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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

Så är vi tillbaka i den tänkta distributionsplanen
igen efter förra numrets lite tidigare utskickstidpunkt.
Något som var föranlett av att vi bjudits in till Etnografiska Museet för att bekanta oss med den nye Amerikaintendenten, Martin Schultz. Den resan kolliderade då
med vårt tänkta utgivningsdatum, varför jag fick skynda
mig att tidigarelägga utskicket för att hinna till Stockholm. Väl där fick vi till ett mycket bra möte och vi har
nu etablerat en kontakt som ser ut att kunna bli mycket
givande. Men mera om det längre fram.
Här hemma bara blåser det och regnar, men såväl
Snödroppar som Vintergäck blommar redan. Kan det
vara våren som redan är på väg? Ett par tre veckor tidigare än vanligt i så fall. Men, nej, vi ska väl ha vinter
först! Kanske redan nu...eller? I varje fall lite snö och
några minusgrader under några dagar. Får se hur länge
det räcker. En annan konsekvens av att vi hela tiden
bara har haft höst är att det är långt ifrån så mycket
småfåglar i vår trädgård som det brukar, vilket är lite
tråkigt. Men antagligen finns det tillräckligt mycket föda
ute i naturen för dem, så att de inte tvingas ta sig fram
till människorna i någon större utsträckning. Men vi får
väl se nu om vi får en riktig köldknäpp.
Vi hade hoppats på att eventuellt få hit Ernie LaPointe igen till sommaren. Men tråkigt nog så har vissa
bekymmer tillstött som har fått Ernie att behöva meddela att han tyvärr inte kan komma i år. Hoppas på
bättre tur ett annat år, nu när vi också har kunnat
öppna kanalen till Etnografiska igen. Det skulle ju annars kunnat vara ett perfekt läge för en samling i Stockholm till hösten.
Bertil Thörn
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Samefrågan igen
Efter att jag i det förra utskicket vädrat mina tankar om förtrycket av samerna, så fick
jag en fråga från en medlem som ville veta mera om de här frågeställningarna. Mailets innehåll var följande:
…om man ser till världshistorien så ser det ut som att alla urfolk har blivit misshandlade av kolonialmakter från väst, oavsett var i världen de befinner sig. En del urfolk har
utrotats, fördrivits eller förslavats på olika sätt. Varför är det så undrar jag? Jag ser fram
emot att samer kommer att ta tillbaka sin shamanistiska religion och skyddar de kultplatser
som finns kvar. Känner du till något försök bland samer att blåsa liv i sin ursprungliga tro
och sina riter? Undrar också om samiska arkeologer arbetar med att kartlägga samernas
historiska spår genom utgrävningar och fältarbeten?
Då jag tyvärr är mycket dåligt påläst om samisk kultur och historia så blev mitt svar
tämligen svävande och jag skulle vara mycket tacksam om någon annan, med mera kunskaper i ämnet, skulle vilja ta upp den här tråden och skriva ännu ett kompletterande svar
som vi kunde införa här. Men till dess så kan det kanske ändå vara av intresse att se vad
jag svarade, vilket var följande:
Svaret på varför kolonialmakter alltid
har undertryckt ursprungsfolk är väldigt enkel. Den starke dominerar den svage. Är
den starke dessutom girig så förstärker det
bara ytterligare dominansen. Tyvärr är inte
människan bättre än så.
Beträffande samerna så måste jag erkänna
att jag inte vet så mycket. Men de grövsta
diskrimineringarna har väl rensats bort i vår
tid. Samtidigt har samerna själva också utvecklats med tidens gång och de gamla kulturerna tenderar att suddas ut och anpassas
till vår nuvarande. Men det betyder inte att
shamanistiska uttryck skulle ha försvunnit.
Det finns fortfarande ett folkligt stöd för att bevara det gamla. Men man lever inte längre
med den gamla religionen som det enda alternativet. Det kommer knappast heller inte att
uppstå några samiska väckelserörelser som skulle innebära några större omvälvningar i dagens samhällen. Däremot finns det en större förståelse för och ambition från alla parter, att
rädda och spara det som finns kvar av den gamla kulturen i form av bevarande av gamla
kultplatser och liknande. Det vi tydligast märker idag är att jojken har kommit tillbaka och
till och med blivit till lite av popkultur. Samiskt hantverk står högt i kurs och känslan för att
ha en samisk bakgrund har på nytt växt sig starkare hos de flesta samer. Tyvärr känner inte
samerna att de längre har någon reell politisk makt, även om de formellt tillåts ha en egen
”regering” i form av Sametinget. De kan dock inte där fatta några beslut som går emot landets lagar eller styrelseskick. Något som gör att vissa samer fortfarande tycker att de är
diskriminerade. Och här kan man säga att det även fortsättningsvis är den starke som dominerar den svagare. När landet behöver elström så bygger man ut flodernas forsar utan
att samerna kan stoppa det. Sätter upp stora vindmöllor i renbeteslandet utan att samerna
kan göra något åt det. Järnmalmen är fortfarande av så stor betydelse för landet, att den
dominerande folkgruppen bestämmer över dess hantering, trots de störningar det medför
för samerna i ”deras” land. När de stora skogsbolagen behöver mera råvara så hugger man
ner skogen utan att samerna kan göra något åt det och när den dominerande folkgruppen
vill ha tillgång till jakt och fiske, vandrar- eller skidåkningsturism, då har inte samerna någon möjlighet att stoppa det. Det här är alla ursprungsfolks lott överallt i världen. Tyvärr.
Skulle slutligen vara glad om någon mera ville uttala sig vidare här i frågan.
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Statsfinanserna i USA än gång till
I det förra utskicket kommenterade jag den uppkomna situationen i USA, då de båda
politiska blocken i Kongressen inte kunde enas om nästa års budget. Ni har ju naturligtvis
alla hört talas om att oförmågan att kompromissa sig fram till en lösning av detta resulterat
i att statens alla administrativa funktioner, förutom rena skyddsfunktioner, helt enkelt har
stängt igen och de anställda har fått gå hem utan lön på obestämd tid. I min text så skrev
jag lite slarvigt att när något sådant ”hände senast var 1995, då en sådan ”blockad” pågick i
21 dagar”. Jag skulle inte ha haft med ordet ”senast”, för det har nämligen inträffat inte
bara en gång, utan flera gånger senare än 1995. Efter 1976, då den nu gällande budgetoch anslagsordningen klubbades igenom, har det vid inte mindre än 19 tillfällen uppkommit
situationer då man inte blivit överens om samtliga punkter i budgeten. Vid 8 av dessa tillfällen gick det så långt att man permitterade personal och stängde ner statsapparaten under
varierande tid. De flesta dock bara korta perioder. Under Bill Clintons presidentperiod genomlevde man dock två sådana stängningar. Under 1995 varade stängningen i 5 dagar, medan det 1996 pågick i hela 21 dagar. Det allra senaste tillfället en stängning förekom var
faktiskt så nära i tiden som under President Obamas tid under året 2013, då alla myndigheter hölls stängda i 16 dagar under första hälften av oktober månad. Det här påpekades för
mig av Tord Pålsson i Uddevalla, som råkade vara i USA just under den tiden. Det här är de
konsekvenser som stoppet förde med sig för honom. Tord skriver:
Du skriver om den ekonomiska krisen i USA och att förra gången detta inträffade var
1995. Det stämmer inte utan det var i september-oktober 2013. Jag var nämligen i USA just
då. Den negativa verkan vi fick känna av var att alla nationalparker stängdes med omedelbar verkan. Vi kom inte in i Yellowstone, Mount Rushmore eller Little Big Horn. Det sista
smärtade mig mest. Vi kom i bil på vägen som går längs med nationalmonumentet men
kom inte in. Vi kunde på cirka 1 km avstånd se åsen där Custer kom ridande med sitt kavalleri och där slutstriden stod. VI KOM INTE IN! Jag kommer ju aldrig dit igen. Men vi fick se
mycket annat i Wyoming och Montana.
Vilket öde! Och allt detta bara för att Demokrater och Republikaner inte kan komma
överens om några få budgetposter! Tack Tord för att vi fick publicera de här uppgifterna
från dig och att vi därmed också fick rätta till mitt lilla slarv.
Okänd indianfotograf
Från Roland Brügger i Stockholm kom ett vänligt påminnande om ett TV-program innehållande något av intresse för indianintresserade. Roland skriver:
Hej Bertil,
...antar att du redan har sett förra veckans Antikrunda med värdering av några foton på
Kråkindianer.
Om inte och om du kollar via SVT Play så kommer inslaget c:a 23 minuter in i programmet.
Jag hade observerat det och min reaktion var följande:
Tack för tipset om TV-programmet. Jo, jag såg det själv och det var ju intressant. Vi diskuterade det också som hastigast när jag var på Etnografiska Museet i fredags för att träffa
den nye Amerikaintendenten Martin Schultz. Vi var då överens om att visst var det intressant att se dessa bilder, men vi var också tämligen ense om att den prisuppskattning som
gjordes var betydligt överdriven. Det sades i programmet att bilderna föreställde Kråkindianer, och det låter ju troligt, om fotografen bodde i Sheridan WY. Men jag tyckte att flera av
bilderna snarare tydde på indianer från andra sidan Rocky Mountains (Nez Perce, Flathead
eller liknande). Ett par av bilderna tyckte jag mig känna igen, men har inte kunnat hitta var
jag sett dem tidigare. Kanske bara inbillar mig.
Var det någon annan som också tyckte sig känna igen bilderna? I så fall, var har ni sett
dem? Kan det vara någon annans bilder som denna person har haft i sin ägo?
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Ny Amerikaintendent på Etnografiska Museet
Som vi har givit er en blänkare om tidigare, så har Etnografiska Museet i Stockholm,
eller rättare sagt Världskulturmuseerna som det egentligen heter, nu äntligen anställt en ny
Amerikaintendent. Det är en relativt ung tysk som heter Martin Schultz och som ännu bara
har någon ynka månad bakom sig på platsen. Men det är en ung och framåt personlighet
med ett mycket öppet sinne som jag instinktivt känner på mig att vi kommer att kunna ha
mycket goda relationer till. Hans entusiasm, klarsyn och öppna och inbjudande attityd lovar
mycket gott. Bara det faktum att det var han, som efter att ha sett vår medlemstidskrift som alltid har skickats till museet - genast tog kontakt med oss och bjöd in oss till Museet
för att få mera information om vår sammanslutning, det visar på ett öppet sinne och en nyfikenhet som känns stimulerande. Så vi agerade direkt och med kort varsel åkte jag och
Curt Währme till Stockholm där vi under en eftermiddag träffade, förutom Martin Schultz
också Tony Sandin och Dan Jibréus. Under några timmar gick vi igenom Museets indianska
utställning, där Martin påpekade ett antal saker som han sade sig vilja ändra på. Hans kommentarer om hur de olika montrarna beskrevs var synnerligen upplysande, i det att han noterade uppenbara brister, som om de tillrättades skulle ge utställningen ett helt annat pedagogiskt värde och delge publiken en helt annan syn på föremålen. Den utvecklingen ser vi
verkligen fram emot. Den andra halvan av eftermiddagen ägnades åt att vi berättade om
Indianklubbens historia, syfte och mål, samt visade på vad vi uträttat. Vi diskuterade också
om ett eventuellt framtida samarbete, där Martin intygade att han skulle göra vad han
kunde för att vi på nytt skulle kunna återta den goda kontakt vi tidigare har haft. Det ventilerades slutligen ett antal tänkbara framtida samarbeten. Men till det får vi komma tillbaka
lite senare. Dock har vi även efter hemkomst fått ytterligare förslag från Martin, som har
bjudit in oss till ytterligare samarbetsmöte redan i mars eller april. Mycket stimulerande.
För Världskulturmuseernas hemsida klicka här: http://www.varldskulturmuseerna.se/
Antalet medlemmar
Vid utgången av årets första månad kan nu en sammanfattning göras av antalet medlemmar. Där framgår att det då var 128 gamla medlemmar som antingen hade förnyat sin
prenumeration eller redan tidigare hade betalat för ännu ett år. Dessutom har det under januari tillkommit en ny medlem. Det är Rolle Juote från Mariefred som nu har anslutit sig till
vårt gäng. Vi hälsar Rolle välkommen och hoppas att ditt medlemskap ska motsvara dina
förväntningar. Vi är således just nu 129 medlemmar.
Av de tidigare 21 medlemmar, som ännu inte har förnyat sina medlemskap, så är min bedömning att vi säkert kommer att se åtminstone något tiotal som kommer till efter hand.
Och naturligtvis skulle det vara glädjande om ännu flera ville fortsätta. Ni ska naturligtvis
alla känna er hjärtligt välkomna. Om det är något ytterligare som ni tycker har saknats i
vår verksamhet och som skulle få er att finna ett medlemskap mera lockande, så vill jag
gärna höra ifrån er. Kanske kan något sådant även vara av intresse för övriga medlemmar.
Intressant studiematerial
National Museum of the American Indian (NMAI), i Washington, har på Internet lagt
upp ett enkelt informationsmaterial som man kallat Native Knowledge 360. Det är framtaget tillsammans med representanter från olika stammar och med en grupp skollärare för
att huvudsakligen användas i grundskolorna. Här ska man digitalt kunna söka pedagogiskt
utformade enkla svar på frågor om indianer. Svar på frågor som sällan belyses i skolornas
kursplaner eller i den allmänna information som når gemene man i samhället. Det här är ett
material som med fördel kan användas även utanför skolvärlden och varför inte även av
oss.
Direkt till programmet kommer du här: http://nmai.si.edu/nk360/
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Puebloindianernas rituella årscykel har börjat för i år
På vår hemsida kan ni nu se en ny liten film inlagd på första sidan. Det är en tämligen
informativ film om Hopiindianernas årliga Kachinakult. Ett slags religiöst skådespel som börjar vid Vintersolståndet (21 december) och pågår till en bit in i juli. Under den här tiden anser dessa pueblofolk att deras byar besöks av andar som kallas Kachinas. De här andarna
kommer till byarna för att hjälpa folken med sådant som de behöver för att klara det hårda
livet i dessa torra, närmast ökenartade områden. Det är främst sådana saker som har att
göra med sådd och skörd samt vattentillgång. Men också om fertilitet. Fertilitet för såväl
människor som djur och växter.
De sydvästra stammarna representerar två levnadsformer: de bofasta jordbrukarna som
lever i små byar och odlar grödor; och de halvnomadiska grupperna som är beroende av
jakt och under senare tid också på uppfödning av boskap. Ofta förekommer de här grupperna i samma områden, men nyttjar landet för olika ändamål. Det är de bofasta indianerna i
Arizona och New Mexico; de som lever i små samhällen bestående av sammanbyggda hus
som de spanska conquistadorerna kallade "pueblos".
Bönder i hela världen har alltid varit beroende av vädret för att få goda skördar och Pueblofolket har sedan tusentals år samlat på sig erfarenheter om vad som kan hända om vissa
villkor råder, och med denna kunskap har de skapat sig ett system för att spå väder. Men
det här har ändå inte varit tillräckligt för att säkert överleva på deras halvökenartade mark.
Därför utvecklade Pueblo-folken ett sätt att säkra hjälp från de övernaturliga krafter som
tros styra naturen. Alla Pueblos har detta komplexa religiösa mönster, men i vissa grupper
är det mer utstuderat än i andra.

Hopi-indianerna är de västligaste av Pueblo-folken och bor i tolv byar som ligger på tre
platåberg (mesas) i nordöstra Arizona. Berg som kort och gott kallas första, andra och
tredje mesan räknat från öster. För att odla sina grödor, särskilt majs i deras halvtorra
mark, tror Hopis att det är absolut nödvändigt att ha de övernaturliga krafterna på sin sida.
Hopierna tror att dessa andar har övernaturliga förmågor som folket inte har och att de i sin
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tur har andra förmågor som andarna kan dra nytta av. Därför består de religiösa ceremonierna av ett givande och tagande av gåvor. Andarna vill ha bönefjädrar, majspollen och
olika ritualer och Hopis vill ha regn, så detta ömsesidiga utbyte fungerar bra för båda parter.
Kachina-kulten har beskrivits som en gemensam nämnare i Hopi-religionen. Nästan varje
Hopi tar del i den och Kachinas är en populär och mycket omtalad funktion i Hopi-livet.
Hopi Kachinas är övernaturliga väsen, som förkroppsligar andliga levande ting, men även
förfäder som har dött och blivit en del av naturen. Kachinas anses ha förmågor att styra
över naturen, speciellt vädret, men högre gudar begränsar i viss mån omfattningen av deras krafter. Det finns alltså ytterligare övernaturliga krafter i Hopiindianernas gudavärld
som inte är Kachinas, men som påverkar Kachinas.
För Hopis del är det viktigt att bevara harmoni med världen runt dem, inte bara med människor och djur utan med föremål i naturen, såsom stenar, moln, himmel, etc., som Hopis
anser också innehåller liv. Eftersom Kachinas förkroppsligar dessa andar är de Hopi-folkets
andliga väktare och vakar över deras sätt att leva. Och eftersom de kan försäkra människors, djurs och växters fertilitet, försäkrar de livet självt. Hopifolket har av tradition avbildat Kachinas genom att karva figurer ur cottonwoodrot. Figurer som ska efterlikna hur man
menar att dessa Kachins ser ut. Det är dessa som utgör de välkända Kachinadockorna som
numera även har blivit av intresse för samlare och inte minst för turister.
I den årliga cykeln av religiösa ceremonier är Kachinadanser de mest betydelsefulla. Men
termen "dans" har inte samma betydelse som den västerländska uppfattningen som social
eller underhållande dans. Det är mera som ett teaterspel där Kachinas representeras av
Hopimän i åldern tio till åttio år.
När Kachinas representeras av männen
i byarna antar de visuell form som kan
ses på gatorna och torget i byn. Det är
här som Kachinaanden är som allra
tydligast. För den Hopiman som framträder i den maskerade rollen känner
att när han efterliknar en Kachina, så
blir han själv övernaturlig. Som övernaturlig kan han bota sjukdom, få majsen att växa, locka fram moln och få
regn att falla. Kachinas vakar över de
intrikata ceremonierna och de bidrar
till att förstärka disciplin och ordning i
Hopivärlden.
Eftersom det finns många omständigheter som uppstår och som kräver övernaturlig hjälp
så finns det många Kachinas. Bland Hopi finns cirka 300 Kachinas som är vanligt förekommande och åtminstone ytterligare 200 som kan vara kända men endast förekommer sporadiskt i Kachinadanserna. Det är helt normalt att Kachinas kan förlora i betydelse och nya
dyka upp i deras ställe allteftersom behoven i hopisamhället förändras. Sålunda finns det
vissa Kachinas som man endast kommer ihåg till utseendet, men där man inte längre vet
vad den hade för ursprungligt syfte, medan vissa efterhand helt har försvunnit. Men samtidigt finns det ”nya” Kachinas som inte är mer än några år gamla.
Varje Kachina har en särskild utformning eller symbolik som identifierar den för Hopifolket.
Mindre strikta är detaljer i den kostym som är nödvändig för olika typer av Kachinas. Det
finns många Kachinas som representerar element i Hopis värld, som växter, djur, moln,
abstrakta former, stjärnor och himmel. Allt som omger Hopi kan ha en övernaturlig koppling och det är sålunda möjligt att ha en Ask-Kachina eller en Jimson Weed Kachina
(Jimson Weed = växten Spikklubba). Dessutom finns det Kachinas som representerar anden hos Hopis grannar, Navajo eller Zuni, Havasupai eller Apache. Dessa kan vara antingen
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karikatyrer eller riktiga avbildningar av dessa folk. En grupp Kachinas, hövding-Kachinas,
motsvarar byledarna och är de som är viktigast. De har bestämmanderätt över andra
Kachinas och de mera betydelsefulla aspekterna av bylivet. Dessa Kachinas, som är ganska
få till antalet, förändras aldrig och uppträder alltid vid varje viktig ceremoni, som de hör
ihop med. Det finns en annan grupp Kachinas som kan beskrivas som krigare eller vakter.
De övervakar hanteringen av särskilda händelser, ser till att publiken inte närmar sig det
avgränsade dansområdet eller stör dansarna. Några av dem har i uppgift att bevaka olika
samhällsuppgifter och se till att Hopi-männen verkligen deltar och utför sina åligganden.
Andra bär krigssymbolik som refererar tillbaka i tiden till den tid då Hopis attackerades av
fientliga grannar. Även om Hopis anses fredliga, är nödvändigheten av försvar i det förflutna
hågkommet genom att spjut ingår i vissa Kachinas utrustning i de designmönster som symboliserar mod. Något som framträder tydligt inte minst i den Kachina som kallas Krigarflickan, hon som räddade sin by, när den attackerades av fiender.
Kachina-kalendern börjar med att de viktigaste Kachinas anländer i januari. Vid denna tidpunkt välsignar hövding-Kachinas vissa delar av byn och utför ritualer utformade för att
öppna säsongen för andra Kachina-föreställningar. Den andra stora ceremonin - Powamu inträffar i februari och innehåller det magiska uppdykandet av gröna växter, medan landet
fortfarande är låst i vinterns grepp. Vid Powamu eller "Bean Dance", som den också kallas,
uppträder ett stort antal Kachinas, men vanligtvis dansar de inte. Ibland, när de unga männen i byn initieras i stammen (inte att förväxlas med barnets årliga invigning i kachinakulten), kan Powamu-ceremonin vara ännu större, och sällsynta Kachinas brukar då synas
till. I mars hålls nattdansen i kivarummen, för det är fortfarande för kallt att dansa på plazan. Dessa danser liknar i allmänhet Plaza-danserna som hålls senare på våren. Plazadanser består av linjedansare, med många deltagare som alla representerar en en och
samma Kachina eller en blandad grupp av liknande figurer. Den större ytan på plazan ger
utrymme för de långa raderna med vanliga dansare och för de mer aktiva "sidodansarna".
Dessa mycket skickliga "sidodansare" uppmuntrar de andra och markerar ofta sångernas
rytm med gester. Sommardanser är alltid populära och välbesökta. Årets sista dans är
"Home Dance", eller Niman. Den signalerar avtåget av alla Kachinas tillbaka till deras hem i
bergen. Efter "Home Dance" ser man inga flera Kachinas i byarna förrän nästa år.
Kachinas upptar alltså mycket av det ceremoniella året. De distribuerar mat och ger välsignelser, tar emot böner, erbjuder underhållning och återspeglar många funktioner i Hopilivet. Även många viktiga familjeförhållanden
finns därför bland
Kachinas. Så även om
det bara är män som
uppträder som Kachinas
så förekommer kvinnor
(Kachina-mana) som
systrar eller hustrur till
manliga dansare.
Kachinas kan ha mostrar, farbröder eller farfäder, så att livet bland de övernaturliga tycks spegla den naturliga ordningen i Hopis familjeliv. I Kachina-dansen mal Kachina-kvinnorna (som oftast alltså gestaltas av män) majsmjöl i
en rituell procedur som ackompanjeras med ljud från raspar och kalebasskallror, varefter
manliga Kachinas delar ut mat till alla. Symboliken i det här är att jordbrukarnas produkter
delas av hela samhället. Under dagen festar byborna ofta i olika släkters hem, njuter av
samvaron och förstärker sina familjers och klaners släktskap.
Genom de olika formerna av underhållning, disciplin, undervisning, förklaringar av naturen
och tillbakablickar på Hopis historia blandas allt i Kachina-kulten. Faktum är att de många
olika aspekterna av Kachinas och deras flexibilitet är något som kan förklara deras betydelse och popularitet.
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Månadens konstnär
Ny månad och ny konstnär. Den här gången en svensktalande glaskonstnär med rötter i
Tlingitstammen på Nordvästkusten. En ung konstnär som vi känner väl sedan vi besökte honom i hans glasblåsarstudio i Seattle under vår medlemsresa 2010. Hans namn är Preston
Singletary och han har varit verksam förutom i sitt hemland även i Italien, Sverige och Finland. Är gift med en svenska, Åsa Sandlund. Paret har tre barn.
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