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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.

Så är det dags att fira Första Advent. Ni har väl
era julklappslistor färdiga? Det är nära nu! Och så ska
ni inte glömma att hänga ut kokosnötterna och fylla på
jordnötsbehållarna åt småfåglarna. Se bara till att
hänga dem inne i buskarna så att de små liven kan
gömma sig och ta skydd. Då lovar jag att ni kommer
att ha mycket fåglar omkring er.
Det här blir det näst sista informationsutskicket
för det här året. Det kommer alltså ett till, men sedan
tar jag julledigt för att samla kraft inför nästa år.
Årets sista nummer av medlemstidningen är också
på gång. Jag får leveransen från tryckaren i början av
nästa vecka och därefter är det bara att packa och
skicka ut. Sedan får ni gärna tipsa om vad ni skulle
vilja läsa om när vi går vidare under nästa år.
Efter årsskiftet ska det sedan bli mycket intressant att se hur många med utgående abonnemang som
förnyar och vill fortsätta att vara med i verksamheten.
En förnyelse avseende de två åren 2018 2019 har jag
redan fått från en befintlig medlem. Det tackar vi för.
Vilka som är berörda av det här och hur ni går tillväga
finner ni mera information om längre fram i det här
bladet, så ni behöver inte stressa iväg direkt nu.
Vi tar också nya tag med medlemsverksamheten
och planerar för en medlemsträff under våren. Se mera
även om det längre fram i bladet. Har ni andra idéer
om vad vi skulle kunna göra för medlemmarna så får ni
gärna höra av er med tips.

Om ni inte längre vill ha dessa utskick meddela mig då det
via ett mail eller enkelt postkort, brev eller per telefon

Hälsningar Bertil Thörn
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Pocahontas - ännu en gång
Under det gångna året (2017) var det jämnt 400 år sedan den indianska kvinnan Matoaka (eller Pocahontas som är det namn under vilket hon blivit mest bekant för de flesta)
slutade sitt korta och tämligen tragiska liv. Hon dog nämligen den 21 mars, året 1617, endast 22 år gammal. De sista nio månaderna av sitt liv hade hon då levt i England, som Lady
Rebecca, sedan hon hade gifts bort med John Rolfe, som hade fört henne med sig tillbaka
till England från kolonin i Amerika.
Pocahontas var alltså en verklig person, men hennes historia har huvudsakligen kommit att bli förvanskad och glorifierad. Trots att hon har fått en framskjuten roll i Amerikansk
historia, så har beskrivningarna av hennes inblandning i historien med de engelska kolonisterna mestadels anpassats för att tjäna mera politiska syften.
Hon föddes troligen omkring år 1595 och gavs då namnet Amonute. Hon var dotter till
den indianske ledaren för stammen Pamunkey, Wahunsonacock, som från början lagt under
sig något drygt halvdussin andra algonkinsktalande indianstammar längst mellersta Atlantkusten och bildat ett imperium, som så småningom kom att omfatta ett drygt trettiotal
stammar och hade fått namnet Powhatan. Ett namn som även kom att bli hans eget namn,
då såväl indianerna i området som de nyanlända europeiska kolonisterna kom att kalla honom Chief Powhatan.
Någon gång under uppväxttiden kom den unga flickan att få namnet Matoaka (flera
stavningar finns), men hennes far kallade henne alltid Pokahates (även där finns många
olika stavningar och som alltså i nuvarande tolkning stavas Pocahontas). Ett ord som helt
enkelt lär betyda ”favoritdotter”. Namnet Matoaka lär betyda ”den livliga”.
Om nu namnet Pokahates verkligen skulle betyda ”favoritdotter”, så
kanske det ligger något i, att hon alltid
fanns vid faderns sida redan som ung
flicka, vid hans kontakter med engelsmännen i den nyligen anlagda kolonin
Jamestown. Och kanske då för att understryka Powhatans vilja att visa vänskap och ett fredligt förhållande till de
nyanlända. Oavsett vilket så står det
ändå klart, att kolonisterna aldrig skulle
klarat sig utan hjälp av sina indianska
grannar, som såväl försåg dem med
mat som lärde dem hur de skulle odla i
det, för de nyanlända, okända landet.
Den utan tvekan vanligaste bilden
dagens vita har av Pocahontas är sannolikt det tillfälle som John Smith, en
tidig ledare i Jamestownkolonin, skriver
om i sina memoarer, där han påstår att
Pocahontas räddar hans liv, när Powhatan avsåg att döda honom. En händelse, som om den över huvud taget
har inträffat, sannolikt var en situation
när Powhatan avsåg att göra Smith till
en av sina underhövdingar, då han insåg att Smith hade värdefulla kunskaper som indianerna skulle kunna ha nytta av. Att det alltså i själva verket kan ha varit en invigningsrit.
Det här fredliga förhållandet skulle dock inte vara helt och fullt ömsesidigt. Engelsmännen,
som var utsända av de styrande i hemlandet för att utforska landet och då även hade i upp2

drag att söka efter möjliga värdefulla saker som guld och ädelstenar, drog sig inte för att spela ett
fult spel med indianerna, då man
inte ens avhöll sig från tillfället då
de fick möjligheten att helt enkelt
röva bort Chief Powhatans favoritdotter, Pocahontas, för att ha
henne som gisslan gentemot
Powhatan. Det här skedde på våren 1613, när hon var 18 år. Hon
togs då helt enkelt till fånga av
kapten Samuel Argall och fördes
ombord på hans skepp, varefter
hon sändes till fångenskap i byn
Jamestown. Kapten Argall hade
för avsikt att ha henne som påtryckningsmedel för att kunna få
engelsmän, som var fångar hos
Powhatan, frigivna.
Under tiden som hon befann
sig i fångenskapen hos engelsmännen lärde hon sig efterhand
mycket om hur de vita levde. Hon
talade redan delvis deras språk
och hon sattes i undervisning av
prästen Alexander Whitaker för
att lära sig den anglikanska tron.
Så berättas det i historien, hur
hon först konverterade till kristendomen och döptes till namnet Rebecca, för att sedan, under år 1614, till och med gifta sig med John Rolfe, en av medborgarna i den engelska kolonin. Hur allt det här gick till och med vilken grad av frivillighet från Pocahontas sida det genomfördes, lär vi aldrig få reda på. Men effekten blev ändå, att en form av påtvingat stillestånd i de sedan en tid ökande spänningarna mellan indianerna och de vita, nu kunde skönjas. I historien sägs det till och med att Chief Powhatan gav sitt tillstånd för dottern till giftermålet. Ett tillstånd som i händelse att det nu verkligen inträffade, med största sannolikhet var ett tillstånd avgivet under hot och påtryckningar. Det slutliga resultatet blev dock att
Pocahontas kom att följa med John Rolfe, när han år 1616 återvände till England. Hur den
unga kvinnan upplevde uppbrottet och flytten från sin familj och från sin hembygd har vi
ingen aning om. Men förmodligen måste det ha varit såväl skrämmande som sorgligt och
oroligt.
Väl i England blev dock Pocahontas en stor sensation. Här kom hon att betraktas som
en prinsessa från något så exotiskt som ett indianskt kungadöme. Hon presenterades som
dotter till en mäktig kejsare. Hon fick audiens hos Kung James I och Drottning Anne. Hon
blev avporträtterad och hon var hedersgäst vid många middagar, där landets nobless deltog. En tid just före avresan till England hade hon nedkommit med en son. En son som fick
namnet Thomas Rolfe och som också blev en celebritet i England. Själv titulerades hon nu
Lady Rebecca.
I England kom paret att stanna över vintern. Men när de nästa år skulle återvända till
Amerika blev Pocahontas sjuk i smittkoppor och i mars 1617 dog hon, när de redan hade
kommit ombord på fartyget som skulle föra dem tillbaka. Hon begravdes i koret i den gamla
St. Georges Church, i byn Gravesend på floden Themsens södra strand. Efter att kyrkan
brunnit ner år 1727 så ombegravdes hennes kvarlevor på en idag okänd plats någonstans
inom det nuvarande kyrkoområdet.
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Indianklubbsmöte
Så har äntligen tiden kommit för att på nytt bjuda in alla medlemmar till en medlemsträff igen. Vi har en tid nu varit så upptagna av en mängd olika saker att det aldrig blev någon kraft över under året 2017 till att arrangera en sådan träff. Det var egna resor, det var
hantering av en omfattande indiansaksauktion som ett resultat av en donation efter en avliden medlem, det var besök av ett antal enskilda medlemmar i olika ärenden, det var en rätt
så omfattande renovering av huset och det var, ovanpå allt, ett mycket störande datorhaveri, som alldeles höll på att bryta ner vår verksamhet.
Men nu har vi bestämt oss för att på nytt ta tag i de mycket givande och trevliga utbytet med medlemmarna som de traditionella medlemsträffarna alltid har varit. Så efter ett
par diskussioner lokalt här i Helsingborg med några av de mera närboende medlemmarna
har vi bestämt att det ska bli ett traditionellt medlemsmöte till våren 2018.
Det finns inte något egentligt program spikat ännu, men vissa idéer har ventilerats.
Det enda som i nuläget är fastställt är tidpunkt och plats för ett sådant möte.
Och vi har då kommit fram till att det blir på nytt i Helsingborg som vi träffas, då vi
inte har haft några andra alternativ att ta ställning till. Och tidpunkten blir den som brukat
vara den bästa. Nämligen Kristi Himmelfärdshelgen, då även medlemmar som normalt har
arbeten att tänka på, borde ha lättats för att ta sig hit.
Så fredag och lördag 11-12 maj bjuder vi in alla som vill att komma till Helsingborg.
Vill ni bara vara med på lördagen går det bra också. Vi planerar preliminärt att hålla till på
”Råå Museum för Fiske och Sjöfart”, som har en bra föreläsningssal, med en god audiooch videoutrustning och där vi kommer att kunna ta emot upp emot trettiotalet deltagare.
Vi har då Råå Värdshus som granne och löser därmed lätt lunch- och matfrågor. Närmare
informationer om tidpunkter och program kommer vi tillbaka till så fort som möjligt. Ni får
mycket gärna höra av er med synpunkter på vad ni skulle vilja se i ett sådant program.
Indianklubbens medlemstidskrift
Årets sista nummer av vår medlemstidskrift är nu under leverans från vår tryckare och
kommer förhoppningsvis att vara distribuerad till er före jul. Tidningen innehåller bara två
artiklar. Den ena är dock en tämligen omfattande artikel, ursprungligen skriven av Åke Hultkrantz. Det är en artikel som var skriven för och införd i en av de tidigare utgåvorna av
”Indianklubbens Årsbok”, varför en del av er då redan har läst den. Men de här årsböckerna
finns ju inte längre så lätt tillgängliga på marknaden och jag är säker på att många medlemmar därför inte har kunnat ta del av den tidigare.
Det är genom ett vänligt tillmötesgående från Geraldine Hultkrantz som vi har fått tillgång till Åkes manus, vilket jag nu med några ytterst små justeringar har omsatt i en artikel
för vår tidning. Vi tackar Geraldine för hennes vänliga tillmötesgående.
Den andra artikeln kanske av några kan upplevas mera som utfyllnad, då det inte
fanns plats att belysa det valda ämnet i full utsträckning. Det är en artikel där jag har försökt peka på hur många tycks ha svårt att förstå hur pass diversifierade de indianska kulturerna var och hur svårt det är att svara på den lite naiva frågan ”Hur gör indianer?”
Eftersom årsslutet nu närmar sig och flera sitter på prenumerationer som går ut i och
med årets slut, så kommer jag att i tidningskuvertet till var och en vars prenumeration nu
tar slut, att lägga i en liten påminnelse inklusive alla uppgifter som behövs för att veta vad
och hur betalning för en förlängd prenumeration kan göras.
För er som har fortlöpande prenumerationer kommer det ingen lapp med i kuvertet,
men ni kan på kuvertets adresslapp se hur länge er löpande prenumeration räcker. Längst
ner på adressetiketten står det ”Pren tom XXXX”. ”XXXX” är det år ni redan har betalt för.
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Ännu en stor oljepipeline genom indianskt avtalsland godkänd
Måndagen den 20 november godkände ”The Nebraska Public Service Commission”, att
företaget TransCanada Corporation fick tillåtelse att återuppta det dittills stoppade bygget
av oljeledningen Keystone XL Pipeline genom omtvistat indianskt land söder om Yellowstone River. Cheyenne River Sioux Tribe (Miniconjou) ordförande, Harold Fraizer, offentliggjorde då dagen därpå följande uttalande:
Nov 21, 2017 Eagle Butte, South Dakota. Under måndagen beslutade Nebraska
Public Service Commission, efter att de slutfört sin egen utredning, olyckligtvis att ge tillstånd till att dra oljeledningen Keystone XL Pipeline genom deras delstat. En pipeline som
kommer att sträcka sig 190 mil från kanadensiska gränsen till sin destination i Port Arthur,
Texas, vid Mexikanska Golfen. När oljeledningen har passerat Yellowstone River kommer
den att fortsätta drygt 80 mil genom Great Sioux Nations avtalsenliga land och passera
bara några få meter från vår reservatsgräns uppströms i Cheyenne River.
Beslutet öppnar också upp för ytterligare ett brott mot avtalet när ledningen ska passera Yellowstone uppe i Montana. En del av en
anslutande pipeline har redan passerat under
Missouri River, vid vårt reservats östra gräns
och nu kommer den att passera också under
Cheyenne River, vid vår södra gräns. Cheyenne
River Sioux Tribe kommer att protestera mot
dessa avtalsbrott med alla till buds stående medel. Vi har aldrig bett om att drabbas av detta
hot mot vår livsstil, men ändå blir vi idag påtvingade den faran.
När ni nu sitter vid era bord det här veckoslutet och tackar för allt det ni har (under
Thanksgiving Day), så kom ihåg, att det ni tackar för är något som har tagits ifrån oss och från
en jord som inte har något eget försvar mot vad
man nu gör med den. Hur många flera år av
markstölder ska ni komma att fira innan Moder
Jord inte längre kommer att acceptera det?
Glöm inte att vi styrs av Naturens egna lagar,
som inte kan övertrumfas av lagar instiftade av
människan. Straffet för att bryta mot dessa Naturens egna lagar kommer att bli hårt.
Jag uppmanar alla som förstår detta, att
anta utmaningen och försvara det vi står för,
genom att lova att skydda Moder Jord. Det är tid
för handling nu. Det finns många sätt på vilka ni
kan hjälpa. Ni kan visa ert stöd för organisationer som redan nu kämpar för att skydda landet. Ni kan organisera er själva och era vänner i egna organisationer, för att försvara landet
genom att motarbeta förödande lagar och beslut.
Vid den här tidpunkten vill vi dock inte att frivilliga strömmar till reservatet. Men vi ber
er att hela tiden ha oss i era tankar och böner, när nu mitt folk möter ännu en ny våg av
vad de vita kallar Manifest Destiny.
Observera att det den 16 november, bara dagarna innan Nebraska godkände utbyggnaden, så inträffade ett allvarligt tillbud i Marshall, South Dakota, där en läcka uppstod i den redan byggda ledningen
och 210 000 gallon olja läckte ut över jordbruksland. (Det motsvarar 795 kubikmeter, eller 795 000 liter)!
Inget ytvatten, eller några dricksvattentäkter ska dock ha drabbats enligt oljebolaget. Men det visar ändå
på, att sådana här ledningar långt ifrån är så säkra som man påstår.
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Kommande intressanta filmer
Lars-Erik Karlsson i Markaryd tipsar om en ny film som är på väg. En film som ser ut
att kunna vara intressant. Filmens titel är ”Hostiles” och handlar om en välmeriterad armékapten som år 1892 får i uppdrag att eskortera en tillfångatagen cheyennefamilj genom ett
osäkert område. Idén är alltså att föra den drabbade indianfamiljen från New Mexico till
Wyoming! Man kan ju undra vad en tillfångatagen cheyennefamilj gör i New Mexico! Och
att man på sin väg genom bergen blir utsatta för comancheindianers hårdföra uppvaktning.
Det fanns 1892, som de flesta vet, inga comancher varken i New Mexico eller i Klippiga
Bergen. Alltså en något märklig manusidé kan tyckas. Men den ska kanske inte ses som
något som kunde ha hänt, utan det är ett manus som huvudsakligen avser att låta publiken ta del av en samling människors traumatiska livsöden och deras reaktioner på det. Filmen har hittills fått såväl goda som mindre goda omdömen. I huvudrollen som den dödssjuke cheyennehövdingen ser vi Wes Studi. Bland andra indianska skådespelare hittar vi
Q’orianka Kilcher, Adam Beach, David Midthunder och den för mig okända Makayah Crowfoot, som spelar en apacheflicka (vad en sådan nu gör i det område den här filmen handlar
om).
En annan film som också kommer samtidigt verkar vara något mera förankrad i verkligheten. Filmen ”Woman Walks Ahead” handlar om fotografen och konstnären Catherine
Weldon som begav sig ut i Dakota Land för att dokumentera och hjälpa Sitting Bull. I rollen
som Sitting Bull ser vi Michael Greyeyes. Andra indianska skådespelare är David Midthunder, Chaske Spencer och som Sitting Bulls hustru ”Seen By the Nation” (som egentligen
hette Seen By Her Nation) ser vi Monika Crowfoot. Dessutom - återigen - Makayah Crowfoot! Den här gången som liten Lakotaflicka... Även den här filmen är filmad i New Mexico.
Båda filmerna har presenterats på Toronto International Film Festival, men verkar inte ha
några distributörer ännu, så vi får väl avvakta till vi vet mera. Morten kanske vet…?
Bra pris på filmserien ”Lonesome Dove”
Från Lasse Larsson i Staffanstorp kom tipset att filmserien ”Lonesome Dove”, inkluderande de senare tillkomna start- respektive uppföljningsavsnitten, nu finns att köpa från
Ginza för det mycket förmånliga priset 149:- (+ frakt 29:-). Det är hela 100:- mindre än
från Discshop, som har priset 249:-. Tack Lasse för tipset! Rådet att köpa kvarstår, då det
här är en mycket bra historia. Vi sitter faktiskt just nu och ser om hela serien!
På Discshop går det nu också att köpa svensktextade upplagor av DVD-filmerna Thunderheart, Geronimo och Little Big Man, som alla är filmer väl värda att ha. Filmen Dansar
Med Vargar är dock fortfarande svår att få tag i om man vill ha en region 2-variant med
svenska undertexter.
Filmen Last of the Mohicans finns visserligen. Men tyvärr inte med svensk textning.
Kanadas bortrövade kvinnor - skrämmande dokumentärfilm
Hundratals unga kvinnor, övervägande delen indianskor, har under lång tid försvunnit
och mördats, alla från en avlägsen del av Kanada. Vad har hänt dem? Och varför är polisen
så ovillig att lösa fallen, exempelvis när två 15-åriga flickor mördats? BBC:s Stacey Dooley
åker dit för att förstå historien bakom den hisnande statistiken: under de senaste 30 åren
har cirka 4000 kvinnor ur den kanadensiska ursprungsbefolkningen "försvunnit"
eller mördats. En majoritet av dem var under 30 år. Stacey ställs inför en chockerande
rasism inom såväl polis som rättsväsende. En rasism som tycks vara en betydande anledning till att man inte lyckas fånga och döma dessa kvinnors mördare.
Se det här programmet : (finns på SVT Play / Dokumentärer till och med 12 mars 2018)
https://www.svtplay.se/video/15862979/kanadas-bortrovade-kvinnor/kanadas-bortrovadekvinnor-sasong-1-avsnitt-1?start=auto
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Beskrivning av Månadens konstnär
I det förra utskicket berättade jag om The Bear Knife Bundle och visade en bild på ett
sådant knyte. Det var ett de få sådana knyten som ännu finns kvar och det var ett knyte
som Bob Scriver hade fått för att förvara för Piegan-svartfötternas räkning, men som han
senare ändå under något oklara omständigheter sålde till ett museum i Kanada och där det
numera är tämligen oklart vad som har hänt med det. Mina efterforskningar på de två museer som eventuellt var inblandade har inte givit några ledtrådar. Jag vet alltså inte var det
här knytet finns idag och om det fortfarande är intakt, eller om man har öppnat det och börjat driva annan handel med de olika sakerna som ingår. Jag vet dock att vissa av de heliga
föremål, som Scriver hade anförtrotts och haft i sin vård, men sålt till olika museer, senare
har återlämnats till indianerna, efter att dessa har börjat hävda sina rättigheter enligt
NAGPRA-lagen. Kanske även det här knytet är bland dessa saker. Men Pieganindianerna i
Montana har varit irriterade och velat ha det tillbaka till sig och jag är något undrande.
Den Bob Scriver som alltså fick Pieganernas förtroende att förvalta det, men som svek
deras förtroende och sålde föremålen för att tjäna pengar, var en mycket skicklig konstnär.
Han var en duktig tecknare, men huvudsakligen var han skulptör. Han hade sin studio och
en stor utställningslokal i staden Browning på svartfotsreservatet, där jag träffade honom
vid ett tillfälle inne på hans kontor. Han hade då en tidningsreporter där som var i färd med
att skriva något reportage och jag upplevde Bob som en tämligen bufflig och sur person.
Men det kanske är fel att döma en person enbart efter ett kort besök, där han dessutom var
upptagen av andra ärenden. Det faktum att han hade fyra giftermål bakom sig kanske ändå
tyder på att han inte var så lätt att leva med.
Robert (Bob) McFie Scriver levde mellan 1914 till 1999.
Han var född på svartfotsreservatet i Montana, där han också
levde hela sitt liv. Hans föräldrar var av fransk-kanadensisk
härkomst och hans far var en känd trader i staden Browning.
Sonen Robert växte upp i nära kontakt med svartfotsindianerna i området och fick en god inblick i deras liv och livsstil. Han
var också mycket djur- och naturintresserad och han utvecklade snart en god förmåga i att stoppa upp djur. Det visade på
hans artistiska förmåga och det dröjde heller inte länge förrän
han började skapa figurer i plastelina (modellera). Något som
utvecklade sig till så kallade American Beaux Art -skulpturer,
vilket i sin tur ledde även till bronsgjutningar. Han byggde till
och med ett eget bronsgjuteri och han försökte sig på skapande av olika objekt i såväl naturlig som i övernaturlig storlek,
som till exempel hans skulptur föreställande Buffalo Bill som
står utanför Buffalo Bill Historical Center i staden Cody, WY.
Men hans viktigaste produktion var ändå mindre skulpturer,
där avbildningar av djur dominerade. Men han skapade också
avbildningar av cowboys och, inte minst, av indianer.
Hans genuina intresse för de indianska kulturerna och hans intima umgänge med de
indianer han ständigt hade omkring sig, fick svartfotsindianerna att känna ett starkt förtroende för honom. Så starkt att de tillät honom att ta del i deras ceremonier och att låta honom utföra ett flertal skulpturer som visade hur sådana gick till. Det här slutade i att de, när
de insåg att de gamla tiderna var förgångna och att många av den yngre generationens indianer tappade intresset för sitt kulturarv, till och med fattade beslut om att överlåta flera
av sina allra heligaste ceremoniella föremål i hans vård, för att de inte skulle förskingras och
vanhelgas, till exempel som att försäljas till folk som inte förstod vad de betydde. I samband med sådana överlåtanden så skedde det alltid genom att Bob själv fick gå igenom de
gamla ceremonierna som hörde till ett naturligt överförande av heliga föremål från en förvaltare till en annan. Och det trots att Bob alltså inte ens var indian. Ett sådant föremål som
på detta sätt placerades i Bob Scrivers förvar var alltså Pieganernas Björnknivs-knyte.
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Månadens konstnär
Här ska vi nu visa något av bredden av Robert ”Bob” McFie Scivers konstnärskap. Vi börjar
med hans tidigaste skulpturer i konstmassa, som han dessutom målade. Nederst en skildring
av en Beaver Bundle Ceremoni bland svartfotsindianerna, vilket snarast är ett diorama.
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