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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

Lufttrafiken är förvisso intensiv. Tranor och svanar
bara väller in. Det lär vara rekord för svanar redan i år.
Men talgoxar och blåmesar i trädgården får nu försöka att
anpassa sig. För jag tänker inte fylla på jordnötsbehållare
mera nu. Någon ”forskare” hade ju fått för sig att stadsfåglar blir mera stressade än de som lever ute i skogen
och ville ta det här till intäkt för att det inte var så nyttigt
för fåglarna att få mat i folks trädgårdar. Ja, det är lätt att
få idéer… Och vad ska sådan ”forskning” tjäna till? Så mitt
bud till er alla… fortsätt att mata de små pjoddarna på
vintern, så har ni glädje av dem på sommaren också. Jag
kan meddela att korparna i Ramlösaparken redan ligger
på ägg. De skällde på mig när jag gick förbi häromdagen.
Men egentligen tror jag inte att de bryr sig mycket om
mig. De ville nog bara tala om att de är där i år också.
Så kan vi meddela att bonnapågarna på Bjärehalvön
redan har fått päraknölarna i backen. De lovar att det kan
bli päragröd (potatismos för er i de nordligare provinserna
som inte hänger med så bra i det mera kontinentala språket) redan till Mors Dag. Gott, gott, gott… Härliga tider...
Strålande tider… Men ändå, det vill sig inte riktigt med våren… trots att jag försökte med att ställa in kvast och snöskyffel i förrådet. Ja, tusan vet… men hoppas...
Mailproblemen har varit efterhängsna. Men kanske
att det fungerar nu, om vi har tur.
Sedan blir det spännande att se hur många som tar
tillfället i akt att nu vid månadsslutet förnya sina prenumerationer på vår eminenta medlemstidskrift. Det saknas
ännu något femtontal för att nå upp till förra årets antal
medlemmar.
Hälsningar till er alla från Bertil Thörn
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Efterhängsna mailproblem
De senaste två veckorna har min mail helt och hållet legat nere. Jag har varken kunnat
ta emot eller skicka några mail. Före det så kunde jag läsa men inte skicka. Det vill säga vissa mail gick igenom, men jag har förstått att vissa andra har aldrig skickats iväg. Så om det
är några av er som inte fick vårt förra informationsutskick, nummer 5 2017, som gick ut den
10 mars, så skulle jag vilja höra ifrån er. Samtidigt kan jag påpeka att alla våra informationsutskick finns att läsa på vår hemsida. Gå till fliken ”Aktiviteter/Nyheter” så finns där
klicklänkar som heter ”Länk till senaste medlemsinformation”. Där hittar ni alla våra utskick.
Där finns även en separat länk till en lista över alla tidigare utskick, så att ni kan gå längre
tillbaka om ni vill.
Att få dessa informationsutskick sända till er egen mailadress är som bekant gratis och
även om ni inte vill prenumerera på vår medlemstidning, så får ni dessa utskick så länge jag
har en aktuell mailadress till er och ni inte uttryckligen har sagt ifrån, att ni inte längre vill få
dessa mail.
Mina mailproblem började alltså för flera veckor sedan, men till en början var det bara
mindre störningar och jag kunde dessutom öppna och läsa inkommande mail på min bärbara
dator. Jag hade då kontakt med kundtjänst på Bredbandsbolaget, som är min bredbandsleverantör. Men där möttes jag av en manlig tekniker som inte var speciellt hjälpsam och menade att det minsann inte var något fel på Bredbandsbolagets service. Han hävdade i stället
att felet låg hos Microsoft och deras programvara. När man inte är speciellt datatekniskt
kunnig så är det ju hopplöst att argumentera mot sådana. Man har ju inte en susning om
vad alla specialuttryck betyder, som de börjar kasta ur sig och man har ingen aning om vad
man ska svara på deras frågor. Antagligen tycker de då det är jobbigt och väljer kanske
hellre att skylla på annat i stället för att själva börja rota. Man tycker ju att det borde räcka
med att man förklarar att ”jag kan inte längre ta emot några mail och det här är den felsignal (user mailbox locked) jag får i stället för ett mail”!!!
Så det var bara att hanka sig fram så gott det gick med att skicka ut diverse testmail
till folk man känner och sedan ringa och fråga om de har fått några mail från mig. Ibland har
det fungerat, ibland inte. Man törs ju inte heller börja ställa om i alla inställningar alltför
mycket för att inte riskera att allt havererar fullständigt. Något som det alltså ändå gjorde
för en dryg vecka sedan. Nya samtal till Bredbandsbolaget och nu med en tekniker som åtminstone lämnade frågan vidare till deras specialistavdelning. Då dröjde det bara ett dygn
så kom det ett SMS på telefonen, som berättade att problemet var löst, men att jag nu behövde ha ett annat lösenord, vilket jag skulle få per post. Överlycklig rusade man till brevlådan nästa dag med förhoppningen att där skulle finnas ett brev med en massa bokstäver
och siffror i, som nu på nytt skulle öppna porten till informationsflödet. Men postlådan var
tom och innehållslös! Ytterligare en dags vänta… men lika tomt! I fem dagar väntade jag
förgäves på ett brev från Bredbandsbolaget. Men sedan brast tålamodet och ett tredje samtal ringdes. Nu till en kvinnlig tekniker som undrade vad mitt problem var. Vad svarar man
på det? ”Jag har inte fått något brev från er med mitt nya lösenord”… Tyst i luren… och efter
en stund: ”Till vad skulle du ha lösenord?” Lika tyst blev jag… Vad svarar man på det? ”Står
inte det i det så kallade ”ärendenumret” som ni själva har upprättat? Jag behöver ha ett nytt
lösenord till min mail!” Tyst igen en stund, men så svarade hon bara: ”då ska du få ett lösenord här”! Alltså, var det så enkelt?… Varför kunde jag inte ha fått det lösenordet direkt
på telefon för fem dagar sedan? Man blir bara… ja, ni vet. Men det passar sig inte att skriva
ut allt det här… Höll dock på att få släppa telefonluren, för den blev så varm.
Så äntligen har jag nu fått igång min mail på den gamla stationära datorn igen. Men nu
går det inte att läsa några mail på den bärbara!!! Och inte heller tycks mailadressen till Indi2

anklubben, den som är ”info@indianklubben.org” fungera. Däremot väller det fortfarande in
mail till en gammal, sedan länge, avslutad adress som jag hade hos TELE2. Men där kommer
det bara en massa reklam och annat trams, som man får börja dagen med att sitta och sudda bort. Man kan bli tokig för mindre!!!
Nu hoppas jag bara på att det här informationsutskicket verkligen når alla.
Sequoys hus räddat åt eftervärlden
The Cherokee Nation glädjer sig åt att ha kunnat förvärva den välkände Sequoyas
hem. Den Sequoya som utvecklade ett alfabet för sitt folks språk.
”Vi är så stolta över att vi genom den här överlåtelsen får ta över och driva vidare denna historiska plats och välkomnar de möjligheter det ger att nu kunna visa platsen den respekt
och den heder som den är värd”, säger stammens huvudledare, Principal Chief Bill John Baker. ”I vår stams långa och innehållsrika historia har Sequoya satt outplånliga spår och
verkligen med sin gärning förändrat vårt folks sätt att kommunicera, dela kunskap och idéer
samt bevara vår historia. Han var ett geni som påskyndade vår stams utveckling och gav
den en rikare historia. Han förvandlade framtiden för oss cherokeer och för alla ursprungsfolk, inte bara för de närmaste sju generationerna utan för alla framtida generationer”.
Onsdagen den 9 november 2016 formaliserade Cherokee Nation köpet av Sequoyas stuga
från Oklahoma Historical Society, som inte längre ansåg sig ha råd att förvalta den historiska platsen efter att budgetnedskärningar aviserats.
Stugan, som bara innehåller ett rum, byggdes av Sequoya 1829 och har alltid varit ett omtyckt turistmål. Den besöks årligen av 12 000 besökare. Den blev 1966 utsedd till National
Historic Landmark och 2006 även till National Literary Landmark. Fastigheten omfattar även
80 hektar mark.
Cherokee Nations stabschef Chuck Hoskin, har
spelat en viktig roll i genomförandet av den här
affären.
”Vår möjlighet att samarbeta med statens historiska förening i det här ärendet kommer att
gynna alla historieintresserade i nordöstra Oklahoma”, säger han. ”Det var helt naturligt för oss
att gå in och rädda den här historiska platsen.
Vår ambition att nu ta över förvaltningen av stugan och landområdet innebär för oss cherokeer,
att vi nu kan föra fram historien om Sequoya ur
ett unikt cherokeeindianskt perspektiv. Vi kommer att kunna göra det med våra egna ord
genom vårt eget språk som han hjälpte oss att vidareutveckla”.
Sequoya, som också varit känd under namnen George Guess eller George Gist, föddes i
Tennessee omkring 1778. Han började experimentera med ett alfabet för cherokeespråket
tidigt och det var färdigutvecklat under 1820-talet. Cherokeerna var därigenom det första
indianska folk som hade ett eget alfabet och ett eget skrivspråk. Läskunnigheten inom
stammen tog omedelbart fart och det dröjde inte många år förrän den var omfattande.
Antalet medlemmar
Ytterligare en medlem har till dags dato valt att förnya sitt medlemskap. Men det är ju
ännu några dagar kvar innan månadsslutet, då de flesta förmodligen brukar sätta sig med
sina betalningsuppdrag. I dagsläget är vi alltså 141 medlemmar och det fattas därmed ännu
15 stycken för att komma upp i samma antal som förra året.
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Pocahontas—romantiserad historia eller stor tragik ?
I tisdags, den 21 mars 2017 var det 400-årsdagen av Matoakas, eller som vi vanligen
säger ”Pocahontas, den Algonkinska indian-prinsessans” död och begravning i England. Den
här händelsen uppmärksammas som vanligt i den lilla staden Gravesend, i nordvästra delen
av grevskapet Kent i England, där hon är begravd. Här har man avsatt hela året 2016/2017
till att fira och minnas det här på olika sätt.
Stadsfullmäktige, ”Gravesham Borough Council”, har samarbetat med stadens skolor och
många olika grupper över hela landet för att uppmärksamma den engelska versionen av
”hennes livs historia”. Det har man gjort i ett 400-punkters program kallat ”Pocahontas 400
– Peace and Reconciliation project”. Ett program som har inkluderat olika skolaktiviteter, teaterspel, föredrag hållna av engelska historiker, akademiska utbildningar, besök av en före
detta amerikansk ambassadör, familje-reenaktments, musikaliska föreställningar konstutställningar och parader av olika slag.
Även om det finns ett samförstånd på alla nivåer i såväl England som
USA, att det är den sanna historien om Pocahontas som ska presenteras, så måste man samtidigt trycka på det faktiska förhållandet med
den tragedi och den hjärtesorg som denna unga flicka i verkligheten
genomled. För att få en liten insikt i det kan man läsa en artikel skriven
av Vincent Schilling (Akwesasne Mohawk) från vilken jag här översätter
delar. Och kanske gör vi så att vi översätter hela artikeln och använder
den i vårt medlemstidning vid något lämpligt tillfälle. Men fram till dess,
här kommer några av de punkter som Schilling trycker på.
För nutida amerikanska generationer innebär sannolikt Pocahontas inget annat än den
bild Disney har givit oss av en ung Powhatan-kvinna, som orädd dyker från jättelika klippor
längs Virginias kust och som har en talande tvättbjörn som sin kompis. Att det i verkligheten
inte finns några klippor vid Virginias kust är i sammanhanget troligen helt ointressant för publiken. Vi, i den betydligt äldre generationen, har istället genom åren blivit matade med en
beskrivning av en stark och närmast glorifierad feministisk förebild. En bild som man fortfarande frammanar under sina festligheter i England i samband med det 400-åriga minnet av
hennes död och begravning.
Men den verkliga historien om Pocahontas var i själva verket en berättelse fylld av tragik
och hjärtlöshet, av våld och grymhet och bär ett vittnesbörd om den vita rasens översitteri.
De två viktigaste källor vi har, som berättar historien om Pocahontas, är båda tyvärr av något oklar och till och med tveksam sanningshalt. Och det är de två beskrivningarna som nu
står emot varandra. I båda finns drag av mer eller mindre osannolika påståenden och man
kan ana politiska, eller i varje fall privatpolitiska, argument bakom dem. I det ena fallet har
vi en bok med titeln, General Historie of Virginia, som en av huvudpersonerna själv, kapten John Smith, skrev redan 1624 . Den motsatta varianten kommer långt senare från doktor Linwood Custalow, som är Mataponistammens historiebevarare och den som är förvaltare
av berättelserna ingående i stammens muntliga tradition, där även historien om Pocahontas
alltså återfinns. Även han har skrivit en bok som har titeln The True Story of Pocahontas,
The Other Side of History. I ena fallet har vi alltså en av de inblandade ”förövarnas” egen
berättelse. I det andra har vi nedteckningar av en indianstams muntliga tradition. Den senare är tveklöst dessutom skriven som en direkt kritik av vad den förstnämnda framför. Således är det nog klokt att inte säga att varken den ena eller den andra står för den definitiva
sanningen. Men enbart baserat på logiskt resonerande kan man nog i många fall känna att
doktor Custalows beskrivningar låter betydligt mera trovärdiga än John Smiths. Följande är
ett antal av de punkter där historierna skiljer sig i betydande grad.
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Men först, låt oss repetera lite bakgrundsinformation. Pocahontas mor var en kvinna från en
av stammarna i det mäktiga Powhatan-konfederationen. Hennes namn var också Pocahontas. Modern, Pocahontas, dog dock i samband med födseln, som skedde 1597 och den lilla
flickan fick alltså börja sitt liv som moderlös, men blev väl omhändertagen av släktingar och
av faderns många andra hustrur. Hon fick efter födseln namnet Matoaka, som lär betyda något i stil med ”blomman mellan två strömmar”. Den lilla flickans far var en man vid namn
Wahunsenaca, som var född någon gång omkring 1550. Han kom senare att bli överhövding
för hela stamkonfederationen och kallades därefter för Powhatan. Det sägs att Wahunsenaca sörjde sin hustru så mycket att han senare kom att kalla sin nya dotter för Pocahontas i
stället för Matoaka.
När John Smith kom till Virginia våren 1607, var alltså Matoaka 9 eller 10 år. John Smith
blev inte särskilt väl sedd av indianerna i området, då han hade för vana att ständigt hota
dem och kräva att de skulle förse Jamestown-kolonin med mat. Men då såväl engelsmännen
som Powhatans folk fruktade spanjorerna så ingick de ändå en allians. Det här växte fram
efter att Smith faktiskt hade blivit tillfångatagen av Powhatans yngre bror och förd till Powhatans by. Där hade efter en tid en vänskap vuxit fram mellan Powhatan och Smith, som
alltså så småningom ledde till deras formella allians. Under den här tiden levde således
Smith till stor del i Powhatans by och hade då naturligtvis tillfälle att även se den unga Matoaka. Men det fanns många barn i byn och alla barn var väl påpassade av de vuxna, så
sannolikheten för att Smith och Matoaka skulle ha börjat umgås är helt obefintlig. Det finns
heller inga belägg för att Smith och Matoaka skulle ha fattat tycke för varandra, när Matoaka
blivit äldre. De gifte sig heller aldrig, som sägnen berättar.
Att den unga Matoaka vid ett tillfälle skulle ha räddat Smith från att dödas av indianerna faller också på sin egen orimlighet. Det här skulle enligt John Smiths egen utsaga ha skett i
samband med att Powhatan, enligt stammens seder och bruk, under en fyra dagar lång ceremoni beslutat sig för att utse Smith till ”werovance” (motsvarande hövding) för den engelska kolonin. Det är ju fullt obegripligt, att Powhatan då skulle försöka döda Smith under
den pågående ceremonin. En ceremoni som han själv hade tagit initiativ till. Möjligen skulle
det under denna ceremoni ha kunnat finnas något dramatiskt inslag, som den okunnige
Smith tolkade som att han höll på att bli mördad. Men att en liten flicka, som då ännu bara
var ett barn, skulle ha ingripit och räddat Smith undan hennes egen far och därmed avbrutit
en traditionell ceremoni, förstår ju var och en vore helt orimligt. För det första, var det som
pågick, en ceremoni för att hedra Smith och för det andra så skulle hon aldrig ha varit tillåten att ens vara i närheten.
Att Matoaka därefter skulle ha satt sig upp mot sin far och mot hans vilja personligen vandrat genom skogarna för att förse kolonin Jamestown med mat förefaller också helt orimligt.
Powhatans by låg hela två mil från kolonin och att en knappt tonårig flicka skulle ta strid
med sin far och själv vandra den sträckan genom vildmarken, bärande på mat, inser man ju
lätt det orimliga i. Att medlemmar ur Powhatans stam ibland besökte Jamestown och då förde med sig mat och andra vänskapsgåvor var bara ett naturligt tecken på vänskap. Däremot
är det inte omöjligt att Matoaka, vid något eller några av dessa tillfällen, fanns med i den
indianska besöksgruppen. Att indianerna förde sina barn med sig skulle ju till och med ha
kunnat ingå i deras strategi, att övertyga de vita, att de kom i vänskapliga syften.
Inte heller är det speciellt sannolikt att Matoaka vid ett senare tillfälle skulle ha smitit iväg
till kolonin för att varna John Smith för att indianerna tänkte mörda honom. Men i stammens
muntliga tradition berättas att Smith, trots att han utsetts av Powhatan att vara kolonins
werovance, på nytt börjat bete sig fientligt mot indianerna. Det framgår där att kolonisterna
aldrig lyckades speciellt väl med sina försöka att starta odlingar, som kunde försörja dem
och att Smith då på nytt tagit till hot mot indianerna, för att dessa skulle förse kolonin med
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mat. Allrahelst som relationerna börjat bli tämligen frostiga och det faktum att en hövdings
dotter med största sannolikhet skulle vara väldigt påpassad, gör det inte speciellt troligt att
hon skulle kunna smita iväg och varna Smith för att hennes egen far ville honom något illa.
Att samtliga dessa påståenden skulle vara påhittade i efterhand stärks av, att ett brev som
John Smith skrev 1608, inte på något sätt antyder att Matoaka skulle ha räddat hans liv vid
två olika tillfällen. Det här var i stället en historia som inte framfördes förrän 1624, i hans
bok General Historie of Virginia. Alla människor som skulle ha kunnat intyga sanningshalten i
dessa påståenden var då redan döda.
Trots alliansen mellan kolonin Jamestown och Powhatans stamgrupper var samlivet mellan
vita och röda synnerligen ansträngt och oroligt. Man kan säga att de vita snarast terroriserade indianerna, som de ansåg vara lägre stående individer. Speciellt kvinnor och barn råkade
ofta illa ut. Sommartid var indianerna lättklädda som en anpassning till väderlek och temperaturer. Kvinnorna ofta halvnakna och barnen nästa undantagslöst helt nakna. Det här frestade förmodligen många av de vita männen i kolonin och såväl kvinnor som barn blev sexuellt utnyttjade, våldtagna och misshandlade. Det hände till och med att kvinnor gav sig åt
männen för att skydda barnen från att bli utsatta. Indianerna var chockade över dessa
grymheter och beklagade sig över att de engelska myndigheterna inte gjorde något för att
skydda dem från de våldsamma kolonisterna.
Under dessa orliga tider växte nu Matoaka upp och nådde puberteten. I en ceremoni för att
bekräfta att hon nu var en mogen kvinna, beslutade hennes far att hon skulle lämna sitt
flicknamn och nu i stället kallas för Pocahontas, som en hyllning till sin döda mor. I samband
med denna ceremoni är det troligt att hon ”dansade” med (sammanfördes med) den unge
krigaren från stammen Potowomac, Kocoum, som var en yngre bror till hövdingen Japazaw,
som i sin tur var en av Powhatans bästa vänner. Powhatan ansåg att Kocoum skulle vara ett
bra parti för hans nu 14-åriga dotter. Det skulle ytterligare stärka banden mellan de båda
stammarna. Så den unga Pocahontas och krigaren Kocoum gifte sig och de fick snart ett
barn. Pocahontas levde nu med sin nya familj i potowomacstammens by.
Någon gång under året 1613 inträffade en händelse, som vi inte vet om den var planerad
eller om det bara råkade bli så. Kolonin Jamestown hade fått en ny medlem. En kapten Samuel Argall hade anlänt med sitt fartyg under året 1612. Av någon anledning utrustade han
en expedition till potowomacstammens by, där han helt enkelt kidnappade Pocahontas. Möjligen skulle det här ha kunnat vara planerat, som ett försök att sätta press på hövdingen
Powhatan, att mera aktivt stödja kolonin. Men vi vet inte. Det hela slutade med att Pocahontas tvingades lämna sitt barn till andra kvinnor i stammen och följa med kapten Argall
ombord på hans fartyg. Under tiden mördades hennes man, Kocoum, utan att hon visste
det. I den fångenskap som följde blev Pocahontas våldtagen. Troligen av flera förövare och
vid ett flertal tillfällen. Resultatet blev att hon på nytt blev gravid och så småningom födde
en son, som fick namnet Thomas. Var hon hölls fången är oklart, men troligen först i Jamestown för att sedan bli flyttad till Henrico, efter att hon blivit gravid. Under sin fångenskap
blev hon så deprimerad, rädd och tillbakadragen, att kolonisterna tillät hennes äldsta syster
Mattachanna och hennes man Uttamattamakin att komma till henne. Under tiden i fångenskap försökte kolonisterna hela tiden att få Pocahontas att bli ”civiliserad”. De klädde henne
i engelska kläder, som hon ständigt tog av sig, därför att de var så obekväma. Till slut tvingade de henne att acceptera att konverteras till kristendomen och döpte henne till Rebecca.
Efter en tid i fångenskap började kolonin att få ekonomiska problem. Den dåvarande ledaren, John Rolfe, fick 1616 ett år på sig att få kolonin lönsam, annars skulle England dra in
dess stöd. Rolfes plan var att få indianerna att lära kolonisterna hur man odlade, torkade
och behandlade tobak för att sedan kunna sälja den här produkten till Europa och bli ekonomisk oberoende. Men han insåg att på grund av det ansträngda läget mellan indianerna och
6

de vita så skulle det inte gå. Då fann han på idén att gifta sig med Pocahontas och hoppades
att det skulle öppna dörrarna för ett samarbete. I vissa historieframställningar har det påståtts att denna förening tillkom på grund av kärlek, men det är knappast troligt, då Pocahontas även fortsättningsvis förvägrades att kontakta sina släktingar. Ingen från hennes
släkt var heller närvarande vid bröllopet, då man var rädda för att kastas i fängelse. De kunde dock inte längre hindra Rolfe från att få reda på, hur man framställde tobak och det här
blev senare den produkt som räddade kolonin ekonomiskt. Men för indianerna var detta
ännu en katastrof. Kolonisterna behövde nu mera land, för att anlägga stora odlingar och
det landet tog man helt enkelt från indianerna med våld.
Rolfe såg nu en möjlighet att ytterligare förbättra kolonins rykte i England och därmed försäkra sig om ökat ekonomiskt stöd. Möjligheten bestod i att han skulle föra Pocahontas till
England, där han tänkte sig att hon skulle visas upp som något exotiskt. Powhatan fick reda
på planerna, men tordes inte ingripa av rädsla för att hans dotter då kanske skulle kunna
komma till skada. Så Rolfe avseglade med sin brud och ett antal andra indianer, inklusive
Pocahontas syster Mattachanna, på kapten Argalls fartyg (han som ursprungligen hade kidnappat henne). Väl i England visades hon upp inför det kungliga hovet, för adeln och den
ekonomiska noblessen. Själv insåg Pocahontas att hon blev utnyttjad och längtade intensivt
hem till sin släkt. I England återsåg hon som
hastigast John Smith och anklagade honom för
att ha missbrukat sin post som kolonins ledare
och som sådan förorsakat indianerna skada.
Rolfe tänkte sig, att man efter att ha visat upp
sina exotiska följeslagare och utnyttjat dem så
mycket det gick i förhandlingar med statsledning och med ekonomiskt ansvariga, skulle
återvända till Virginia våren 1617. Så skedde
också och de anträdde färden. Men efter en
middag tillsammans med Rolfe och Argall, ombord på Argalls skepp, blev hon plötsligt sjuk,
kräktes våldsamt och dog kort därefter, knappt
21 år gammal. Det har allt sedan dess funnits
misstankar om att hon helt enkelt hade förgiftats. Inte heller fördes hennes kropp tillbaka
till Virginia, utan hon begravdes den 21 mars
1617 i byn Gravesend, i grevskapet Kent, på
floden Themsens södra strand, mitt emot Tilbury i Essex. När Powhatan fick reda på att
hans dotter hade dött sörjde han henne djupt,
Rebecca ”Pocahontas” Rolfe i England
anklagade sig själv för att han inte hade gjort
ett försök att befria henne. Han blev djupt deprimerad och gick själv bort bara ett år senare.
Enligt indianernas muntliga tradition sägs det att flertalet av de andra indianer som hade
förts till England av Rolfe, därefter hade sålts i England som hushållsslavar eller till kringresande cirkusar som exotiska uppvisningsföremål. Flera av de kvinnor som under vistelsen i
England blivit gravida sändes i stället till Bermudas, där de såldes på slavmarknaden.
Man ska nu vara medveten om att dessa beskrivningar är vad som finns bevarat dels inom
en dominerande vit kultur, som naturligtvis inte ville erkänna att de begått några inhumaniteter mot ett ursprungsfolk och å andra sidan, ett förtryckt indianfolks muntliga tradition,
vilken naturligtvis inte innehåller några som helst juridiska bevis som går att bekräfta. Läs
alltså det här med den kunskapen i bakhuvudet.
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Månadens konstnär
Ytterligare ett antal bilder av den skicklige målaren Jason Rich . Man inser ju lätt att
det är hästar som är hans favoritmodeller. Här och där kompletterade antingen med cowboys eller indianer.
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