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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

Vi tycker att den skulle ha varit här nu. De flesta
flyttfåglar är redan komna och växterna i naturen gör vad
de kan för att vi ska nysa och snora. Vitsipporna gör
också vad de kan för att lysa upp bland fjolårslövet, men
alla undrar vi… vad håller ni på med, där på SMHI? Snö,
minusgrader och halv storm!!! Är det vårväder, det?
Skärp er!!! Vi betalar ju ändå så pass mycket i skatt…
När det här skrivs så vet jag fortfarande inte med säkerhet om jag kommer att klara av att skicka ut det till er.
Jag har nu nämligen haft det sedan en tid befarade totala
haveriet på min gamla stationära dator. Men efter att ha
rivit ut hårddisken ur den, investerat i lite extra utrustning
och ägnat ett stort antal sena kvällar och sömnlösa nätter
åt att kopiera över det viktigaste ur den döende hårddisken till min bärbara dator, så har jag ändå lyckats rädda
ett stort antal oumbärliga filer. Men nu kämpar jag som
bäst med att få min stressade hjärna att förstå hur den
betydligt modernare laptoppen fungerar med sina uppgraderade programvarianter av de olika administrativa program som jag använder för att producera skrivet material,
olika registerposter, bilder och sist, men inte minst, kommunikationen via mail. Det senare är nämligen det största
problemet just nu. I den gamla maskinen kördes Windows
Mail, men i den nya måste jag hålla till godo med Outlook,
(som jag inte blir överens med… grrrr!!!). Inte har jag
heller lyckats få med mig min gamla adressbok, utan nu
måste jag skapa den på nytt. Hoppas jag hittar alla era
adresser, så att ingen blir utan. Hur jag ska lösa det på
den korta tid jag har till förfogande, vet jag inte riktigt.
Men jag hoppas att det ska gå. Jag har i alla fall medlemsregistret kvar, så det borde gå.
Nästa tidnings material hann jag dessbättre redigera
klart innan haveriet. Hoppas nu bara att det också fungerar när det ska skickas till tryckning. Håll nu tummarna,
så att vi överlever ett tag till! Hälsningar Bertil Thörn
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Lite information om en betydande indianstam

10 saker man kan berätta om ”Blackfeet Nation”,
Svartfotsindianerna
Heter det Blackfoot eller Blackfeet
och vad är i så fall skillnaden?

Svartfotsreservatet, i nordvästra Montana, gränsar till Glacier National Park i väster
och Kanada i norr och var traditionellt även ”hemland” för enorma buffelhjordar. Omkring
86% av reservatets innevånare idag är Native Americans. Reservatet storlek har i omgångar
kraftigt minskats från dess ursprung, men är ändå det till ytan 13:de största av alla indianreservat inom USA,s gränser. Det omfattar idag ungefär 1,5
miljoner acres (607 000 hektar). Huvudorten och tillika
stammens högkvarter, är staden Browning, där Earl Old Person leder ” the Tribal Business Council” (stammens regering). Han tituleras på samma gång honorary chief, ”hedershövding”.
Under senare år har staden Browning genomgått påtagliga förändringar och moderniseringar. Ett modernt sjukhus
ligger nu på höjderna norr om staden. I stadens södra ände
finns Blackfeet Community College, en högstadieskolepark
omfattande inte mindre än 13 olika byggnader. Närheten till
Glacier National Park har varit grund för en omfattande turistnäring och ett flertal olika hotell och restauranger finns i
Earl Old Person
eller omkring staden, inklusive en möjlighet att även kunna
övernatta i en tipi vid Lodgepole Gallery and Tipi Village. Glacier Peaks Casino, som har
byggts alldeles intill Holiday Inn Express i stadens västra utkant, har ytterligare ökat turistströmmen. Något som har inneburit goda förutsättningar för ett flertal nya hotellsatsningar.
Bra vägar ut och in i alla fyra väderstrecken har gjort staden mera tillgänglig och Amtrack’s
persontåg, Empire Builder, stannar också strax söder om staden, vid Heart Butte Road. Så
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turismen har seglat upp tillsammans med ranchdrift, jordbruk, olje- och gasutvinning som
de stora inkomstkällorna i området.
Men det här är ändå ett samhälle dominerat av sin indianska befolkning. Festen North
American Indian Days firar i juli i år sitt 65-årsjubileum. Det är samhällets stora årliga fest.
Mängder av powwowdansare kommer då hit och staden fylls av flera tusen besökare. När vi
var här första gången var det helt omöjligt att få hotellrum, så vi tvingades åka nästan tio
mil österut, innan vi lyckades få ett rum för övernattning. Det är stor fest. Hundratals tipis
reses då i stadens utkanter och omkring powwowarenan. En stor hästparad, där hästarna
drivs i galopp, drar genom stadens centrum. Ett spännande inslag som pekar på hästarnas
betydelse för svartfotsfolket.
Men nu till de tio saker som kan vara intressant att veta om stammen.
Blackfoot eller Blackfeet
Alla Blackfeet är Blackfoot, men alla Blackfoot är inte Blackfeet, så kan man lite kryptiskt
förklara det. Historiskt sett bestod ”the Blackfoot Confederation” av tre stammar varav en
var delad i två delar. Längst i norr var det Siksikawa, eller egentliga Blackfoot. Oftast förkortas det bara till Siksika. Längre söderut fanns Ka’ina’wa, förkortat Kainah, eller Blood som
de också kallades. Därefter kom de två grupperna av Pieganstammen. De kallade sig själva
för Pi´kani´wa, eller bara Pi´kani, varför de bland de vita även har blivit kända som Pikunistammen. Den norra grenen (Apa’tosee), som levde i Kanada kallas där för Peigan medan
den södra (Amskapi) som levde på den amerikanska sidan av gränsen, kallades Piegan. Antagligen är det här bara språkliga förvrängningar av samma namn. Men den senare gruppen
kallar sig själva numera ”Montana’s Blackfeet Nation”. Så begreppet Blackfeet är alltså en
senare tiders variant av namnet och som då bara ska användas om de som lever i USA.
Ursprunget till namnet Blackfoot
I tiden innan hästar fanns tillgängliga i de här nordliga landen så lär franska pälshandlare ha
observerat grupper av ursprungsfolk som hade vandrat genom marker som härjats av stora
gräsbränder. Genom att notera deras sotiga och svarta mockasiner gav de folket namnet
”svartfot”. Låter som en tämligen enkel förklaring, men det kanske är möjligt. En annan förklaring kommer från indianerna själva, som hävdar att buffelns klövar är svarta och att folket är symboliskt besläktade med bufflarna. De säger ”vi är buffelfolket, vi är svartfotsfolket”. Kanske lika efterhandskonstruerat det också. Men å andra sidan tycker jag inte frågan
om var namnet kommer ifrån är någon av de viktigaste frågorna. Allt det här är alltså mer
eller mindre ointressanta konstruktioner – troligen rena påhitt faktiskt. Själva kallade de sig
alltså, på sitt eget språk, för Siksikawa, vilket ska översättas med ”person med svarta fötter”. Något som förklaras komma från ett bruk av svarta (mörka) mockasiner, eller eventuellt bara ”svarta sulor”. Konstigare är det inte.
Språket
Darryl Kipp, (Apiniokio Peta("Morning Eagle"), 1944-2013) ledare för Piegan Institute, lärare, dokumentärfilmare och historiker, har varit den som i nutid har gjort mest för att
svartfotindianernas språk åter skulle vitaliseras och återuppstå som ett språk för hela folket.
Han har varit ledande i arbetet med att vidareutveckla metoder för att lära ut och återinföra
språk inom grupper som närmast helt har förlorat sitt språk. Det här är metoder som nu har
införts på såväl Hawaii som på Nya Zeeland. På svartfotsreservatet i Montana har metoden
med framgång använts på ”Cuts Wood School”, den första skola på reservatet där ursprungsspråket används dagligen i utbildningen. Antalet stammedlemmar som lär sig språket är nu på kraftig uppgång. Något som leder till ökad självkänsla och en känsla av stamtillhörighet och ger en stolthet över sitt ursprung.
Förståelsen för och vetskapen om att folket är förvaltare av ”the Beaver Medicine
Bundle”.
”Bäverknytet” är det största och även det äldsta medicinknyte som finns bland indianska
folk i Nordamerika. Det är ett heligt och symboliskt föremål av stor betydelse för stammens
religion, för folkets förhållande till det övernaturliga, det gudalika och för världens fortlevnad
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Innehållet i White Calf’s Beaver Medicine Bundle. Som synes en mängd olika saker och varje sak är
förknippad med heliga sånger och ceremonier som den som förvarade knytet måste kunna utföra.

och förnyelse. Det är ett bylte invirat i många olika tyglager och innehållande ett stort antal
föremål som alla har en symbolisk betydelse. Det finns mängder av berättelser, flera hundra
sånger och symboliska handlingar förknippade med dessa föremål och knytet har en avgörande betydelse för folket och deras känsla för sin plats i universum. Ett flertal sådana bylten har funnits genom generationerna. Men det viktigaste av de bylten vi känner till från senare tid var hövdingen White Calf’s ”Bäverknyte”. Det beskrevs 1912 av forskaren Clark
Wissler, under den tid då Tom Kiyo hade tagit över som byltets förvarare. Det innehåller totalt 35 olika föremål och med vart och ett av dessa är alltså speciella sånger och ceremonier
förknippade. Det finns idag ingen levande svartfotsindian som känner till alla sånger och alla
ceremonier, men känslan och vördnaden inför detta bylte är fortfarande mycket djup och
allvarlig. Bävern (ksis-t’uki) var, enligt svartfotsindianernas tro, ett av de djur som var involverade i skapelsen av världen.
Hur länge har svartfotsindianerna funnits här?
Svartfotsfolket, eller deras ursprungsfäder, var bland de allra första innevånarna på de
norra prärierna. Arkeologiska fynd gjorda av forskare från University of Alberta, i Edmonton,
har identifierat gamla lägerplatser i St. Mary Rivers floddal som kan dateras tillbaka till mera
än 13 000 år. Traditionella svartfotsindianer hävdar dock att de alltid har funnits här.
Hur stort är svartfotsindianernas landområde?
Folkets utbredningsområde var, när det var som störst, omkring 28 miljoner acre (11,3 miljoner hektar) och sträckte sig från en bra bit norr om Edmonton, Alberta och North Saskatchewan River och ända ner till Milk River i Montana. I öst-västlig riktning från Klippiga Bergens vattendelare och ut över prärien något trettiotal mil.
Kontakt med Lewis och Clarks upptäckarexpedition
Den enda blodsutgjutelse som skedde mellan deltagare i Lewis och Clarks expedition och
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några indianer skedde i kontakten med just svartfotsindianer. Det inträffade sent i juli 1806,
vid Two Medicine River, när kapten Lewis, med en mindre rekognoseringsgrupp stötte samman med åtta tonåriga svartfotskrigare på väg hem från en häststöldsraid. Genom teckenspråk försökte kapten Lewis förklara för ungdomarna, att det var ”Den Store Vite Fadern”
som nu kontrollerade (ägde) detta
land och att amerikanerna snart
skulle komma för att öppna handel
med indianerna. Nästa morgon kunde
dock inte de unga krigarna motstå
frestelsen, att försöka befria de vita
för en del av deras hästar och eldvapen. Men de misslyckades totalt i sitt
försök och två av dem dödades av
Lewis men. Som ett försök att gottgöra händelsen hängde kapten Lewis
en ”Thomas Jefferson-medalj” runt
halsen på Side Hill Calf, en av de dödade krigarna, innan de lämnade
platsen. Händelsen kom ändå att resultera i ett konstant krigstillstånd
under ett kvarts sekel, mellan amerikaner och svartfotsindianer, under
vilket åtskilliga vita pälsjägare och
handelsmän kom att spårlöst försvinna inom svartfotsindianernas hemland.
Landet och bufflarna
Svartfotsindianernas hemland hade kapacitet att försörja ett större antal bufflar per
kvadratkilometer än någon annan
del av prärien. Med en aldrig sinande tillströmning av friskt vatten
från bergens glaciärer och med
hjälp av den cykliskt återkommande
varma luftströmmen kallad
”Chinook winds” så trivdes här ett
speciellt proteinrikt svingelgräs
(Fescue grass). Detta gräs utgjorde
grunden för det rikaste ekosystemet i hela Nordamerika för gräsätande djur som bufflar och antiloper. Svartfotsindianernas diet bestod därför av ända upp till 80%
färskt kött. En vuxen indian kunde
dagligen sätta i sig drygt 2 till 3 kilo
kött. Svartfotsindianerna kallade
buffelkött för ”riktig mat”!
Glacier National Park
Den östra delen av Glacier National Park är resultatet av en överenskommelse som gjordes
med svartfotsstammen år 1895, då de vitas myndigheter trodde att det fanns gott om värdefulla mineraler i bergen. En överenskommelse som resulterade i att stammen på den
amerikanska sidan överlät Klippiga Bergens östra sluttningar till de vita. Några egentliga mineralfynd gjordes dock aldrig, men när den viktiga buffelkulturen kollapsade i början av
1900-talet så accepterade stammen en uppgörelse innebärande att de erhöll 1,5 miljoner
dollar och rätten att fortsatt ha tillgång till landet för jakt och fiske och för att kunna skörda
heliga växter samt att samla ved till bränsle. Efter att tiden för den misslyckade mineralletningen var över, beslutade man sig 1910 för att då i stället inrätta landområdet som en nationalpark. Men det finns fortfarande ett mindre område, som kallas ”The ceded strip” där det
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fortfarande, än i dag, tvistas om vilka stammens rättigheter är och om dess ekonomiska
status.
Triple Divide Peak
Det här är något
som egentligen inte
har med indianerna
att göra på annat
sätt än att det råkar
vara så att det inom
svartfotsindianernas
ursprungliga landområde råkar finnas
två punkter som
klassas som
”hydrologiska apex”.
Det är punkter på
jordens yta från vilken vatten rinner av
åt tre olika håll och
slutligen mynnar ut i
tre olika oceaner. De
två punkterna är dominerande bergstop-

Toppen av Triple Divide Peak i Glacier National Park

par som ligger straxt intill varandra på kontinentaldelaren i Klippiga Bergen. Den ena toppen
är Triple Divide Peak och den andra Snow Dome. Det är Triple Divide Peak som ligger på
den amerikanska sidan och alltså nu ingår i Glacier National Park. Från den rinner vatten
västerut till Stilla Havet via Flathead River och Columbia River. Mot nordost rinner vatten till
Ishavet, först via Saskatchewan River och Nelson River ut i Hudson Bay och därefter senare
alltså till Ishavet. Avrinningen från sydöstra sidan letar sig via Marias River till Missouri River
och Mississippi River för att slutligen rinna ut i Mexikanska Golfen.

*****
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Devils Tower eller Bear Lodge ?
Den 9 januari i år introducerade senator Enzi (republikan från Wyoming) ett förslag i
Senaten att officiellt döpa den signifikanta vulkaniska bergsformationen, som finns i den av
president Theodor Roosevelt 1906 skapade Devils Tower National Monument, till just Devils
Tower! Det förvånar kanske många, att själva berget egentligen aldrig har haft ett namn,
men att det namn som gavs till parken naturligtvis kom från uppfattningen att det var berget som kallades just Devils Tower. När man nu drygt 110 år senare även officiellt vill slå
fast, att själva bergsformationen ska heta just Devils Tower, så protesterar indianerna. Varför då?
Då ska man veta att det här berget i alla tider har varit heligt för ett 20-tal olika indianska
folk som har levt i området. Och man ska också veta att alla dessa har djupt rotade kulturella kopplingar till den märkliga bergsformationen. Man påpekar också att nationalmonumentet fullt ut uppfyller alla kriterier ingående i den Executiva Order från 1996 som specificerar vad som krävs för att klassas som en helig plats.
Själva har indianerna i alla tider kallat berget för Bear Lodge (Mato Tipila på Lakota), Bear
Tipi, House of the Bear, men också Grey Horn Butte. De har aldrig kallat det för Devils Tower och anser att det, som de skriver i sin protest mot förslaget är; “perceived by indigenous elders, leaders and individual tribal members as highly offensive, insulting, disparaging, disrespectful, derogatory and repugnant and serves as a constant irritant that
causes displeasure, anger, and ongoing resentment in our community.”
Man trycker i stället på att man själva aldrig har haft någon negativ inställning till berget,
aldrig har upplevt att berget skulle varit sammankopplat med djävulen eller några andra
mörkrets krafter, att platsen tvärtom alltid haft en central och enbart positiv religiös och
kulturell koppling till folken, alltsedan urminnes tider. En plats där man alltid har samlats för
religiösa ceremonier och andliga möten. Ceremonier som fortlever ännu in i denna dag, men
som genom tiderna ofta har störts av vita besökare som kommer till platsen. Alla stammar i
området där nationalmonumentet finns, i området där staterna Montana, Wyoming och SydDakota möts och sorterar under Indianbyråns region ”Great Plains”, opponerar sig nu mot
att berget officiellt skulle kallas Devils Tower. Samtidigt påpekar de att de aldrig heller har
godkänt att själva parken skulle kallas ”Devils Tower National Monument”.
Redan i oktober 2014 lämnade organisationen, ”the Great Plains Tribal Chairman’s Association” en skrivelse till myndigheterna, där de motsatte sig att parkens namn skulle vara Devils
Tower National Monument och krävde då att det skulle ändras. Man påpekade att hela 9 av
de 18 nationalmonument som Roosevelt skapat, sedan dess hade fått andra namn.
Trina Lionhill, Historic Preservation Officer för Oglala
Lakota-stammen säger, ”Alla stammar ingående i The
Great Plains Tribal Chairman’s Association var eniga
om att parkens namn skulle ändras till Bear Lodge”.
Jace Killsback, president för stammen Northern Cheyenne säger, ”Vi tycker inte om namnet Devils Tower.
Vi har betydande historiska och kulturella kopplingar
till Bear Lodge. Så det är vad vi vill att det ska kallas.
Vi har i vår muntliga tradition många historier som
binder oss till denna heliga plats. Platsen är intimt förknippad med vår skapelseberättelse”.
Roy Brown, ordförande för Northern Arapaho Tribe,
framför liknande kommentarer. ”Vi stödjer definitivt
Berget är 264 meter högt, 305 meter i
alla krav på att respekt för platsens spirituella betyomkrets vid basen och står 386 meter
delse måste vara vägledande vid namngivningen av
över ytan i floden Belle Fourche River
området. Vi förstår till fullo vikten av det på grund av
hur betydelsefullt berget har varit för alla berörda
stammars spirituella och historiska resa. Så, om det nu enbart är själva berget som det nya
Senatsförslaget handlar om, eller om det gäller hela det nationella monumentet, så är den
allmänna meningen att vi opponerar oss mot namnet Devils Tower”.
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Månadens konstnär
Paul Calle blev 82 år innan gick bort för 17 år sedan, 2010. Men hans minne lever
kvar i den mängd fantastiska målningar han lämnat efter sig. Jag är säker på att det
är flera än jag som hemma har sådana där prydnadstallrikar med hans motiv på.
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