu en gång...

Här kommer nu ett sista inlägg om statusen för benämningen ”indian”. Därmed
tycker jag att vi har analyserat och uttömt det ämnet tillräckligt. De som bidrar med
denna, ska vi säga sammanfattande bild av ”problemet”, är paret Dan Jibréus och
Tony Sandin. De håller nämligen på med en ny bok, som eventuellt ska kunna
komma ut till våren. Mera om den senare. I den boken tar de två upp just problematiken kring ordet ”indian” och deras sammanfattande text lyder som följer:
Begreppet ”indian”
Och så har vi problemet med själva begreppet ”indian”. Man stöter numera ganska
ofta på åsikten att det är fel eller rent av nedsättande att använda ordet. Som alla vet
var det Christoffer Columbus som blandade ihop kontinenterna och trodde att hans
expedition hade kommit till Indien när han år 1492 nådde vad som skulle komma att
kallas Amerika. Indiens invånare var naturligtvis indier – på gammal svenska indianer. På spanska heter det ”indio” vare sig man menar asiater eller amerikaner; på engelska har man samma problem, ordet ”indian” säger inget om geografisk hemvist. I
bägge fallen har man med hjälp av tillägg och/eller omskrivningar kommit tillrätta
med problemet. Vi i Skandinavien har det relativt lätt – vi använder den gamla formen
”indianer” för Amerikas innevånare och varianten ”indier” för Indiens. Men det är inte
enbart ett språkligt problem då många känner att ordet ”indianer” är nedvärderande
och att det numera finns alternativ. I USA har uttrycket Native Americans slagit rot,
medan man i Kanada talar om First Nations.
Historikern Roger Echo-Hawk, själv pawneeindian, har en mycket bestämd uppfattning om saken. Han berättar om hur han själv ”slutat” vara indian och den ganska jobbiga process det inneburit! Numera definierar han sig i etniskt hänseende enbart som
pawnee och inget annat. Det kan fungera i ett amerikanskt sammanhang, även om utvikningar och förklaringar behövs även där. I Sverige däremot ser jag inte hur man
skulle kunna komma undan uttrycket ”indian”. Att bara säga pawnee – eller lakota,
arapaho, shoshone, comanche osv för den delen – i ett samtal leder oundvikligen till
omständliga förklaringar eftersom folknamnen är bekanta för väldigt få här i landet.
Numera har jag tagit för vana att, när jag träffar representanter för Nordamerikas ursprungsbefolkning, fråga hur de förhåller sig till begreppet ”indian”. Ett par exempel:
Jag ställde frågan till Leo Yankton, ursprungligen från Manderson på Pine Ridge, som
jag träffade på ett seminarium i Uppsala den 5:e december 2016. Han hade inget som
helst problem med namnet, det har ju blivit hävdvunnet och är i sig neutralt. Det viktigaste är vilket tonfall man har när man använder det… I maj 2017 körde jag kors och
tvärs genom Oklahoma, som jag bland annat besökte i ett repatrieringsärende till
Comanche Nation i Lawton. Jag träffade comancher, kiowas, caddos, poncas och
pawneer. Bland andra. När det var läge sköt jag in samma fråga: "Vad tycker du om
begreppet 'indian'?" Ingen har tyckt att det var något fel med att använda det även om
en och annan påpekat att det numera kanske är mer politiskt korrekt med "Native
American". Det bästa svaret fick jag av Lloyd Heminokeky, pastor i Native American
Church och en kulturpersonlighet bland comancherna: "You can call me anything, call
me whatever you like; but don't call me late for dinner!"
Så, trots att jag sympatiserar med Roger Echo-Hawks synpunkter, kommer jag att
fortsätta använda ordet ”indian” för tydlighetens skull. För övrigt används begreppet
fortfarande väldigt ofta av berörda parter i Amerika. Många känner rent av stolthet
över benämningen.
Dan Jibréus
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Bilden av en indian

Vad är just din bild av ”en indian”? Ja, den frågan kanske många kan ställa sig.
För det kan nog inte hjälpas annat än att man gärna tänker på filmernas, de gamla
serietidningarnas och indianböckernas naturmänniskor, fjäderskrudar, tipitält, hästar
och buffeljakter. Eller, för de lite mera initierade, historieböckernas indianska frihetskämpar som Sitting Bull, Geronimo och de andra. Eller de lite mera okända, ofta
till och med smått mytiska, Sacajawea, Chief Seattle eller Squanto.
Och handen på hjärtat… när ni tänker på indianer, är det då inte till och med i
första hand manliga personligheter ni tänker på? Kunde tänka det. Men det finns
faktiskt kvinnliga indianer också. I gamla tider var de faktiskt nästan alltid flera än
männen, av den enkla anledningen att jakter, krig och andra ”farliga” aktiviteter i
huvudsak var männens ansvar. Då sådana aktiviteter alltid krävde sina offer, så kom
många indianska samhällen att ha ett överskott på kvinnor. Något som kompenserades av att månggifte var det vanligaste samlevnadsförhållandet. Kanske man lite
förenklat skulle kunna se det som dåtidens socialförsäkring. Kvinnor övergavs aldrig.
Men nu är det andra tider som
gäller. Och i och med samhällets
förändringar så har också kvinnors
roller förändrats, såväl till det bättre, som dessvärre i många fall,
också till det sämre. Det senare
har vi belyst vid några tillfällen och
det går tyvärr knappt en dag utan
att man hör om mördade, våldtagna och försvunna kvinnor på
och omkring reservaten.
Men det finns också ljusglimtar. Därför vill jag den här gången
presentera för er Loretta
Bruyeré. Hon är Navajo och hon
är den första kvinnan att vinna
New Mexico Truck Driving Championship. Hon är alltså lastbilschaufför! Och inte i vilken lastbil
som helst— hon kör en 28 fots
dubbeltrailer med en lastkapacitet
på upp till 40 ton. Och hon inte
”bara kör”. Hon är nu korad till den
bästa föraren i New Mexico! Grattis
Loretta! Heja på… tjejer kan!
Bokförsäljningen

Så har vi genomfört en tämligen framgångsrik försäljning av en del av de kvarvarande böckerna från tidigare donationer till Indianklubben efter avlidna medlemmar. Något som vi meddelade redan i det förra utskicket. Allt gick bra, även om
man hade kunnat önska sig att ytterligare böcker också skulle ha funnit nya ägare.
Som det nu var så ropades 70 av de 136 tillgängliga böckerna in av totalt 18 köpare. Men det finns således ytterligare 66 fina böcker kvar i mina hyllor och dessa
skulle jag naturligtvis gärna också bli av med. Så någon form av ytterligare försäljning ska vi prova att genomföra. Har dock inte funderat färdigt ännu på hur vi ska
lägga upp det hela. Men mycket lutar åt att det blir någon form av realisation. Till
exempel alla böcker till halva det riktpris som sattes tidigare och kanske dessutom
någon form av procentuell mängdrabatt på dessa priser. Vad säger ni?
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Filmtips från Esa Rantanen

Jag har tidigare berömt utgivningen av westernfilmer i Tyskland och det blir
bara mer och mer. Det finns en mycket fin selektion på Amazon.de. Alla filmer som
jag har handlat där har jag kunnat se på originalspråk (engelska) och utan tyska
texter. Bildkvaliteten har också varit tämligen god, lite varierande mellan utmärkt
och OK. Det brukar finnas kommentarer från andra köpare så att man innan köpbeslutet kan läsa om det finns klagomål på t.ex. ljud och bild.
Häromkvällen såg jag en gammal klassiker som säkert är känd för många indianklubbsmedlemmar. Jag hade sett filmen på 70-talet på bio men glömt det mesta
så det var på tiden att se om den.
Filmen börjar år 1886
då Geronimo kapitulerar och
skickas tillsammans med
sina krigare till fångenskap i
Florida. Huvudpersonen,
apachekrigaren Massai lyckas under resan fly från fångtåget och börjar till fots
vandra tillbaka hem till New
Mexico. Under färden får han
se hur världen håller på att
ändras. Han hamnar i en
större stad, där det kryllar
av vita människor och han
ser den nya tidens moderniteter som hästdragna spårvagnar osv. Han träffar
också en cherokeefarmare
som har lämnat det traditionella samlare/krigare-livet
och nu lever som fast bosatt
farmare och som har anammat de vitas sätt och värderingar.
Massai börjar förstå att
anpassning är den enda möjliga vägen även för apacherna, men då han till slut kommer hem till reservatet blir det inte som han tänkt, utan en ny konfrontation med de
vita är oundviklig.
Filmen för fram en del intressanta frågeställningar och tänjer förvisso på en del
verklighetsramar, men ska ses främst som en exotisk kärleks- och äventyrshistoria.
De indianska huvudrollerna spelas förstås av vita, välkända skådespelare. Skådespelarvalet är ändå inte det sämsta. Massai spelas av Burt Lancaster, som vid sidan av
att vara en megafilmstjärna, även var en duktig skådespelare som ofta valde intressanta och krävande roller. Han hade också den rätta fysiken för att gestalta en indiankrigare. Den unga indiankvinnan Nalinle, som följer Massai, spelas av Jean Peters, stor stjärna på 50-talet som ofta fick gestalta lite exotiska karaktärer.
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Jag kan tänka mig att dagens ursprungsamerikaner rullar av skratt då de ser
dessa vita stjärnor prata på det lite högtidliga och karga sättet som hollywoodindianerna dåförtiden brukade göra, men jag tycker att båda gör bra rollprestationer.
Filmen är producerad av bolaget som ägdes av Burt Lancaster tillsammans med
producenten Harold Hecht. Produktionsteamet gjorde många kvalitetsfilmer, ofta realistiska samhällsskildringar med en liberal framtoning. Det är inte konstigt att ämnet om ursprungsamerikaner i slutet av deras gamla livsstil intresserade dessa herrar. Filmen innehåller även ett par andra intressanta karaktärer. Den unge Charles
Buchinsky (Bronson) spelar apachekrigaren Hondo som jobbar som spejare för de
vitas kavalleri. Han har anpassat sig på sitt sätt till de nya realiteterna och har ett
personligt motiv att delta i jakten på Massai och Nalinle. Han hyser nämligen varma
känslor för Nalinle och hade förhoppningar att gifta sig med henne då Massai förvisades till Florida. En vit spejare, Al Sieber som tillsammans med Hondo envist jagar
paret, spelas av den alltid pålitlige John McIntire. Han är den enda vita som förstår
och har sympatier för indianerna. Det som triggar honom är att han i åratal har krigat mot indianerna och vet inget annat sätt att leva och nu klamrar han sig fast vid
det sista lilla kriget som finns.
Nästan 20 år senare gjorde produktionsteamet och regissören Robert Aldrich en
ny film på samma tema. En film som fick titeln ”Ulzana’s Raid”. En mycket våldsammare och mera skoningslös film, där Burt Lancaster har John McIntires roll och den
rollfiguren då heter McIntosh.
Ett människoöde

Cynthia Ann Parkers livshistoria är ett av de mest intressanta avsnitten i delstaten Texas historia. Född i en Anglo-familj, blev hon tillfångatagen av Comancher i
tidig ålder och växte sedan upp inom stammen, där hon anpassade sig.
Cynthia Ann Parker föddes som dotter till Lucy (Duty) och Silas M. Parker i
Crawford County, Illinois. Enligt folkräkningen år 1870 i Anderson County hade hon
blivit född mellan 2 juni 1824 och 31 maj 1825.
När hon var nio eller tio år flyttade hennes familj till centrala Texas och byggde
bosättningen Fort Parker vid floden Navasota, i vad som nu är Limestone County.
Den 19 maj 1836 attackerade en stor styrka av comanchekrigare tillsammans med
allierade kiowa och kichaikrigare fortet och dödade flera av dess invånare. Under raiden tog Comancherna fem fångar, inklusive Cynthia Ann. De andra fyra antingen
dog i fångenskapen eller släpptes fria så småningom, men Cynthia blev kvar bland
indianerna i nästan tjugofem år och assimilerades i stammen. Det sägs att hennes
bror John Parker (som själv hade en spännande historia) och hade tillfångatagits tillsammans med henne men åter släppts fri, i mitten av 1840-talet uppmanat henne
att återvända till sin Anglo-familj, men att hon vägrade och förklarade att hon älskade sin man och sina barn för mycket för att lämna dem. Hon sägs också ha avvisat handelsmannen Victor Roses erbjudande att följa med honom tillbaka till de vitas
bosättningar några år senare. Men sanningshalten i den historien är omtvistad.
En tidningsartikel från den 29 april 1846 beskriver ett möte mellan överste Leonard G. Williams handelsgrupp med Cynthia, som då befann sig i ett comancheläger
vid Canadian River. Trots att Williams var villig att betala en lösensumma för henne
vägrade stammens äldste att släppa henne. Senare mötte de federala tjänstemännen P. M. Butler och M. G. Lewis, Cynthia Ann, som då var tillsammans med en
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grupp Yamparikacomancher vid Washita River. Hon hade då hunnit att bli en fullvärdig medlem av stammen och gift sig med en betydande comancheledare. Hon återvände aldrig frivilligt till Anglo-samhället. Indianagenten Robert S. Neighbors upptäckte år 1848, att hon befann sig bland Tenawacomancherna. Men han fick av
andra höra, att det var endast genom att använda våld som indianerna skulle kunna
gå med på att släppa henne. Hon hade gift sig med hövdingen Peta Nocona och
hade redan fått två söner, Quanah Parker och Pecos, samt en dotter, Topsannah.
Den 18 december 1860 attackerade Texas Rangers, under Lawrence Sullivan
Ross, ett av comanchernas jaktläger vid Mule Creek, som var en biflod till Pease River. Under denna raid tillfångatog rangers tre förmodade indianer. Men de skulle bli
förvånade över att finna, att en av dem hade blå ögon. Det visade sig alltså vara en
vit kvinna och hennes dotter. En kvinna som dock inte talade engelska. Överste
Isaac Parker identifierade henne senare som sin brorsdotter, Cynthia Ann. Cynthia
följde motvilligt med sin farbror till Birdville, under förutsättning att den militäre tolken, Horace P. Jones, lovade att hennes söner också skulle skickas till henne, om de
hittades. Under färden genom Fort Worth fotograferades hon med sin dotter vid sitt
bröst och med håret kortklippt - ett comanche-tecken på sorg. Hon trodde att Peta
Nocona var död och fruktade, att hon aldrig mera skulle få se sina söner igen.

Cynthia Ann Parker med sin dotter Topsannah och sonen Quanah Parker
Den 8 april 1861 röstade sympatiserande texasmyndigheter för att tillerkänna
henne ett bidrag på 100 dollar per år i fem år och en bit mark, samt utsåg Isaac D.
och Benjamin F. Parker som hennes förmyndare. Men hon kom aldrig att försonas
med tanken på att leva vidare bland de vita i deras samhälle och hon gjorde flera
misslyckade försök att fly tillbaka till sin comanche-familj. Efter tre månader i Birdville tog hennes bror Silas henne till sitt hem i Van Zandt County. Hon flyttade därefter till sin systers hem nära gränsen mellan Anderson och Henderson county.
Även om det sägs i vissa källor att hon dött 1864, upptogs hon i folkräkningen
1870 och hennes ålder angavs då till fyrtiofem år. Vid sin död begravdes hon sedan
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i Fosterville Cemetery i Anderson County. År 1910 flyttade hennes son Quanah hennes kvarlevor till Post Oak
Mission Cemetery, nära byn Cache, Oklahoma, där han
då levde. 1957, långt efter att även Quanah hade dött,
blev slutligen hennes och Quanahs kvarlevor återförenade på Fort Sill Post Cemetery i Lawton, Oklahoma.
Under de sista åren av Cynthia Anns liv återsåg
hon aldrig sin indianska familj, den enda familj som hon
verkligen uppfattade som sin egen. Men hon var en
sann pionjär i den amerikanska västern, vars historia
levde vidare genom hennes son Quanah. Fungerande
som en länk mellan de vita och comancherna kom
Quanah Parker att bli den mest inflytelserika comancheledaren under hela reservatseran.
Boken Frontier Blood:The Saga of the Parker Family;
av Jo Ella Powell Exley; 364 sidor; finns nu att köpa från
Texas State Historical Association för ett pris av $29.40
Finns också att köpa från Amazon i paperback för $23.11
Konstprojekt med koppling till amerikansk djurvärld

Stina Folkebrant är en konstnär i Stockholm som en tid har hållit på med ett
konstprojekt som snart närmar sig sitt färdigställande. Projektet går ut på att måla
sex stycken megastora målningar (de största 4,5 x 3 meter), som ska ställas ut på
Nacka Konsthall. Martin Schultz på Etnografiska Museet har berättat för mig att
Stina sökt upp honom för att diskutera projektet och bakgrunden till dess tillkomst.
Av den diskussionen framgår att Stina har inspirerats av Black Elk och hon berättar
själv:

Jag kan kort berätta för er att mina målningar är inspirerade av Black Elk och hans
historia och även andedansen, Ghost Dance. Det var när jag läste om honom och hans
liv som jag fick en vision om en målning med hjortar som dansar Ghost Dance.
Ghost dance var en del av traumat som pågår än idag hos ursprungsbefolkningen.
Det påminde mig om det trauma vilket jag upplevde som barn.
Min utgångspunkt är mig själv som konstnär men min stora inspiration är Black Elks
historia. Utifrån det har jag målat 6 bilder med olika djur från Nordamerika vilka är
starka symboler för nordamerikanska indianer men också för mig som person. De djuren
symboliserar för mig olika tankar som bar mig genom mitt trauma.
På den nedre delen av målningarna ska jag måla svenska smådjur som t ex ekorre, igelkott, lämmel etc. Det för att bildligt representera mig och mitt ursprung.
Var och en får väl själva försöka förstå vilket samband det här kan ha med Black Elk
och Andedansen, men det jag har sett av målningarna är imponerande och för de
som är intresserade så är ni alla inbjudna till vernissage på Nacka Konsthall 20 okt.
Se vidare detta Facebook meddelande:
https://www.facebook.com/events/568472060236406/permalink/568472070236405/
Besöker ni vernissagen och träffar Stina, berätta då gärna för henne att ni är medlemmar i Indianklubben och att ni har fått info om utställningen via vårt infoblad.
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Månadens konstnär
Ny månad igen. Huj vad det går. Snart kommer tomten! Men innan dess ska vi presentera ännu en ny konstnär i vår serie. Den här gången ska vi ha en konstnär som huvudsakligen dokumenterar en annan kulturgrupp än de vi har visat tidigare. Nu gäller det den färg– och
formstarka Nordvästkusten. Och konstnären jag då har valt är Bill Holm.
Bill Holm (född 1925 i Roundup, Montana) är en amerikansk konstnär, författare och konsthistoriker som specialiserat sig på bildkonst av nordvästkustens indianer samt är en utövare
och lärare i nordvästkusten konststil. Han är professor Emeritus of Art History och Curator
Emeritus of Northwest Coast Indian Art på Burke Museum of Natural History and Culture i Seattle och föreläser ibland vid University of Washington i Seattle.
Vi som var med på vår medlemsresa till Nordvästkusten år 2010 kunde då stifta bekantskap med Bill Holms olika konstnärsbegåvningar. Utanför Burke Museum finns till exempel repliker av två totempålar som han själv har karvat. (bilden nedan till vänster/foto Bertil Thörn)
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