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Abstract 

Titeln är ett citat från Widén, 1975c, s. 144 

Title “the Swedish settlers knew how to maintain neighbourliness with the red hunters”. The 

portrayal of the Native American and its role in Albin Widén’s non-fictional writings 

 

During the 1960s and 1970s an increased interest in Native Americans can be seen in Sweden, 

e.g. through the establishment of organizations such as the Indian Club of Sweden. The aim of 

this thesis is to study the portrayal of Native Americans and its role through Albin Widén, a 

Swedish author, ethnologist and member of the Indian Club, and his non-fictional works on 

the Swedish migration to America, Swedish-America and Swedish contacts with Native 

Americans. The study is divided into four parts. The first part looks at the portrayal of the 

Native Americans in Widén’s writings, in comparison with Euro-Americans’ and Europeans’ 

traditional stereotypic images of a good and a bad Indian. The second part examines how 

Widén represents the contacts between Swedes in America and the Native Americans. The 

purpose of the third part of the analysis is to investigate Widén’s interest in Native 

Americans. Finally, the thesis focuses on the possible role of the portrayals of Indians as a 

counterpart in the creation and upholding of a Swedish identity.  

 

Keywords Albin Widén, the Indian Club of Sweden, portrayals of Native Americans, 

portrayals of contacts between Swedes and Native Americans, interest in Native Americans, 

white and Swedish identity and the Native American 

Nyckelord Albin Widén, Indianklubben, indianbild, bilden av kontakter mellan svenskar och 

indianer, indianintresse, vit och svensk identitet och indianen 
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1 Inledning 

Prärien låg vackert grön, den var stor, tyst och skön. 

Men så kom vite man, ville dra järnväg fram. 

Då sa den tappre siste mohikanen: Vilda västern är ej som förut.  

Så börjar Little Gerhards ”Den sista mohikanen” från 1961.1 Låten är förmodligen bekant för 

många av oss, men vad vi kanske inte tänker på så ofta är dess betydelse. Ser vi till de här 

citerade raderna får vi en bild av en tidlös prärie som tillhör indianerna men som förändras 

med den vite mannens ankomst bl.a. genom att indianerna trängs undan.  

I historieskrivningen behandlas dock vanligen indianerna och den vita immigrationen 

till USA inom olika ämnen och kopplingar mellan ursprungsfolken och den vita bosättningen 

görs sällan. Så är också fallet när det gäller den svenska amerikamigrationen. Trots att en 

mångfald böcker har behandlat de svenska migranterna finns det endast ett fåtal studier som 

mer ingående undersökt kontakterna mellan svenskar och indianer och en stor del av dessa 

fokuserar på Nya Sverige, den koloni landet hade vid Delawarefloden 1638-1655, medan kon-

takterna under 1800- och det tidiga 1900-talet hamnat i skymundan. Den förklaring som van-

ligen ges till varför detta område är så lite undersökt är att indianerna redan hade försvunnit 

från det land svenskarna kom att bosätta sig på, men de fanns kvar både i området och i 

svenskarnas föreställningsvärld.2  

Som ”Den siste mohikanen” visar har indianer funnits i svenskars föreställningsvärld 

även under den senare halvan av 1900-talet. Detta indianintresse har dock fått lite utrymme 

inom forskningen. Som Gunlög Fur skriver så hörde intresset till ”the area of frivolity and had 

nothing to do with ’real history’” när hon började studera historia i slutet av 1970-talet, och de 

nordamerikanska indianerna ”remained, by and large, defined by their historical existence, 

and by a hobbyist connotation”.3 Även om indianer har uppmärksammats något mer inom den 

historiska disciplinen i Sverige sedan dess är ämnet fortfarande marginellt trots att många 

människor har ett, eller har berörts av andras, indianintresse. Området är dock väl värt att stu-

dera och då inte bara som en del av den svenska emigrationen eller vitas bild av indianer utan 

även för att indianintresset är nära knutet till svenskarna själva och deras samtid. Därför 

kommer föreliggande uppsats att se närmare på indianbilden och indianintresset i en del av 

populärvetenskapen i Sverige under decennierna i mitten av 1900-talet. 

                                                
1NE på nätet, sökord: ”Little Gerhard” http://www.ne.se.proxy.lnu.se/kort/little-gerhard?i_h_word=den%20siste 
%20mohikanen (111214); Låten på Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=IsZwzIXZq3w&feature=related 
(111214) 
2 Fur, 2010  
3 Fur, 2010, s. 2 
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1.1 Val av undersökningsobjekt 

För att en närstudie av indianbild och indianintresse ska vara genomförbar måste arbetet av-

gränsas betydligt, något som här görs genom att fokus läggs på en individ och dennes texter. 

En bra utgångspunkt för valet av denna person är Indianklubben. Klubben skapades under 

sent 1950-tal av ett fåtal indianintresserade i Stockholm som träffades för att diskutera sitt 

gemensamma intresse. Från år 1961 gav de även ut årsböcker med populärvetenskapliga artik-

lar skrivna av medlemmarna och genom dessa publikationer kom de under de följande årtion-

dena att nå många svenskar och påverka deras bilder av indianer.4 

Även om det i årsböckerna finns ett ganska stort antal författare är det dock få av dem 

som har skrivit om kontakterna mellan svenskar och indianer och om vi vill försöka koppla 

den svenska amerikaemigrationen till indianerna finns det således egentligen få alternativ. 

Gunlög Fur namnger i ”Romantic Relations. Swedish Attitudes towards Indians during the 

Twentieth Century” fyra olika författare ur deras årsböcker som skulle kunna användas, näm-

ligen Albin Widén, Olof Norbeck samt Lars-Erik Jansson och Lars Ryding som skrivit till-

sammans.5 En genomgång av innehållsförteckningarna i Indianklubbens årsböcker visar att 

även Helmer Linderholm har behandlat ämnet.6 Den ende som har skrivit ett större antal tex-

ter, både inom och utanför Indianklubben, är dock Widén.7 

Widéns författarskap är därmed det som erbjuder det bredaste materialet för en studie av 

indianer i populärvetenskapen. Förutom nio böcker om Svenskamerika och svenskamerikaner 

och ett tiotal artiklar i Indianklubbens årsböcker har han dessutom lämnat ett omfattande arkiv 

efter sig, som, enligt min kännedom, inte har använts för några större studier. Han är dock 

även väl värd att studera för sin egen skull. Widéns forskar- och författargärning är omfattan-

                                                
4 Fur, 2004b, s. 156 
5 Fur, 2004b, s. 158 
6 Indianklubbens årsbok, 1961; Indianklubbens årsbok nr 2, 1962; Röd mans land. 1963; De röda krigarna, 
1964; Spår mot väster, 1965; Flammande gräns, 1966; Stridsyxa och fredspipa, 1968; Rådseld och krigstrumma, 
1969; Åskfågelns folk, 1970; Krigsörn och kondor, 1971; Striden vid Pierre’s Hole, 1975; Slaget vid Little Big 
Horn 1876-1976, 1976; Amerika är vårt, 1977; Attack i gryningen, 1978; Indiansk tragedi, 1979; De tog vårt 
land, 1980; Indiansk höst, 1982; Så länge gräset växer…, 1984 
7 Widén har skrivit tolv artiklar som behandlar kontakter mellan svenskar och indianer under både tiden för Nya 
Sverige och den senare migrationen, Norbeck har skrivit två bidrag om kontakterna i Delawarekolonin och Jans-
son och Ryding en artikel. Dessutom har Helmer Linderholm skrivit tre texter om bl.a. Nya Sverige och Vilhelm 
Mobergs indianbild och Lars Benktson har skrivit en artikel om indianbilden i det samtida Sverige. Sökningar på 
Libris visar att Olof Norbeck, Lars-Erik Jansson, Lars Ryding och Lars Benktson inte har skrivit något mer på 
området (Libris, sökning på ”Olof Norbeck”; Libris, sökning på ”Lars-Erik Jansson”; Libris, sökning på ”Lars 
Ryding”; Libris, sökning på ”Lars Benktson”). Linderholm var en aktiv författare, men hans böcker är till största 
delen skönlitterära och han har bara skrivit en populärvetenskaplig bok på området,  Nya Sveriges historia: vårt 
stora indianäventyr om Delawarekolonin (Linderholm, 1976). Widén har däremot skrivit både skön- och facklit-
terära böcker om kontakter mellan svenskar och indianer och om Svenskamerika. (Libris, sökning på ”Helmer 
Linderholm”; Libris, sökning på ”Albin Widén”). 
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de och han var en av pionjärerna inom emigrationsforskningen och fick under sin levnad mot-

ta priser och andra utmärkelser.8 Carl Holmberg framhåller dessutom i sin artikel ”’Begrav 

mitt hjärta vid Wounded Knee.’ Om svenska indianbilder” att Widén var en av de främsta 

företrädarna för vad han urskiljer som immigrationsperspektivet som var dominerande under 

1960- och tidigt 1970-tal och där indianintresset hörde nära samman med den svenska migra-

tionen till Amerika.9 Därmed torde Widén ha haft en påverkan på andras syn på indianer, men 

kanske främst på bilden av kontakterna mellan svenskar och indianer. Widén är dock, trots sin 

pionjärgärning, så gott som okänd idag.10  

1.2 Syfte och huvudfrågeställningar 

Föreliggande uppsats har två egentliga huvudsyften. Det första är att undersöka vilken bild av 

indianerna som finns i Widéns texter och bringa större klarhet i hur den indianbild han pre-

senterar förhåller sig till de traditionellt stereotypa indianbilderna, alltså om det finns en kon-

tinuitet eller om några förändringar kan skönjas. En viktig del av bilden av indianerna i Wi-

déns texter, där utgångspunkten för indianberättelser är ursprungsfolkens kontakter med 

svenskar i Amerika, är även hur kontakterna mellan indianer och svenskar beskrivs. 

Det andra huvudsyftet är att studera indianbildens funktion. Detta handlar bl.a. om Wi-

déns intresse för indianer: hur det har utvecklats men även hur det förhåller sig till immigra-

tionsperspektivet, som alltså Holmberg menar att Widén var en av de främsta företrädarna för. 

Inom immigrationsperspektiv hörde indianintresset nära samman med de svenskamerikanska 

kontakterna och genom kopplingen mellan svenskar/svenskamerikaner och indianer som görs 

där kan det även vara av intresse att undersöka om indianerna kan ses som en motpart i ska-

pandet av en svensk identitet.  

Utifrån detta syfte har fyra huvudfrågeställningar utformats: 

• Vilken bild ges av indianerna i Widéns författande?  

• Hur beskriver Widén förhållandet mellan svenskar och indianer?  

• Hur har Widéns indianintresse utvecklats och vad har påverkat det? 

• Kan indianen, som den presenteras hos Widén, ses som en motpart i skapandet av en 

svensk identitet? 

I analysen av materialet har även ett antal underfrågeställningar använts. Dessa frågor är dock 

formade utifrån för uppsatsen relevant litteratur och presenteras därför efter en genomgång av 

denna. 

                                                
8 Sjöberg, 1983, s. 142 
9 Holmberg, 2003, s. 44-48 
10 Han finns t.ex. inte med i Litteraturhandboken, 1999 
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1.3 Disposition 

Efter denna inledning med val av undersökningsobjekt och presentation av syfte och fråge-

ställningar så följer en kort biografi över undersökningens huvudperson, Albin Widén, och 

hans förhållande till Indianklubben. Därefter följer en genomgång av uppsatsens utgångs-

punkter under ”Avstamp”.  Kapitlet börjar med att presentera Widéns samtida Sverige och 

därefter presenteras indianbilder och indianintresset hos euroamerikaner och européer. Kapit-

let behandlar också identitet och hur vit identitet har skapats i relation till indianer och slutli-

gen redogörs för ordval.  I det efterföljande metodkapitlet presenteras arbetsfrågeställningar, 

metod och avgränsningar samt källmaterial.  

I själva studien diskuteras först den bild av indianer som Widén ger i sina texter utifrån 

vilka egenskaper de tillskrivs, hur indianerna generaliseras i texten, hur de beskrivs utifrån 

vita ideal och slutligen hur indianerna förhåller sig till historiens gång i texterna. I det följande 

kapitlet undersöks hur Widén framställer relationerna mellan svenskar och indianer, dels un-

der den svenska Delawarekolonins tid och dels under den senare svenska emigrationen till 

Amerika. Därefter fokuserar studien på indianbildens funktion. Först undersöks utvecklingen 

av Widéns indianintresse och hur det förhåller sig till Indianklubbens inställning till indianer 

utifrån årsböckernas förord, Holmbergs immigrationsperspektiv samt indianintresset under 

1900-talet. Därefter ser studien närmare på hur Widéns författande kan ses som en del i ska-

pandet av en svensk identitet och vilken roll indianerna spelar i detta. Uppsatsen avslutas med 

en sammanfattning och några förslag på framtida forskning. 
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2 En kort biografi över Albin Widén 

Mycket lite har skrivits om Albin Widéns levnad och gärning. Det finns en del mindre notiser 

i uppslagsverk och tidsskrifter och en artikel författad av Leif Sjöberg, ”The early years of 

Albin Widén – Ordinary or extraordinary?”, om hans barn- och ungdom. Här görs trots de 

spridda och summariska uppgifterna ett försök att teckna en biografi över den mest framträ-

dande personen i föreliggande undersökning. 

Karl Albin Julius Widén föddes i Skärslida i Gårdveda församling i Kalmar län den 24 

maj 1897. Hans far var hemmansägare Karl August Andersson, vilken vid sekelskiftet tog sig 

namnet Widén som förekom i Albins mors familj. När hans några år äldre bror började skolan 

återupptog hans mor, Hanna, sitt arbete som skollärarinna genom att vikariera och sönerna 

fick följa med när hon arbetade. Albin bodde under en period även hos sina morföräldrar i 

Skede församling. Han lärde sig läsa vid femårsåldern och när modern började arbeta i en 

närliggande bondby nyårsdagen 1903 följde han med henne och lärde sig där även att skriva. 

Därefter dröjde det inte länge innan han skrev sin första berättelse. När han var elva år slutade 

han folkskolan och den stora frågan var huruvida han skulle behöva ta en studentexamen för 

att kunna bli författare men han kom fram till att det var lika bra att fortsätta studierna.11  

Den fortsatta utbildningen började med tre år i realskolan i Vimmerby. Därefter läste 

han vid gymnasiet i Linköping, men han trivdes inte särskilt bra och kostnaderna var mer än 

hans föräldrar egentligen klarade av. Därför började han 1913 vid Fjellstedtska skolan i Upp-

sala där avgifterna var betydligt lägre. De som antogs här skulle intyga sin avsikt att bli präs-

ter och även om Widén inte var säker på sin lämplighet som präst så tänkte han att han ju i 

alla fall kunde undervisa. I Uppsala fortsatte han sina studier lika flitigt som tidigare, men 

efter första världskrigets utbrott kom han att ägna mindre tid åt studierna och mer åt att läsa 

tidningar och efter att hans första novell publicerats blev författandet viktigast för honom. 

Han tog dock sin studentexamen 1917 och året efter publicerades hans första bok. Widén kom 

sedan att studera etnologi, i bl.a. Storbritannien och Tyskland, och 1936 blev han fil. lic. i 

Stockholm. Han arbetade dessutom två år på Nordiska museet i Stockholm med deras etnolo-

giska undersökningar. Av särskilt intresse för Widén var den svenska allmogekulturen.12 

År 1935 besökte han Amerika första gången och tack vare stipendier och forskaranslag 

kunde han studera den amerikanska svenskbygden. Fyra år senare återvände han för att inven-

tera svenska nybyggen i Illinois. Det etnologiska arbetet i USA bestod bl.a. av insamlandet av 

                                                
11 Beijbom, ”Förord” till arkivförteckningen för Albin Widéns samling på Svenska emigrantinstitutet (SEI); 
Litteraturhandboken, 1971, s. 603; Sjöberg, 1983, s. 143-148 
12 Barton, 1984, s. 179; Sjöberg, 1983, s. 142, 148-152; Widén, 1972, omslaget 
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nedskrivna levnadsberättelser från och intervjuer med svenskamerikaner.13 Som H. Arnold 

Barton skriver i en minnesruna över Widén så var det då han påbörjade ”his lifelong study of 

the Swedish immigrants long before the scholarly world in Sweden – with only a few minor 

exceptions – began to show any interest whatsoever in the subject”. Vidare påpekar Barton att 

eftersom Widén påbörjade arbetet så tidigt var många av de som emigrerat under 1870-talet 

och därefter fortfarande i livet och ”Widéns work produced some uniquely valuable contribu-

tions, particularly with regard to the Swedish immigrants’ material life and culture”.14 

Under åren 1941-42 var Widén föreståndare för Augustana Institute of Swedish Culture 

vid Augustana College i Rock Island, Illinois. Därefter var han föreståndare för den då existe-

rande Swedish Information Bureau i Minneapolis samtidigt som han förestod American-

Swedish Institute. Under andra världskriget var han även involverad i radiosändningar i mel-

lanvästern och skrev en krönika, ”Oss svenskamerikaner emellan”, om bl.a. kultur och politik 

som trycktes i svenskamerikansk press. Han var även delaktig i planeringen inför det svensk-

amerikanska Pionjärjubileet 1948. Under dessa år bodde även hans fru Ann-Sofie och deras 

söner i USA. År 1947 återvände han till Sverige, för att under 1949-1955 arbeta som press-

ombudsman i Arbetsmarknadsstyrelsen. Han fortsatte dock sina studier av Svenskamerika. År 

1951 tillbringade Widén fyra månader i USA med fältstudier i Minnesotas svenskbygder fi-

nansierade av det samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Även hans engagemang i de 

svenskamerikanska kretsarna fortsatte. Widén debuterade i Vasaordens nybildade Eskilstuna-

loge 1954 och kom också att bli kulturledare inom logen. Han var drivande i organiserandet 

av Svenskamerikanska dagen på Skansen och i instiftandet av utmärkelsen ”Swedish Ameri-

can of the Year” som utdelats av Vasa Order of America sedan 1960.15 Han fungerade också 

som rådgivare vid organiseranden av svenskamerikanska utställningar och anlitades för att 

hålla föredrag, även i radio, och tal på högtidsfiranden såsom Sverige-Amerikadagen.16 

                                                
13 Beijbom, ”Förord” till arkivförteckningen för Albin Widéns samling; Barton, 1984, s. 179; Widén, 1972, 
omslaget 
14 Barton, 1984, s. 179 
15 Barton, 1984, s. 180; Beijbom, ”Förord” till arkivförteckningen för Albin Widéns samling; Bergendoff, 1969, 
s. 164; Norton, s. 5 i Widén, 1996; Sjöberg, 1983, s. 142; NE på nätet, uppslagsord: Albin Widén; SEI 
15:10:5:H, Alsén, Olle ”Indianer lärde sig svenska på 1860-talet” märkt DN 31/8-51; SEI 15:10:5:H, ”Unik 
släktgård i USA exakt Smålandskopia” märkt ”AT 4/9-51”; SEI 15: 10:5:H, ”Ny bok att vänta om utvandrarna” 
märkt ”Sv.D. 4/9-51”; SEI 15:10:6:N, klipp om bildandet av en Eskilstunaloge ur t.ex. Eskilstuna Kurir 5 maj 
1954, ”Två folkhögskoleplatser i Sverige för Vasa Orden” omärkt och odaterad; SEI 15:10:7:G, ”Klipparkivet 
blir ständigt större” ur Allsvensk samling 7/1951, ”P.S.” ur Nordstjernan 8/6-67 och klipp utan titel ur The 
Boston Globe; Citat från ”Unik släktgård i USA exakt Smålandskopia” 
16 SEI 15:10:5:E, klipp om radioföredraget ”Svenskar i Vilda västern” ur Kvällsposten, 4 november 1959; SEI 
15:10:5:M, klipp om radioföredraget ”Svenskar i Vilda västern” märkt ”Östg. Corresp. 11/5-1959”; SEI 
15:10:5:M, klipp om föredrag om siouxupproret ur Aftonbladet och Dagens Nyheter från 19 augusti 1962; SEI 
15:10:6:F, klipp om tal på Sverige-Amerikadagen i Kalmar från bl.a. Kalmar läns tidning och Östra Småland 
från 12 augusti 1957; SEI 15:10:6:L, klipp om föredraget ”När svenskamerikanerna valde Abraham Lincoln till 
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Under hela denna tid fortsatte Widén sitt författande och det var genom det som han var 

mest känd för allmänheten. Under 1930-talet skrev han främst historiska skildringar om vild-

mark och småländskt folkliv. År 1937 kom hans första bok som behandlade emigrationen, 

nämligen Svenskar som erövrat Amerika. År 1945 kom hans första skönlitterära emigrant-

skildring, Nu blommar prärien, som ”kan betecknas som ett litterärt genombrott” och som 

”gjorde honom till Vilhelm Mobergs föregångare, [och] förmodligen också inspiratör”. För 

denna roman fick han stora nordiska romanpriset. Från 1950-talet och framåt kom allt fler 

populärvetenskapliga och skönlitterära böcker om Amerika ”som befäste Albin Widéns ställ-

ning som Svensk-Amerikas stora skildrare i svensk litteratur”. Han skrev även en stor mängd 

artiklar för både svenska och svenskamerikanska publikationer. Tack vare sitt produktiva för-

fattarskap och etnologiska arbete utsågs han 1976 till hedersdoktor vid Uppsala universitet. År 

1982 utsågs han dessutom till ”America’s Swede of the Year” av Swedish Council of Ameri-

ca och mottog Charlottamedaljen från Emigrantinstitutet i Växjö. Den 28 november året efter 

avled Widén i Bromma.17 

2.1 Widén och Indianklubben 

Den första organiserade gruppen med ett hobbyintresse för indianer var Indianklubben som 

bildades 1959. Medlemsantalet var då drygt trettio och deras verksamhet bestod i informella 

sammankomster där man bl.a. diskuterade indianer och litteratur på området liksom såg på 

fotografier och filmer. Att det fanns ett intresse för västern och indianer i Sverige syns i att 

svensk television det året visade sin första västernserie. En bidragande faktor till intresset tor-

de även vara att målarmästaren Erik Englund deltog i tv-frågesportstävlingen Tiotusenkro-

norsfrågan (senare Kvitt eller dubbelt) i ämnet indianer 1957 och 1960. Som Widén skriver 

blev han därigenom ”känd i hela vårt land som en oslagbar allvetare på allt som rör Nordame-

rikas indianer och deras kultur” och fick tillnamnet ”Uncas”. Englunds tävlande beskrivs i 

klubbens publikationer som upprinnelsen till bildandet eftersom det i samband med detta 

trädde fram ”en hel rad amatörer […] med samma intresse som ’Uncas’” som tillsammans 

med yrkesverksamma etnografer kom att bilda Indianklubben. Enligt Carl Holmberg var detta 

dock en grupp som träffats regelbundet sedan början av 1950-talet och Gunlög Fur anger som 

grundare Olof Norbeck, en pensionerad bankir med intresse för Delawarekolonin och india-

                                                                                                                                                   
president”; SEI 15:10:6:M, ”Centrum i Borlänge för Svensk-Amerika. Bra utställning permanentas till museum” 
märkt ”Göteb.p. 4/7-52”, ”Förbindelseman” märkt ”St.T. 20[?]/5-52” 
17 Barton, 1984, s. 179-180; Beijbom, ”Förord” till arkivförteckningen för Albin Widéns samling; Norton, s. 5 i 
Widén, 1996; Sjöberg, 1983, s. 142; Strömbäck på http://www.pro.se/tidningen/2007/Nr-2-2007/Landet-
runt/Professor-Ulf-Beijbom-berattar-emigranternas-historia/ (110101); Alla citat i stycket från Beijbom 
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nerna i området. Det var dock främst Englund, som ordförande, som kom att bli ansiktet utåt 

för klubben.18 

Att Widén blev medlem i klubben började med en brevledes förfrågan från Englund om 

han inte ville delta i någon av deras träffar, något som Widén närmast hänför till att han under 

1950-talet skrev skönlitterära pojkböcker om kontakter mellan svenska nybyggare och india-

ner. När Widén involverades kom klubben att få ett mer allvarligt betonat arbetsprogram med 

utgivandet av årsböcker och böcker inom serien ”Indianklubbens bästa”. Årsböckerna gavs 

från 1961 till 1971 ut årligen, med undantag för 1967 då man bytte förlag, under redaktion av 

Erik Englund och Albin Widén. År 1973 gick Englund bort och Indianklubben förlorade där-

med sin ”hövding”. De fortsatte dock sin verksamhet och 1975 kom Striden vid Pierre’s Hole. 

En samling av Indianklubbens bästa berättelser under redaktion av Widén. Därefter tog dock 

först Yvonne Svenström och sedan Lennart Lindberg och Lars Wennersten över som redaktö-

rer för årsböckerna som gavs ut till 1984. I samband med att de tog över rollen som redaktör 

försvann både de om Indianklubben informativa förorden och Widéns bidrag.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Björk, ”Pang-pang på lördag. American Westerns on Swedish Television, 1959-1969”; Widén, 1975a; SEI 
15:10:5H, ”Från Sverige-Fronten med Albin Widén: Indianklubben i Stockholm”, märkt ”Nordstjernan 19 de-
cember 1963” och ”I nyckelhålet: Indianbank” märkt ”15/11 1959”; Fur, 2004b, s. 153-154; Holmberg, 2003, s. 
45-46; Schulman och Schulman, 1980, s. 18; Taylor, 1988, s. 567; Nya indianboken, 1995, s. 7; Det första citatet 
från Widén, 1961a, s. 7 och det andra citatet från SEI 15:10:5H, ”Från Sverige-Fronten med Albin Widén: Indi-
anklubben i Stockholm”, märkt ”Nordstjernan 19 december 1963” 
19 Widén, 1968a, s. 6; Widén, 1975a, s. 8-9; SEI 15:10:5H, ”Från Sverige-Fronten med Albin Widén: Indian-
klubben i Stockholm”, märkt ”Nordstjernan 19 december 1963”; Slaget vid Little Big Horn 1876-1976, 1976; 
Amerika är vårt, 1977; Attack i gryningen, 1978; Indiansk tragedi, 1979; De tog vårt land, 1980; Indiansk höst, 
1982; Så länge gräset växer…, 1984; Se även Staffan Janssons ”Indianböcker i Sverige fiktion och fakta: en 
bibliografi” på http://lingonline.jonkoping.se/bibliografi/fack/fack-alf.htm (111005) 



9 
 

3 Avstamp 

3.1 En samtidskontext 

Objektiviteten må vara idealet i en historieframställning men den kommer ändå att präglas av 

historikern genom det urval som denne gör utifrån sin subjektiva värderingsnorm som bl.a. 

påverkas av individens samtid, menar Hugo Valentin i Den fjättrade Clio. En historiker kan 

därmed aldrig undkomma sin samtid utan denna präglar synen på det förflutna. Därmed är ett 

historiskt verk inte enbart intressant för den tid det behandlar utan det belyser även den tid det 

är tillkommet i.20 Att Widéns indianframställningar och -intresse inte bara är ett uttryck för 

den studerade dåtiden utan även för hans samtid är en utgångspunkt i föreliggande uppsats 

och därför följer en presentation av Widéns samtida Sverige.  

Vid andra världskrigets utbrott hade Sverige till stor del industrialiserats och endast en 

tredjedel av landets befolkning livnärde sig på jordbruk. Migration var nu främst inomnatio-

nell, företrädesvis från landsbygd till städer, istället för att man lämnade landet. Åren 1918-21 

hade allmän och lika rösträtt införts för män och kvinnor. Trots förändringarna gick dock den 

sociala och ekonomiska utvecklingen sakta och t.ex. klassamhället fanns i stort kvar. Ytterli-

gare förändringar skedde dock efter andra världskriget. Under kriget hade den svenska eko-

nomin varit inriktad på produktion för den inhemska marknaden, men under andra halvan av 

1940-talet började ekonomin gå framåt. Under 1950-talet liberaliserades världshandeln och 

industriländerna växte vilket ledde till en snabb tillväxt av den svenska exporten och importen 

som varade till 1970-talet.21  

Med den ekonomiska uppgången ökade sysselsättningen inom både industrin och tjäns-

tesektorn medan antalet anställda inom jordbrukssektorn minskade och därmed fortsatte av-

folkningen av landsbygden medan storstäderna växte. Arbetslösheten, som under mellankrigs-

tiden hade varierat mellan 10-30%, låg nu under flera decennier på ca tre procent. Den eko-

nomiska uppgången möjliggjorde socialdemokratiska reformer som barnbidrag, sjukförsäk-

ringar och lagstiftning om kortare arbetsveckor och förlängd semester som syftade till att säk-

ra social trygghet och välfärd för alla och en jämnare fördelad levnadsstandard. Den ekono-

miska uppgången och reformerna bidrog till en ökad välfärd med vilken följde nya konsum-

tionsmönster där bostäder, bilar, hushållsapparater samt lyx- och nöjesprodukter fick en ökad 

betydelse samtidigt som skillnaderna mellan olika socialgrupper tenderade att minska.22  

                                                
20 Valentin, 1966, s. 9-10 
21 Salomon, 2007, s. 203; Stark, 2010, s. 118-119, 279 
22 Salomon, 2007, s. 203-205, 241; Stark, 2010, s. 279-280 
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Detta Sverige, som styrdes av socialdemokraterna 1932-76, brukar kallas folkhemmet. 

En viktig grund var den svenska modellen vilken kan beskriva den svenska arbetsmarknads- 

och socialpolitiken som en medelväg mellan kapitalism och socialism. Tidens nationella poli-

tik brukar kopplas till intressegemenskap och samförståndsanda liksom inhemsk solidaritet 

och nationell endräkt, vilka utvecklades genom 1930-talets kompromisser mellan stat, arbets-

givare och arbetarrörelse.23 

Folkhemmet präglades efter andra världskriget också av kalla kriget. Sveriges allians-

frihet fasthölls och aktivt deltagande i FN:s fredsbevarande verksamhet var betydelsefullt. 

Trots den officiella säkerhetspolitiska neutraliteten fanns ett ställningstagande för väst. Sveri-

ge var både teknologiskt och handelspolitiskt beroende av och ekonomiskt och kulturell integ-

rerat i västvärlden. Kim Salomon visar i En femtiotalsberättelse. Populärkulturens kalla krig i 

folkhemssverige att neutraliteten inte figurerar i de veckotidningar han undersöker utan där 

målas en bild av ett hotfullt och expansionistiskt Sovjetunionen och ett skyddande och freds-

bevarande USA som sprids till större delen av befolkningen och blir en del av vardagen.24 

Det svenska samhället kom att förändras idémässigt med 1960-talets radikalisering, som 

Kjell Östberg behandlar i 1968 när allting var i rörelse. Han pekar på några faktorer som på-

verkade utvecklingen. Efterkrigstidens babyboom innebar ett ökat antal ungdomar på arbets-

marknaden som tack vare industrins framgångar fick jobb och en lön som var förutsättningen 

för en framväxande ungdomskultur. Dessutom bidrog förändrade styrkeförhållanden och till-

tagande politiska och sociala motsättningar internationellt: efter ca 1960 kom relationerna 

mellan USA och Sovjet att bli något mindre spända samtidigt som avkoloniseringen tog fart 

med bl.a. väpnade konflikter. Den senare utvecklingen ledde till ett ifrågasättande av den 

svartvita bilden i den internationella politiken, exempelvis genom att länder som USA som 

var förespråkare för demokrati i väst stödde konservativa militärdiktaturer i Asien och Latin-

amerika. Ett ökat internationellt engagemang är synligt i Sverige från tidigt 1960-tal och frå-

gor som kolonialt förtryck och frigörelse från det, rasproblem i södra Afrika och USA liksom 

demokratins problem berörs i t.ex. litteratur. Överlag var tidens frågor liberalistiska och hand-

lade om sådant som mänskliga rättigheter, människors lika värde, individuell frihet och en 

utvidgning av demokratin.25 

Mot mitten av 1960-talet kom vänstern, eller snarare den nya vänstern, att få allt större 

inflytande. Här var de internationella förhållandena av betydelse och sådant som de koloniala 

                                                
23 Stark, 2010, s. 57 
24 Salomon, 2007, s. 10-11, 17, 156-158, 164-167, 186; Stark, 2010, s. 278-279 
25 Östberg, 2002, s. 24-28, 37-39, 43, 44 
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strukturerna uppmärksammades. Tanken på att en fredlig samexistens mellan kolonisatörer 

och koloniserade inte var möjligt och att de senare endast kunde nå sin befrielse genom att ta 

upp kampen, med våld, spreds genom bl.a. Franz Fanons verk. En viktig fråga i tiden var in-

ternationell solidaritet och ett flertal solidaritetsgrupper för olika frihetsrörelser bildades. Un-

der sommaren 1965 diskuterades Vietnam mycket i samband med upptrappningen av de ame-

rikanska insatserna och kritiken lät inte vänta på sig. Samtidigt uppmärksammades också pro-

blem i Sverige, såsom stora olikheter i levnadsförhållanden. Slutet av 1960-talet var en kul-

men på radikaliseringen då idéerna kom att spridas, och slå igenom, i samhället genom t.ex. 

pocketböcker samt nyheter och dokumentärer i radio och tv. Alla kom inte att bli revolutionärt 

socialistiska, men sådant som stödet för jämlikhet i Sverige och internationellt ökade bland 

befolkningen. Andra viktiga inslag i tiden var antikommersialismen och miljöfrågorna.26 

Från ca 1970 urskiljer Östberg en ny fas där de olika delrörelserna, som arbetarna och 

kvinnorna, fick en tydligare identitet med utarbetade handlingsprogram, på bekostnad av den 

gemensamma världsbilden. Även miljörörelsen gick in i en ny fas 1970. En del av denna var 

Gröna vågen-rörelsen som sökte ”hitta inspiration till alternativa livsformer i kulturer utveck-

lade på landsbygden, vanligtvis i äldre tid.” Samtidigt började också radikaliseringen att mat-

tas, något som är synligt i bl.a. kritik mot vänstervriden media.27 

3.1.1 Den svenska självbilden 

Den med Widén samtida svenska självbilden diskuteras av Henrik Berggren och Lars Trä-

gårdh i Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige. Deras 

framställning utgår från den svenska statsindividualismen och en svensk teori om kärlek. En-

ligt den första bygger den svenska välfärdsstaten på en allians mellan stat och individ som på 

ett radikalt sätt frigjort individerna från ömsesidigt, mellanmänskligt beroende genom att sta-

ten är garant för välfärdssystemen. Enligt den andra, som statsindividualismen utgår från, 

bygger den sanna kärleken inte på ett ömsesidigt beroende utan på jämlikhet och respekt för 

den andres autonomi. Dessa sociala kontrakt har inte tvingats på befolkningen ovanifrån utan 

har växt fram ur en folklig syn på svenskhet. Grundläggande för svenskheten i deras fram-

ställning är därmed självständighet, frihet och individuellt självförverkligande, ofta på be-

kostnad av gemenskap, intimitet och traditionella förpliktelser. Denna asociala aspekt har i 

svensk litteratur romantiserats och förknippats med naturen.28 

                                                
26 Östberg, 2002, s. 62, 65, 67-68, 86-87, 93-94, 96, 123, 153 
27 Östberg, 2002, s. 123-128, 131-134, 138; Citat från s. 133 
28 Berggren och Trägårdh, 2006, s. 10-11, 51-53, 55-57 
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Av betydelse för denna undersökning är även förhållandet till historien. Berggren och 

Trägårdh visar att 1800-talets nationalism såg tillbaka till historien, men att från 1930-talet 

kom svenskarna alltmer att ses som framtidsfolket. År 1935 kom Marquis Childs bok Sweden: 

The Middle Way som framställde Sverige som förebilden för moderna länder när det gällde 

välfärdsstaten. Temat togs upp av socialdemokraterna och efter andra världskriget kom de att 

helt lämna det historiska tillbakablickandet. Historien var inte längre en källa till styrka utan 

snarare en berättelse om fattigdom och elände. Istället för odalbonden och vikingen kom den 

socialdemokratiske arbetaren att få huvudrollen i den nationalistiska berättelsen. Svenskarna 

kom att anse att de inte behövde historien för att stärka sin självuppfattning; de hade moderni-

teten. Värderingar från 1800-talsnationalismen kom dock att leva kvar och begrepp som de-

mokrati, rättvisa, oberoende och jämlikhet var fortfarande viktiga i den svenska självbilden.29 

Den svenska självförståelsen tas också upp av Salomon. Utifrån de femtiotalsveckotid-

ningar han undersöker urskiljer han två kategorier av skildringar av vad som är typiskt 

svenskt. Till den första kategorin hör de traditionella värdena. Här framhålls sådant som 

svenska seder, men också naturen är central och denna väcker associationer till en svensk 

livsstil och frihet. I vissa sammanhang kan detta också kopplas till en antimodernistisk läng-

tan till ett ursprungligt, lantligt liv i harmoni med djur och natur.30 

Den andra kategorin behandlar samhället och den politiska sfären. Här är modernitet, 

välfärd och folkhem viktiga begrepp. Moderniteten har olika positiva innebörder, såsom ra-

tionalitet, planering, framsteg och teknologisk utveckling. Det moderna är kopplat till det 

amerikanska och står i stark kontrast till det efterblivna Sovjetunionen. I 1950-talets Sverige 

fanns också en stolthet över välfärdsstaten och den svenska folkhemsmodellen som blev en 

viktig del i identitetsskapandet och fungerade som en norm i jämförelser med andra. I vecko-

tidningsreportagen är kollektivet och folkrörelsen en ram medan individers framgångar lyfts 

fram som en konsekvens av arbete och strävsamhet. Som Salomon skriver: ”Den svenska ar-

betaren, yrkeskunnig, plikttrogen och framåtsträvande, utgör ryggraden i framgångssagan. Det 

är han som bygger folkhemmet.” Det är den enkla och naturliga svensken, den vanliga med-

borgaren, som lyfts fram som en symbol för den svenska folksjälen.31  

Det moderna är dock inte bara positivt. I veckotidningarna kan Salomon se att moderni-

seringen även utgör ett hot. Här finns ett romantiskt och nostalgiskt tillbakablickande som 

framträder i reportage om urbanisering och avfolkning av glesbygden och som hör samman 

                                                
29 Berggren och Trägårdh, 2006, s. 224-225 
30 Salomon, 2007, s. 190-198  
31 Salomon, 2007, s. 202-225; Citat från s. 218 
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med en kritik av de negativa aspekterna av utvecklingen. Salomon illustrerar med en berättel-

se om Ragnar Johansson ”som minns sin idylliska barndom i Bromma. Han sparkade boll och 

lekte indian i en tät syrenberså och läste sina läxor utanför stugan. Men på hans gamla lekplats 

är det numera Amerikaplanet som tar mark.” Det är en berättelse om en försvunnen lantlig 

idyll. Trots avigsidorna ifrågasätts dock inte de grundläggande utgångspunkterna för det 

svenska samhällets utveckling.32  

En viktig del av den svenska självförståelsen har varit neutraliteten, vilken Bo Stråth ser 

närmare på i Folkhemmet mot Europa. Han menar att myten uppkom som en förklaring till att 

Sverige lyckades hålla sig utanför andra världskriget, som snart togs upp av socialdemokratin. 

Under 1950-talet växte ur neutralitetsbilden fram en ”tredje-vägen-identitet” där svenskarna 

sågs som stödjare av befrielserörelser i tredje världen, medlare, en symbol för fred och t.o.m. 

världssamvete. Denna kontrasterades först mot kolonialmakternas exploaterande av fattiga 

länder och under 1960-talet mot det imperialistiska USA, som utsattes för en hel del kritik.33 

Denna bild av Sverige kan göra landet till en förebild för andra. Exempelvis Salomon pekar 

på att idén om Sverige som representant för friheten kopplades samman med en bild av landet 

som ett världsföredöme som tar internationellt ansvar och aktivt verkar för att hjälpa andra.34 

3.1.2 Amerika i Sverige 

Eftersom Widéns texter till större delen behandlar människor bosatta i USA kan det även vara 

av intresse att se på amerikabilden och hur Amerika tog plats i det med Widén samtida Sveri-

ge. Martin Alm visar i Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel. Svenska berättel-

ser om USA åren 1900-1939 att det kulturmässigt länge har funnits en bild bland européer av 

ett ungt, modernt och världsligt USA, förknippat med kommersiell mass- och populärkultur, 

som skiljer sig från ett äldre, traditionellt och andligt Europa som är överlägset det förra. I den 

svenska debatten kring den amerikanska kulturen urskiljer Alm två huvudlinjer i traditiona-

lismen och modernismen. Traditionalismen framhöll värden och kultur från tiden innan kriget 

och ifrågasatte ”det anonyma moderna storstadslivet, den alienerande stordriften och den in-

dustrialiserade masskulturen” som hotade kulturutvecklingen. Amerikaniseringen framstod 

som ett hot som påverkade ungdomen negativt genom att framhålla nya värderingar med fo-

kus på konsumtion, fritid och självförverkligande medan de äldre idealen arbete, sparande och 

självförnekelse, liksom den kulturella elitens inflytande, kom i skymundan. Ett motdrag kom 

genom agrarromantiken som bl.a. tog sig uttryck i filmframställningar av ett idealiserat 

                                                
32 Salomon, 2007, s. 240-242, 249; Citat från s. 241-242 
33 Stråth, 1993, s. 178, 196-205 
34 Salomon, 2007, s. 228-229 
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svenskt bondesamhälle. De gamla gemenskaperna kontrasterades mot ”den nya tidens stor-

mar, rotlöshet och destruktivitet” och amerikaniseringen sågs här som ett hot mot svensk kul-

tur och tradition. Modernismen framhöll istället det nya med industrialisering och demokrati 

framför traditionen och såg USA snarare som en förebild för den svenska utvecklingen.35 

En liknande bild fanns även under decennierna efter andra världskriget, när svenskarna 

mötte det amerikanska genom både det allt vanligare turistandet i landet och spridningen av 

amerikanska produkter och amerikansk underhållning som följde när Sverige blev ett mass-

kommunikationssamhälle. Två skilda författare, Kim Salmon i sin studie av 1950-talets 

veckotidningar och Amanda Lagerkvist i Amerikafantasier. Kön, medier och visualitet i 

svenska reseskildringar från USA 1945-1963, att USA är drömmarnas, förhoppningarnas och 

framtidens land och ett mönsterland för ett Sverige i högkonjunktur. Samtidigt finns även en 

motbild som kritiserar kommersialism, ytlighet, rasfördomar, kriminalitet samt våld och som 

väcker förskräckelse inför Sveriges framtid. Salomon understryker med tanke på detta att 

USA i alla lägen inte är idealet, utan det svenska kan framträda som normen.36  

Även om det främst är de tätbefolkade städerna som framträder i Amerikaskildringar 

finns även obygden i Vilda Västern med cowboylivet och indianer där.37 Romantiken kring 

Vilda västern var dock inget nytt inom den svenska populärkulturen, vilket Ulf Jonas Björk 

visar i artikeln ”The Dangerous Prairies of Texas: The Western Dime Novel in Sweden, 1900-

1908”. De första indianböckerna kom till Sverige under 1820- och 1830-talen och de var po-

pulära bland yngre män i alla fall sedan 1870-talet. Dessa berättelser kom att bana väg för 

senare västernframställningar, såsom de serier som visades på svensk televisionen från 

1959.38 Björk skriver i ”Pang-pang på lördag. American Westerns on Swedish Television, 

1959-1969” att västernserierna blev mycket populär tv-underhållning, men också mycket om-

diskuterade på grund av deras våldsamhet. Detta ledde till att ett urval av serier och avsnitt 

gjordes där endast de med en låg våldsnivå visades, men man ratade även sådana som ansågs 

hålla så dålig kvalitet att de inte skulle engagera tittarna. Vad Björk visar här är alltså att även 

om amerikansk kultur kom att spridas i Sverige så tog svenskar, i detta fall ansvariga på Sve-

riges Radio som svensk television då var en del av, en aktiv roll i vad som faktiskt spreds.39 

Salomon knyter Vilda västern-temats popularitet under kalla kriget till tidens ideologi: ”Väs-

ternfilmernas blodutgjutelser och militaristiska teman påminde åskådarna om den skräckinja-

                                                
35 Alm, 2002, s. 216, 220-229, 246-248; Citat från s. 220 
36 Lagerkvist, 2005, s. 47-48, 128-132, 137-138; Salomon, 2007, s. 143-144, 153-154 
37 Lagerkvist, 2005, s. 111 
38 Björk, 2004 
39 Björk, ”Pang-pang på lördag. American Westerns on Swedish Television, 1959-1969” 
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gande beslutsamhet och det onödiga våld som amerikanerna använde för att vinna Västern 

under 1800-talet, och som även kunde användas för att vinna det kalla kriget.” På samma 

gång visar även västernhjältens ritt ”över de stora vidderna in i skymningen, där solnedgång 

sammanfaller med filmbildens borttoning” den frihet som associeras med USA.40  

3.2 Indianbilden och -intresset hos européer och euroamerikaner 

3.2.1 Bilden av den Andre 

Eftersom föreliggande uppsats behandlar hur européers och euroamerikaners bild av indianer 

har formats och förändrats är en presentation av hur européer har sett den Andre av vikt. En 

klassiker på området, som får ligga till grund här, är Edward W. Saids Orientalism där han 

behandlar européers uppfattningar och föreställningar om Orienten och den process av Ann-

angörandet som han menar att orientalismen utgör. 

Människor har alltid delat upp världen i vi, de bekanta, och de Andra, de okända och 

annorlunda, som kan vara en annan kultur eller en annan (förfluten) epok. För att hantera det 

annorlunda delar vi in de uppgifter vi möter i kunskapsenheter utifrån vårt tidigare vetande 

och det Andra framstår därmed inte som det är utan som vi tycker att det borde vara. Bilden 

av den Andre är en mental konstruktion som inte kräver att den Andre erkänner den. Detta 

innebär att även om Orienten kan ses som en faktisk geografisk och kulturell enhet är den 

skapad av människor och som sådan är den, liksom Occidenten, en idé med historia, tanketra-

dition, bildspråk och vokabulär som gör den verklig för västvärlden, men dess överensstäm-

melse med en reell verklighet varierar. Att det handlar om en förenkling av verkligheten är 

också synligt i att man inom orientalismen ser människor som stora kollektiva grupper eller 

generella abstraktioner och den mångfald som faktiskt ryms inom dessa stora grupper ignore-

ras till förmån för kollektiva begrepp som är lättare att hantera och förstå.41  

En del av beskrivningar av de Andra är tillskrivandet av olika egenskaper, ofta av nega-

tiv karaktär. Inom orientalismen var detta inte bara ett sätt att definiera Orienten utan, efter-

som Orienten var Europas motsats, definierade detta också Europa genom att visa på vad 

världsdelen och dess invånare inte var. På så sätt kunde Europa framstå i bättre dager samti-

digt som både identitet och de faktiska styrkeförhållandena stärktes av jämförelsen. Viktiga 

motsatspar i européers definitioner av sig själva och de Andra var bl.a. styrka och svaghet 

samt framåtanda och efterblivenhet eller t.o.m. stillastående. En viktig del för Europas hege-

moniska position var även idén om européernas överlägsenhet i förhållande till alla icke-

                                                
40 Salomon, 2007, s. 32 
41 Said, 2003, s. 5, 54, 67, 117, 154-155 
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europeiska folk och kulturer, något som kunde ta sig uttryck i en syn på Orienten som i behov 

av västerländskt vägledande eller som direkt underlägset. Alla de egenskaper som Orienten 

tillskrevs var dock inte av direkt negativ karaktär, utan en viss ambivalens kan anas i exem-

pelvis synen på orientalernas fria och utsvävande sexualitet. I 1800-talets Europa innebar sex-

ualiteten en mängd legala, moraliska, ekonomiska och t.o.m. politiska skyldigheter, vilka eu-

ropéerna dock inte kunde urskilja i Orienten och här, liksom i litteratur på området, kunde 

européer söka efter och möta den sexuella frihet de drömde om.42 

Bilden av Orienten har levt vidare utan några större förändringar eftersom det inte är 

empiriska uppgifter som är av betydelse utan de idéer om Orienten som finns i Europa. När 

kategorier som Orienten och Väst används, som är tillkomna för att visa på polaritet, förstärks 

skillnaderna dem emellan. Dessa, och orientalismen i sig, begränsar den västerländska upple-

velsen, tolkningen och beskrivningen av Orienten. Tankemönstren minskade möjligheterna 

för nytänkande och nya tolkningar av den Andre. Även om västerlänningen kunde röra sig i 

den orientaliska världen och i viss mån även tränga in i den kunde denne aldrig komma ifrån 

det begränsade tolkningsmönster som de tidigare idéerna och vokabulären kring Orienten ut-

gjorde. Även om det en författare mötte i Orienten inte stämde överens med den traditionella 

bilden kunde denne inte skriva som det var av hänsyn till den europeiska läsekretsen. Genom 

den europeiska hegemonin kunde konkurrerande bilder ignoreras. Det är först när den Andre 

själv kan göra sin röst hörd och få gehör för sin sida som nya perspektiv kan få genomslag.43 

3.2.2 Bilden av indianer hos européer och euroamerikaner 

Mycket har skrivits om hur indianen som den Andre har sett ut och definierats av européer 

under det dryga halva millennium som de har haft kontakt med dem. Följande framställning 

ska dock försöka urskilja de viktigaste delarna. Robert F. Berkhofer presenterar i The White 

Man’s Indian. Images of the American Indian from Columbus to the present och ”White Con-

ceptions of Indians” några grundläggande drag i hur indianbilden har utformats som har fun-

nits ända sedan de första decennierna av vitas kontakt med indianer och som envist har levt 

kvar. Det första draget är att generalisera utifrån en grupps samhälle och kultur till att gälla 

alla indianer liksom att förstå en grupp utifrån de egenskaper som tillskrivs indianer i allmän-

het. Det andra är att förstå indianer utifrån deras brister i förhållande till vita ideal, där kris-

tendom och civilisation var huvudkriterierna, istället för en mer positiv beskrivning som utgår 

från deras egna kulturer. Det tredje draget är att använda moraliska bedömningar för att karak-

                                                
42 Said, 2003, s. 2, 3, 7, 40-41, 45, 190, 240 
43 Said, 2003, s. 7, 43-46, 69, 94-95, 166-167, 202 
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tärisera och beskriva indianer och deras levnadssätt. Vitas oförmåga att som utomstående för-

stå indianerna ledde här till en negativ bild av den bristfälliga indianen.44 

Beskrivningar av indianer utgår dessutom vanligen från en av två stereotyper. Den älds-

ta av dessa är den dålige eller onde vilden eller indianen.45 Den onde indianen beskrivs som 

fåfäng, krigsälskande, hämndgirig, avskyvärd eller t.o.m. brutal i kontakterna med vita, lat, 

tjuvaktig, förrädisk, vidskeplig och sexuellt promiskuös. Denne indians levnadssätt karaktäri-

serades av bl.a. smutsighet och bristfällig eller t.o.m. motbjudande kosthållning liksom av 

avsaknaden av religiös, politisk och social organisation. Den onde indianen kan överraskande 

attackera oskyldiga, skalpera och skända döda, men också uppvisa rädsla eller resignation vid 

mötet med vitas vapen och framsteg. Den andra stereotypen är den gode vilden eller indianen 

som tillskrivs motsatta egenskaper och ses som vänlig och gästfri mot vita så länge dessa inte 

begår några övertramp, vacker med god kondition och uthållighet, anspråkslös till sättet lik-

som lugn och värdig, modig, stolt, självständig, naturälskande, generös och familjekär. Den 

gode indianens levnadssätt karaktäriserades av frihet, enkelhet och oskuldsfullhet.46  

Den gode och den onde indianen har, liksom bilden av Orienten, vuxit fram i jämförelse 

med västvärlden och är egentligen motbilder av vita själva som kunde användas för att t.ex. 

definiera en vit identitet eller för att bevisa vitas överlägsenhet. Förekomsten av en god och en 

ond stereotyp beror på vitas ambivalens i förhållande till sitt eget samhälle. På den onde indi-

anen projicerades samtidens laster. De goda indianerna uppvisade å andra sidan de dygder 

som författaren saknade i sin egen samtid och kopplades samman med den västerländska my-

ten om en gyllene tidsålder varför de kunde användas för att uttrycka önskningar och en läng-

tan efter ett samhälle fritt från civilisationens bördor eller i kritik av det egna samhället.47 

Bilderna av den gode respektive den onde indianen är svårförenliga, men undantag finns 

i exempelvis Pocahontasmyten där kolonisten John Smith räddas av en ung och åtråvärd Po-

cahontas från att dödas av Powhatan. Myten diskuteras bl.a. av John Purdy i ”Tricksters of the 

Trade. ’Remagining’ the Filmic Image of Native Americans”. Han visar att John Smith är 

”the colonizer and thus the harbinger of the future on the North American continent, the fore-

bear of American society” och att hans framgång också är kolonisternas slutgiltiga framgång, 

även om det primitiva i form av Powhatan först verkar ha övertaget. Genom Pocahontas för-

                                                
44 Berkhofer, 1978, s. 25-27; Berkhofer, 1988, s. 526-527; Lindberg, 1998, s. 26 
45 På engelska betecknas denne som bad Indian vilket kan översättas till både dålig och ond indian, men i svensk 
litteratur verkar det senare vara det vanligast förekommande (se t.ex. Christer Lindbergs Den gode och den onde 
vilden). En bad Indian behöver dock inte nödvändigtvis vara ondskefull varför begreppet ond indian ibland kan 
vara missvisande och här används därför både dålig och ond indian synonymt. 
46 Berkhofer, 1978, s. 28; Berkhofer, 1988, s. 527-528; Lindberg, 1998, s. 29-30, 37-38 
47 Berkhofer, 1978, s. 27-28, 72-74; Lindberg, 1998, s. 38-39 
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hållande till Smith tas det bästa av de primitiva indianerna upp av kolonisterna och ur före-

ningen mellan kolonist och indian föds den nya nationen. En viktig aspekt är att indiankvin-

nan framstår som lojal mot de vita kolonisterna och faktiskt skyddar dem och därigenom legi-

timerar hon kolonisternas existens i Amerika.48 Här får indiankvinnan stå för den goda india-

nen medan indianmän snarare ses som den onde indianen eller vilden. Här ser vi även ett 

mönster med en god indiansk individ som samarbetar med de vita i motsättning till en ond 

indiansk grupp som återkommer i annan litteratur.49 

Förutom den gode och den onde indianen ser Berkhofer även en tredje, senare tillkom-

men, stereotyp, nämligen den degraderade indianen eller reservatsindianen. Denne indian 

motstod de vitas försök att civilisera honom, men påverkades ändå av vitas levnadssätt. Det 

han tog till sig var dock lasterna och inte dygderna och denna indianstereotyp beskrivs ofta 

som degenererad, full och fattig. Vita såg på dem med antingen medlidande eller förakt, men 

denna bild har samma negativa konnotationer som den onde indianen.50 

Trots att indianernas liv och kulturer har förändrats sedan deras första kontakter med eu-

ropéer har de senares bild av indianerna inte förändrats i samma takt. Den riktiga och ädla 

indianen är den som lever som indianer levde i början av kontakter med vita eftersom civilisa-

tionens fördelar sedan ersatte indianernas enkelhet och naturlighet. Den ädle vilden fanns en-

dast i den vilda västern dit civilisationen ännu inte nått. Under 1800-talet kom den ädle vilden 

att ses som död och hörande till historien, eller snarare ett tidlöst förflutet, trots den femhund-

raåriga historien med vit kolonisation av Amerika och arkeologi som visar på historien innan 

dess. Förklaringen till detta ligger i att indianernas kultur, liksom Orienten, setts som en anti-

tes till europeisk och euroamerikansk civilisation. Den senare har historia och dynamik och 

den förra blir därmed ahistorisk och statisk. Om indianen påverkades av civilisationen var han 

inte längre en riktig indian eftersom han då inte var vitas antites i alla aspekter.51  

Som Holmberg påpekar är den riktiga indianen dessutom nordamerikansk.52 Närmare 

bestämt är det prärieindianen som är urtypen för västerländska indianbilder, oavsett om han 

har rollen som den skurkaktige och blodtörstige onde indianen eller som den gode indianen 

som är en vän till de vita.53  

                                                
48 Purdy, 2001, s. 104-105, 107; Citat från Purdy, 2001, s. 105; Se även Native American Representations, 2001, 
s. 2-3 och Feest, 1990b, s. 49-50 
49 Berkhofer, 1978, s. 96-98 
50 Berkhofer, 1978, s. 29-30; Berkhofer, 1988, s. 529 
51 Berkhofer, 1978, s. 28-29, 88-90; Berkhofer, 1988, s. 529 
52 Holmberg, 2003, s. 42 
53 Se t.ex. Berkhofer, 1978, s. 96-97 
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De stereotypa framställningarna finns inte enbart i böcker utan även inom film och tele-

vision fortlevde de under 1900-talet utan några större förändringar. De stereotypt goda och 

onda indianerna levde kvar, indianerna saknade både kultur och språk och ingen hänsyn togs 

till kulturella skillnader mellan olika indiangrupper. På 1960- och 1970-talet kom filmer som 

hävdade en mer realistisk skildring av indianer, men dessa bytte egentligen bara rollerna mel-

lan indianer och vita så att de tidigare blev goda och de senare skurkar för att kunna ifrågasät-

ta det samtida vita samhället.54  

3.2.3 Indianbilder i Sverige 

Hur indianbilden har skapats hos svenskamerikaner ser Ingela Roundface närmare på i sin 

magisteruppsats Konstruktionen av ”sig själv” och ”den andre” bland svenskarna i USA un-

der 1800-talet. Hon undersöker brev, minnesberättelser, memoarer och reseskildringar från ca 

1840-1900. Dessa ger olika bilder av indianerna, från fredliga vänner till grymma och blod-

törstiga mördare, och en och samma källa ger inte alltid en enhetlig bild. Skillnaderna i fram-

ställningarna menar Roundface beror på relationen mellan svenskarna och indianerna, genom 

att svenskar som emigrerat till USA levde närmare indianerna och kunde få djupare kunskaper 

och en mer nyanserad bild än svenskar boende i Sverige vars kunskap främst kom från littera-

tur. Hon menar också att författare med en högre social position och utbildning i större ut-

sträckning var påverkade av det vetenskapliga tänkandet med bl.a. idéer om evolution och ras 

och använde detta i sina tolkningar av indianer. De lägre sociala skikten skulle som mindre 

belästa och mindre insatta i det biologiska teoretiserandet ha mindre förutfattade meningar.55  

En beskrivning av hur svenskar har sett på indianer som ligger närmare föreliggande 

studie tidsmässigt finns i tidigare nämnda Lagerkvists avhandling. I flertalet reseskildringar 

framträder en stereotyp indian som kan vara både god och ond.  Turisten såg inte längre än till 

schablonerna trots att denne såg eller mötte indianer under resan. Beskrivningarna av indianer 

och andra minoritetsgrupper kan dock också vara ett sätt för reseskildrarna att ta sig bortom 

den mediala och schabloniserade bilden av Amerika genom att framhäva det främmande eller 

visa på diskriminering, fattigdom och miserabla villkor. Bland bilderna av primitiva indianer 

framträder även indianer som påverkats av moderniteten, men kopplingen till historien för-

svinner inte utan de befinner sig i en gränsposition mellan förmodernt och modernt.56 

Litteraturvetaren Yvonne Pålsson har studerat utvecklingen av indianbilder i svenska 

och till svenska översatta indianböcker mer ingående i sin licentiatuppsats Den röda vägen. 

                                                
54 Berkhofer, 1978, s. 102-104, 107-109 
55 Roundface, 2002, s. 18, 31-34 
56 Lagerkvist, 2005, s. 222, 229-234, 241-242 
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Stig Ericson och indianböcker på svenska för barn och ungdom och i artiklar för Barnboken: 

Svenska barnboksinstitutets tidskrift.57 De första indianböckerna presenterar en stereotypt 

blodtörstig alternativt ädel vilde och börjar med översättningar av James Fenimore Coopers 

Den sista mohikanen på 1860-talet, vilken kom att bli stilbildande för indianböcker fram till 

senare delen av 1900-talet. I de översatta indianböckerna kom under mellankrigstiden en mer 

sympatisk bild av ursprungsfolkens kultur där förklaringar av indianernas agerande i den pro-

blematiska relationen till vita och fokus på vitas undanträngande av ursprungsfolken allt ofta-

re ersatte indianernas krigslust och hämndlystnad. Mot slutet av 1960-talet var alltfler av de 

översatta böckerna skildringar ur indianers perspektiv där empatin med ursprungsfolken och 

förståelsen för ”den verkliga bakgrunden till händelserna” var viktiga. Hos de svenska förfat-

tarna är denna utveckling synlig från ca 1960 då de började nyansera stereotyperna genom 

bl.a. mer kunskaper om indianernas kultur, även om inflytandet från tidigare indianböcker 

fortfarande var stort. Under senare delen av 1970-talet kom djupare personskildringar samti-

digt som existentiella frågor och identitet blev viktiga ämnen hos de svenska författarna.58 

Pålsson tar kort upp Albin Widéns skönlitterära författande genom pojkboken Den 

svenske indianen från 1951. Boken berättar om småländske Kalle som emigrerar och blir in-

blandad i siouxupproret 1862. Hon konstaterar att indianbilden till största delen är negativ och 

nedlåtande även om vi också får exempel på den ädle vilden. Även de orättvisor indianerna 

utsatts för genom bortdrivandet från de områden de tidigare bebott tas upp genom att Kalle 

funderar på vad han har hört om detta. Pålsson anser att Widéns bok är fördomsfull när det 

gäller indianerna och dessutom saknar både spänning och djupare personskildringar. Widéns 

författande av fackböcker och engagemang i Indianklubben nämns, men analyseras inte.59 

Även Gunlög Fur behandlar svenska indianbilder i artikeln ”Romantic Relations: Swe-

dish Attitudes towards Indians during the Twentieth Century”. Hon undersöker bl.a. ett antal 

av Indianklubbens årsböcker och visar att de vanligaste ämnena är biografier över framståen-

de indianer, beskrivningar av specifika indiangrupper samt krig. Något ovanligare, men före-

kommande, är artiklar om kontakter mellan svenskar och indianer, varav Albin Widén har 

bidragit med flest. Hon konstaterar att dessa inte är överdrivet romantiserande men att de ändå 

framhåller, vanligen i slutet, att förhållandena mellan svenskar och indianer var vänskapliga.60   

                                                
57 Pålsson, 2006 samt 2000, 2004 och 2008 
58 Pålsson, 2000, s. 32; Pålsson, 2006, s. 26, 39-41, 48-49, 59-77; Citat från Pålsson, 2006, s. 49 
59 Pålsson, 2006, s. 63-64, 74, 76 
60 Fur, 2004b, s. 156-158; De artiklar av Widén som Fur sett på är ”General Custer, Buffalo Bill och Nils Norlin” 
(1965b), ”Hur svenskar och indianer förstod varandra” (1968b), ”Svenskar och indianer i Alaska” (1971b) och 
”Svenskar och ’Pitchi-bucketi’-indianer” (1975c). 
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Ett viktigt drag i svenska berättelser om indianer är just de goda relationerna mellan 

svenskar och indianer, vilket Fur framhåller både här och i ”Fabrications of Friendship? The 

Historiography of European-Indian Friendship in the Delaware Valley”. Svenskarna ska ha 

behandlat indianerna mer humant än andra kolonister och haft ett speciellt förhållande till 

indianerna, men de historiska bevisen är egentligen svaga. Denna bild härleder Fur till tiden 

efter att den svenska Delaware-kolonin förlorats då svenskarna fick en roll som medlare mel-

lan indianerna och de nya kolonisterna. De goda förhållandena har sedan överförts även till 

tiden för kolonin och tas upp varje gång kolonin firas eller beskrivs. Bilden av ett speciellt 

förhållande återfinns både hos svenska och amerikanska författare och i både akademiska och 

populärhistoriska publikationer. Fur ifrågasätter dock huruvida detta är ett uttryck för ett 

svenskt indianintresse eller om det snarare handlar om ”Sweden’s nostalgia for its premodern 

past, so quickly lost during the rapid modernization of the twentieth century”.61 Idén om ett 

speciellt förhållande till indianerna är dock inte typiskt svensk utan finns i många europeiska 

länder, vilket Christian F. Feest visar i ”Europe’s Indians”. Han menar att detta har att göra 

med deras roller som kolonistater och att de som inte hade nordamerikanska kolonier eller har 

förlorat sina kolonier ser sig själva som potentiellt bättre kolonialmakter och som indianernas 

allierade i kampen mot britter och fransmän. Feest ser detta främst som ett uttryck för de eu-

ropeiska nationerna själva, vilket understryks av att det som är intressant hos indianerna är det 

som européerna ser som utmärkande för sin egen nationella karaktär eller situation.62 

Framställningar av och intresset för indianer i Sverige från 1950-talet och framåt har 

även behandlats av Carl Holmberg i ”’Begrav mitt hjärta vid Wounded Knee.’ Om svenska 

indianbilder”. Han studerar ett antal indianintresseföreningar och ser över tid en förändring i 

synsätt när man presenterar indianer i olika publikationer. Här är vad han kallar immigrations- 

respektive motståndsperspektivet av intresse. Inom immigrationsperspektivet, som dominera-

de under 1960-talet, hörde indianintresset samman med ett intresse för den svenska Amerika-

migrationen, vilket han förklarar med att många fortfarande hade kontakt med släktingar i 

Amerika som kunde berätta om möten med indianer. Perspektivet fick ett uppsving med Vil-

helm Mobergs beskrivning av siouxupproret i Sista brevet hem från 1959 där den vita invand-

ringen sätts i samband med indianernas undanträngande och svenskarna blir direkt eller indi-

rekt en del i detta. Samtidigt bildades Indianklubben och även om många olika aspekter av 

indianernas historia tas upp i deras publikationer så var immigrationstemat ständigt återkom-

mande genom Albin Widéns och Helmer Linderholms bidrag. I deras texter presenteras en 

                                                
61 Fur, 2004a; Fur, 2004b, s. 145-149; Citat från Fur, 2004b, s. 149 
62 Feest, 1990a, s. 317, 325; Se även Lindberg, 1998, s. 41-42 och Lutz, 2002, s. 169-170 
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något idealiserad bild av de goda kontakterna mellan svenskar och indianer, men att indianer 

många gånger behandlats illa framkommer ofta i klubbens publikationer även om det vanligen 

är den amerikanska regeringen som är de skyldiga.63 

Under 1970-talet kom motståndsperspektivet, även om immigrationsperspektivet fort-

levde. Nu började man att på allvar diskutera kolonialismens konsekvenser och övergrepp på 

indianer sågs ”som resultatet av en i förväg planerad massförintelse på en utsatt urbefolkning” 

istället för som enskilda individers agerande. Perspektivet tog sig uttryck genom t.ex. Svensk-

Indianska förbundet som, till skillnad från Indianklubben, såg sig som en solidaritetsorganisa-

tion och som var politiskt aktiva och stödde indianska intressen. De intresserade sig även för 

indianernas andlighet och dennas överlevnad i ett västerländskt samhälle inriktat på individua-

lism och kommersialism. Som Holmberg skriver så fanns det ”en djupgående, etniskt upp-

byggd motsättning i det amerikanska samhället som krävde entydigt ställningstagande.”64 

3.2.4 Vitas indianintresse under 1900-talet 

Under främst andra halvan av 1900-talet har ett intresse för indianer vuxit fram bland euro-

amerikaner och européer. Detta har ofta tagit sig uttryck i vad som kallats ”leka indian”, alltså 

att man klär ut sig och ägnar sig åt sådant som hantverk, sång och dans.65 Här är dock denna 

utveckling av mindre vikt och istället ska vi se på några förklaringar till varför européer och 

euroamerikaner har intresserat sig för indianer under 1900-talet.  

Intresset kan knytas samman med modernitetens utveckling och individens sökande ef-

ter en identitet. Christer Lindberg skriver att utvecklingen av de moderna västerländska sam-

hällena med bl.a. kapitalismen har medfört en känsla av fragmentering och förlust av (sam-

hälls)gemenskapen där de personliga banden till familj och släkt har förlorat i betydelse. Istäl-

let söker människor nya kulturella rörelser där en alternativ identitet kan skapas utifrån andra 

former av lojalitet, såsom lokala gemenskaper, etnicitet, ras och språk. Han presenterar två 

intellektuella traditioner som samverkar, nämligen primitivism och kulturell traditionalism. 

Den första söker efter rötter i en äkta natur utan konstgjorda eller kulturella band och den 

andra i förflutna, exotiska och främmande kulturer.66  

Att indianerna kan symbolisera en opåverkad social ordning i harmoni med naturen vi-

sar Katrin Sieg i sin text om indianintresset i Tyskland, ”Indian Impersonation as Historical 

Surrogation”. Indianintresset blir här ett sätt att uttrycka rädsla för och kritik av modernise-

                                                
63 Holmberg, 2003, s. 44-48 
64 Holmberg, 2003, s. 48-52; Citat från s. 49 respektive 50 
65 Se t.ex. Huhndorf, 2001; Taylor, 1988 
66 Lindberg, 1998, s. 61 
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ringen liksom avståndstagande från ett samhälle som upplevs ha fokus på det materiella, 

främmandegöra människor från naturen och skapa onaturliga sociala hierarkier.67 

Indianintresset kan, som hos Shari M. Huhndorf i Going Native. Indians in the Ameri-

can Cultural Imagination, även kopplas till en nostalgi för historien, den primitiva tiden, som 

inbegriper en sorts eskapism från en tumultartad modern värld. Denna blir vanligare i perioder 

med sociala kriser då utvecklingen ifrågasätts, som efter första världskriget, under 1960- och 

1970-talen med motkulturer och medborgarrättsrörelser samt under det tidiga 1980-talet med 

New Age-rörelsen. Under 1960- och 1970-talen verkade indianer erbjuda ett alternativ till ett 

degenererat, korrupt och våldsamt vitt samhälle. Indianerna symboliserade både egenskaper 

som amerikaner en gång haft och ett politiskt motstånd mot imperialism och kapitalism och 

från indianerna skulle lärdomar dras om hur exempelvis balansen mellan människan och dess 

omgivning skulle återupprättas.68  

Indianintresset kan också sättas i samband med att det historiska arvet, med bl.a. koloni-

alismen, blivit alltmer problematiskt och att de Andra har tagit plats i de västerländska sam-

hällena. Därför söker européer och euroamerikaner ett enkelt och fläckfritt förflutet som kan 

användas för att skymma eller till och med förtränga den historiska komplexiteten och det 

förgångnas förbrytelser.69 Huhndorf menar att under 1900-talet har erövringen av indianernas 

Amerika inte bara setts som en framgång av euroamerikanerna utan det har också medfört en 

ångest över det militära våldet. Ett sätt att undkomma ångesten är att distansera sig från histo-

rien genom att skapa självrättfärdigande föreställningar som skymmer våldet och symboliskt 

upplöser ångesten. Därmed skapas en illusion av det vita samhällets oskuld. Under 1960- och 

1970-talet sågs utvecklingen som den verkliga ”indiandödaren” och därmed kunde vita ame-

rikaner åtskilja sig från rasvåld och rasism. Vita amerikaner såg sig själva som utvecklingens 

samtida offer och de kunde därmed identifiera sig med de tidigare offren, indianerna.70  

3.3 Identitet och indianer 

3.3.1 Identitet 

Bo Stråth beskriver identitet som något som kategoriserar i ”vi” och ”de”. Identitet handlar 

om gemenskap och programmatiska symboler som betonar vad man själv är och vill. Det 

handlar även om avgränsningar till andra grupper som ofta identifieras i form av motidentite-

                                                
67 Sieg, 2002, s. 230-232 
68 Huhndorf, 2001, s. 2-9, 14, 132-135 
69 Murray, 2001, s. 85 
70 Huhndorf, 2001, s. 2-9, 14-15; Se även Lutz, 2002, s. 169 om hur tyskarna skapar en ohistorisk och skuldfri 
sfär med hjälp av indianintresset. 
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ter genom negativa symboler som avgränsar mot andra grupper och visar på vad man vänder 

sig mot. Kulturellt konsoliderade enheter som nationer konstrueras genom kollektivt föreställ-

da generaliseringar, stereotyper och myter samt en föreställd gemenskap. Identitetsskapande 

handlar alltså om att producera kollektiva minnen, men lika viktig är också kollektiv glömska 

och kollektiv förträngning. Han understryker också att identitet kan baseras på en mängd olika 

gemenskaper, såsom familj, region, nation, yrke och föreningar, som existerar parallellt och 

växlar beroende på sammanhanget.71 I föreliggande uppsats behandlas identitet på två nivåer, 

ras- och civilisationsidentitet respektive nationell eller etnisk identitet.  

Den första nivån kan till stor del sägas höra samman med orientalismen och hur en eu-

ropeisk identitet skapas i förhållandet till den Andre. Här ska också introduceras ett annat be-

grepp, nämligen vithet (eng. whiteness) som diskuteras av David R. Roediger i The Wages of 

Whiteness. Race and the Making of the American Working Class och Working Toward White-

ness. How America’s Immigrants Became White. Vithet handlar om hur immigranter inklude-

ras i det amerikanska samhället utifrån ras. Motparter i denna identifiering var först både afri-

kaner och indianer, men de förra kom att ta allt mer plats. In- och exkluderingen i vithet sked-

de t.ex. genom faktisk segregation men även genom användandet av skymford för att beskriva 

personers plats utanför det vita samhället och koppla dem till t.ex. afrikaner. Även att projice-

ra specifika beteenden på svarta som väckte konfliktkänslor hos vita var en del av vithet.72 

Roediger visar att ras inte bara avgjordes av hudfärg utan var både biologiskt och kultu-

rellt. Han understryker att ras är en historiskt och socialt konstruerad ideologisk faktor och 

därmed är föränderlig. Vithet var inte heller en självklarhet utan något som immigranterna 

gradvis inkluderades i genom att definiera sig själva som vita i dikotomi med andra invand-

rargrupper.73 Detta gäller även svenskarna, vilket Jimmy Engren visar i ”Svenskarna och de 

andra. Svensk-amerikanska attityder till irländare i Minnesota vid 1880-talets början”. 

Svenskamerikanerna tog upp den stereotypa bild av irländare och irlandsamerikaner som 

fanns i USA. Förklaringen till detta är kopplad till en specifikt politisk, social och ekonomisk 

situation i Minnesota där svenskamerikaner och irlandsamerikaner konkurrerade inom politi-

ken och på arbetsmarknaden. Det handlar dock även om att svenskamerikanerna definierar sig 

själva som ett amerikanskt vi i dikotomi med de stereotypa irländarna för att visa att de är 

kulturellt närmare den angloamerikanska gruppen.74 

                                                
71 Stråth, 1993, s. 116-123, 129 
72 Roediger, 1999, s. 21, 97, 100; Roediger, 2005, s. 36-37, s. 45-46 
73 Roediger, 1999, s. 6-7; Roediger, 2005, s. 35, 45-50 
74 Engren, 2002, s. 347-355 
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Den andra nivån kan handla om både nationalism och etnicitet. Definitionerna på dessa 

begrepp varierar,75 men föreliggande uppsats utgår från Tobias Starks presentation av natio-

nell identitet i Folkhemmet på is. Ishockey, modernisering och nationell identitet i Sverige 

1920-1972. Han skiljer på statsnationalism eller patriotism, där det är lojalitet mot och med-

lemskapet i ett land som avgör, och kulturell eller etnisk nationalism, där det är språk, kultur 

och härkomst som betonas. Han framhåller nationell identitet som ett samlande begrepp för 

föreställningar om vad som är typiskt för en nation och här kan således nationell identitet lik-

ställas med den svenska självbilden. Nationell identitet är en konstruktion, som dels består av 

de vanor och värderingar som formar oss som svenskar och som vi dagligen tar till oss i rela-

tioner med andra och dels av det som blir en del av den svenska självbilden genom att det 

”förs på tal” och framhäver likheterna svenskar emellan och kontrasterar mot andra nationali-

teter som anses ha andra egenskaper.76 Att etnisk och nationell identitet är en konstruktion 

innebär dessutom att individens identifikation kan variera i styrka och medvetenhet.77 

En aspekt av en etnisk identitet som är viktig i förhållande till Widéns texter är historia. 

Dag Blanck framhåller i Becoming Swedish-American. The Construction of an Ethnic Identity 

in the Augustana Synod, 1860-1917 att historia är betydelsefull i konstruktionen av en etnisk 

identitet och används utifrån vissa syften.78 Detta är synligt i den filiopietistiska historieskriv-

ning som växte fram under andra halvan av 1800-talet och som fokuserade på svenskarnas 

insatser för USA för att öka svenskamerikanernas självkänsla och definiera deras plats i det 

amerikanska samhället. Traditionen lyfte fram de svenska pionjärerna i mitten av 1800-talet 

och de rurala immigranterna, svenska personöden och ledargestalter liksom unika händelser 

och stora ögonblick. De mer vetenskapliga studier av kultur och religion som kom under 

1910- och 1920-talen hörde till stor del till den filiopietistiska historieskrivningen och under 

de följande decennierna kom den också att spridas i Sverige i och med att Svenskamerika blev 

intressant även där. Ett exempel som Ulf Beijbom tar upp i Utvandrarna och Svensk-Amerika 

är Widéns Svenskar som erövrat Amerika från 1937. Under 1930-talet blev den identitetsska-

pande historieskrivningen mindre betydelsefull när en mer akademisk tradition som betonade 

objektivitet fick fäste, men de filiopietistiska dragen levde kvar till och med 1950-talet.79 

 

 

                                                
75 Se t.ex. Blanck, 1997, s. 21; Engren, 2007, s. 43; Stark, 2010, s. 48-49 
76 Stark, 2010, s. 49-52 
77 Se t.ex. Blanck, 1997, s. 18 
78 Blanck, 1997, s. 25-26, 207 
79 Beijbom, 1986, s. 219-224, 231-239; Blanck, 1997, s. 13-14, 184-185; Engren, 2007, s. 14-17 
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3.3.2 Vithet och indianer 

En stor del av den litteratur som behandlar hur vithet har skapats med indianer som en mot-

part behandlar en specifikt amerikansk identitet som inte är relevant för föreliggande under-

sökning. Några huvudpunkter för hur vithet har definierats i kontrast till indianer kan dock 

urskiljas. Shari M. Huhndorf visar att ras och sociala framsteg kopplades samman och att in-

dianernas kulturella och teknologiska primitivitet kontrasterades mot, och förhärligade, vitas 

framsteg, karaktär och framtid. Den vita civilisationens dominans över indianernas vildhet 

sågs som en del av den oundvikliga utvecklingen och förstärkte därmed euroamerikanernas 

känsla av överlägsenhet och legitimerade en fortsatt vit hegemoni. Att utvecklingen framhölls 

som orsaken till erövrandet av Amerika, snarare än euroamerikaners habegär, innebar dessut-

om att de etiska problem som behandlingen av indianerna medförde kunde ignoreras.80 

Hur vithet har formats i kontrast till indianbilden diskuteras, om än kort, även av Roedi-

ger. Han visar hur en bild av indianer som lata och oförutseende när det gällde jordbruk växte 

fram i förhållande till en självbild av hårt arbetande vita. Bilden var ett sätt att rättfärdiga in-

dianernas undanträngande och den fortlevde även när indianernas minskande antal innebar att 

kontakter mellan indianer och vita var ovanliga genom antiindiansk rasism och romantiserade 

myter om odlingsgränsen och vilda västern där skillnaderna mellan civilisation och vildhet 

underströks. För den grupp som Roediger undersöker, den euroamerikanska arbetarklassen 

under 1800-talet, var indianen dock inte en lika fungerande motpart som svarta. Kontakterna 

med indianer var nämligen betydligt mindre än de med svarta och bilden av indianerna som 

försvinnande gjorde dem dessutom mindre lämpade som en motpart när den vita arbetarklas-

sen positionerade sig själva.81 

3.3.3 Indianer och historia i en svenskamerikansk identitet 

Indianer har inte figurerat särskilt i skapandet av en svensk självbild varför vi här får se när-

mare på deras roll i den svenskamerikanska etniciteten. Hur svenskar i USA har skapat en 

identitet i förhållande till indianer under 1800-talet undersöker Roundface i hennes ovan-

nämnda uppsats. Hon studerar identitetsskapandet på tre olika nivåer, nämligen rasidentitet, 

civilisationsidentitet samt nationell och etnisk identitet. Rasidentiteten var den som främst 

aktualiserades i förhållande till indianerna i de undersökta texterna genom att svenskarna hän-

visade till de amerikanska ursprungsfolken utifrån ras, i form av bl.a. indianer och rödskinn i 

dikotomi med vita, liksom genom generaliseringar i indianbeskrivningarna. Civilisationsiden-

titeten kopplas till bl.a. bildning, kristendom, bofasthet och jordbruk i kontrast till indianernas 

                                                
80 Huhndorf, 2001, s. 21-22, 27, 31, 39, 58 
81 Roediger, 1999, s. 21-23 
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vildhet liksom i skillnaden mellan kultur och natur. Den nationella eller etniska identiteten 

framkommer dock inte i förhållande till indianer utan i jämförelse med andra européer eller 

euroamerikaner.82 Några andra studier som närmare undersöker hur en svensk identitet har 

skapats med indianen som motpart under 1800- och speciellt 1900-talet verkar inte ha gjorts.  

Indianerna har dock figurerat, om än i skymundan, i det svenskamerikanska identitets-

bildandet genom beskrivningar svenskarnas historia i Amerika. I Becoming Swedish-

American och ”History and Ethnicity: The case of the Swedish Americans” diskuterar Dag 

Blanck det urval av historiska händelser som gjordes i etnicitetsbildandet inom det svensk-

amerikanska evangelisk-lutherska trossamfundet Augustanasynoden. Här framhölls Nya Sve-

rige och svenskamerikanerna gjorde sitt bästa för att visa på samband mellan kolonin och den 

efterföljande amerikanska historien liksom mellan Nya Sverige-kolonisterna och 1800-talets 

svenska immigranter, trots att några sådana egentligen inte fanns eftersom de då kunde fast-

ställas som ett kolonialfolk istället för att ses som ”gröngölingar” och främmande. Dessutom 

kunde de goda egenskaper som tillskrevs kolonisterna överföras till de senare immigranterna. 

Historien om Nya Sverige användes även för att visa på svenskarnas överlägsenhet i förhål-

lande till de ”ursprungliga” kolonisterna, engelsmännen, med argument som att svenskarna 

inte kom till Amerika i sökandet efter frihet utan för att överföra sin egen frihet på andra och 

att de, till skillnad från puritanerna, inte försökte påtvinga andra deras egna religiösa överty-

gelser. Indianerna figurerar inte särskilt i Blancks undersökning, men när de tas upp i beskriv-

ningarna av Delaware-kolonin handlar det om svenskarnas vänliga relation till dem.83  

Gunlög Fur visar i ”Fabrications of Friendship? The Historiography of European-Indian 

Friendship in the Delaware Valley” att indianernas roll är liten eftersom fokus ligger på de 

vita kolonisterna i beskrivningar av både Nya Sverige eller den senare bosättningen, men att 

Nya Sverige och de goda relationerna till indianerna har använts för att visa på både Sveriges 

kolonialmakt och svenskarnas demokratiska och humanistiska principer.84 Att förhållandet till 

indianerna spelar en roll i en nationell eller etnisk identitet visar även Hartmut Lutz i ”German 

Indianthusiasm”. Han menar att Karl Mays böcker om Old Shatterhand och hans följeslagare 

apachehövdingen Winnetou bidragit till att stärka den tyska nationalismen genom att presen-

tera tyskar som överlägsna andra kolonisatörer eftersom de framställs som modigare, starkare, 

rättvisare och mer lärda.85  

                                                
82 Roundface, 2002, s. 24-29, 34-35 
83 Blanck, 1995; Blanck, 1997, s. 169, 187-191 
84 Fur, 2004a, s. 111-115 
85 Lutz, 2002, s. 175 
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3.4 Ordval 

Ett problem att ta ställning till när man behandlar Amerikas ursprungsfolk är vad man ska 

kalla dem. Begrepp som rödskinn och vilde kan genast uteslutas på grund av deras minst sagt 

nedvärderande karaktär och förekommer här endast som benämning på stereotyper eller i ci-

tat. I Sverige används vanligen indian, ett begrepp som under de senaste decennierna har bli-

vit allt mer problematiskt. Rent språkmässigt innebär indianbegreppet inte något problem 

inom det svenska språket eftersom inlånet inte skedde förrän ”bekymret med ’indianer’ och 

’indier’ hade upptäckts”. Problemet med begreppet har snarare att göra med dess konnotatio-

ner. Indianen har blivit till en stereotyp som ignorerar mångfalden hos de amerikanska ur-

sprungsfolken. Några alternativ till indian har lanserats. En av dessa är Amerindians, som på 

svenska har översatts till amerinder eller amerindianer och som enligt Jan-Åke Alvarsson är 

den vetenskapliga beteckningen. Han framhåller dock att begreppet känns otympligt och att 

indian är en användbar term.86 Ett problem med begreppet amerindianer är att det bygger på 

indianer och man kommer därmed inte ifrån den rent geografiska missvisningen och det är 

möjligt att man inte heller kommer ifrån den stereotypa bilden. Ett bättre begrepp är i så fall 

Native American, vilket dock har mött kritik bl.a. för att alla födda i Amerika egentligen kan 

ses som infödda amerikaner. Dessa begrepp har också kritiserats för att vara kolonialistiska 

och stå för en lingvistisk imperialism och begrepp som indigenous peoples och First Nations 

peoples har föreslagits som alternativ. Att föredra är egentligen att använda ursprungsfolkens 

egna namn på deras grupptillhörigheter men paraplybeteckningar som dessa behövs dock 

ofta.87 

I denna uppsats används trots problematiken begreppet indianer. Övriga engelskspråki-

ga beteckningar blir otympliga i svensk översättning och används dessutom sällan i svensk 

litteratur på området. Indianbegreppet är även passande för att det här faktiskt handlar om 

bilden av Amerikas ursprungsfolk, vilken liksom benämningen indian är en västerländsk 

ideologisk konstruktion, och inte om människorna bakom stereotyperna.  

För att beskriva grupper av Amerikas ursprungsfolk används på svenska ord som stam 

eller band, vilka även finns i Widéns texter. Dessa begrepp kan dock föra med sig negativa 

konnotationer. Under kolonialtiden användes exempelvis stam för att beteckna samhällen som 

européerna såg som primitiva. Under 1970-talet ersattes stam i allt högre grad av etnisk 

                                                
86 Alvarsson i Amerikas indiankulturer, 1998, s. 8-9; Berkhofer, 1978, s. 3, 195; Feest, 2002, s. 26; Citat från 
Amerikas indiankulturer, 1998, s. 8 
87 Walbert på http://www.learnnc.org/lp/editions/nc-american-indians/5526 (110823); Yellow Bird på 
http://www.aistm.org/yellowbirdessay.htm (110823); Pålsson, 2008, s. 38 



29 
 

grupp.88 Här används i min egen diskussion (indian)folk eller (indian)grupp/er medan ord 

som stam används i citat och återgivelser av Widéns texter. 

Ytterligare en fråga är vad oroligheterna mellan vita och en grupp siouxer i Minnesota 

under sommaren 1862 bör kallas. I Widéns författande benämns de som siouxupproret. I eng-

elsk litteratur förekommer benämningar som the Minnesota Uprising, Little Crow’s War och 

Minnesota Indian War of 1862.89 I svensk litteratur används bl.a. dakotaupproret90och dako-

takonflikten. Gabriel Rudolv som behandlar oroligheterna i sin G3-uppsats Tro på herren, 

hjälp din nästa och lita inte på indianen. Formandet av ett svenskt-amerikanskt minne i efter-

dyningarna av Dakotakonflikten 1862 använder det senare eftersom han ser det som ett mer 

neutralt namn och menar att Widéns användande av uppror visar på hans vilja att främja indi-

anintressen.91 Här behålls siouxupproret som ett uttryck för Widéns syn på händelserna.  

Den andra huvudgruppen som figurerar i uppsatsen är européerna och euroamerikaner-

na. I studien används också omväxlande vita och västerlänningar för att täcka in både euro-

péer och euroamerikaner. De som främst är av intresse i studien är dock svenskamerikanerna. 

Widén använder sig av både svensk och svenskamerikan för att beteckna de till USA utvand-

rade svenskarna och deras ättlingar. Han gör ingen klar åtskillnad mellan dem och som vi 

kommer att se verkar Widén se den svenska identiteten som en kulturell eller etnisk gemen-

skap där både svenskar och svenskamerikaner är inkluderade. I Widéns författande är det 

överlag svårt att dra några gränser mellan svenskar bosatta i Sverige och svenskamerikaner 

och detta färgar av sig i föreliggande undersökning där både svensk och svenskamerikan an-

vänds för att beteckna i Amerika bosatta svenskar och svenskättlingar. Dessutom måste sägas 

att begreppet euroamerikanerna i analysen vanligen inte omfattar svenskamerikanerna. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
88 NE på nätet, sökord: stamsamhälle 
89 Waldman, 2006, s. 270; Through Dakota Eyes, 1988 
90 Roundface, 2002, s. 17 
91 Rudolv, 2011, s. 16 
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4 Metod och material 

4.1 Arbetsfrågeställningar 

För att kunna besvara uppsatsens huvudfrågeställningar och strukturera arbetet har ett antal 

underfrågeställningar utformats för respektive huvudfråga utifrån ovanstående presentation av 

relevant litteratur.  

• Vilken bild ges av indianerna i Widéns författande? Hur framställs indianerna visu-

ellt? Hur beskrivs deras egenskaper? Finns de uttryck som indianstereotyperna har tagit sig 

enligt Berkhofer även hos Widén? Hör Widéns indianbeskrivningar till de traditionella ste-

reotyperna eller kan den nyansering av indianbilden som Yvonne Pålsson urskiljer från ca 

1960 också ses? 

• Hur beskriver Widén förhållandet mellan svenskar och indianer? Återkommer i hans 

texter det mönster av goda relationer som tillskrivs honom? Om det gör det, hur förklarar han 

då avvikelser som siouxupproret 1862? 

• Hur har Widéns indianintresse utvecklats och vad har påverkat det? Kan någon ut-

veckling av det ses över tid och vilka faktorer spelar då in? Hur förhåller det sig till Indian-

klubben? Hur förhåller det sig till Holmbergs perspektiv? Vilka andra faktorer kan ha påver-

kat hans indianintresse? 

• Kan indianen, som den presenteras hos Widén, ses som en motpart i skapandet av 

en svensk identitet? Är ett svenskt identitetsskapande synligt i Widéns texter? Om det är det, 

vilken roll spelar då indianen? 

4.2 Metod och avgränsningar 

Föreliggande studie är en kvalitativ analys av Widéns texter, som är tematiskt ordnad utifrån 

frågeställningarna men med kronologiska inslag framförallt i undersökningen av Widéns indi-

anintresse. Källmaterial kommer att analyseras för att undersöka Widéns indianbild och indi-

anintresse i förhållande till hans föregångare och samtid. Precis som Widén kan sägas vara ett 

barn av sin tid så är även jag som forskare ”historiskt och samhälleligt placerad och kommer 

nödvändigtvis att var präglad av den tid, det samhälle, den sociala klass, det kön [jag] tillhör 

och av [mina] egna meningar och värden.” En historisk framställning är alltså aldrig objektiv, 

men för att komma så nära en objektivitet som möjligt krävs en genomskinlighet i tillväga-

gångssättet som vanligen kallas intersubjektiv prövbarhet.92 Därför presenteras nedan vilka 

utgångspunkter som har varit vägledande i vilken del av analysen av Widéns texter.  

                                                
92 Florén och Ågren, 2006, s. 47; Kjeldstadli, 2008, s. 286-287; Citat från Kjeldstadli, 2008, s. 286 
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Den första delen av undersökningen inriktar sig på indianbilden och dess funktion i Al-

bin Widéns texter och denna del av analysen utgår från de teoretiska utgångspunkter som har 

presenterats kring vitas indianbilder i litteraturgenomgången. Eftersom frågan till stor del 

handlar om hur Widén förhåller sig till tidigare indianstereotyper är det de egenskaper som 

indianerna enligt dessa har tillskrivits som har eftersökts i källmaterialet. Dessutom har de 

grundläggande drag Berkhofer urskiljer i vitas beskrivningar av indianer, alltså generaliseran-

det, bedömandet utifrån vita ideal och moraliserandet, liksom framställningen av en tidlös 

indian varit vägledande.  

Den andra delen av studien analyserar Widéns beskrivningar av förhållandet mellan 

svenskar och indianer. Utgångspunkten är att relationerna dem emellan var goda och det som 

Widén framhåller som bevis för detta diskuteras. Flera berättelser tyder dock på motsatsen 

och förklaringarna till de fientliga förhållandena undersöks för att se vilken roll Widén egent-

ligen tillskriver svenskarna här. En jämförelse görs också med hur Widén beskriver andra na-

tionaliteters förhållande till och behandling av indianerna för att tydliggöra svenskarnas roll.  

Den tredje delen av analysen behandlar Widéns indianintresse. Här diskuteras möjliga 

förklaringar till indianintresset och viktiga utgångspunkter är här de av Carl Holmberg presen-

terade perspektiven inom svenskt indianintresse, men även Widéns samtid och indianintres-

sets förhållande till moderniteten.  

Den fjärde och avslutande delen av studien behandlar den svenska identitetens roll i 

Widéns texter. Här görs först ett försök att analysera Widéns egen position och påverkan från 

den svenska självbilden och det svenskamerikanska identitetsbildande som presenterats ovan. 

Därefter undersöks hur den svenska identiteten i Widéns texter framträder i relation till india-

nerna utifrån de tre nivåer Ingela Roundface presenterar, alltså ras, civilisation och nationali-

tet/etnicitet. 

Min förståelse av källmaterialet bygger alltså till stor del på tidigare forskning. Detta in-

nebär vissa risker. Att låta tidigare stereotypa bilder vara analysredskap innebär att jag som 

tolkare av Widéns texter kanske inte ser längre än till just stereotyperna. Tillvägagångssättet 

kan dock liknas vid den hermeneutiska cirkeln eller spiralen, som är av betydelse i en stor del 

av historieforskningen oavsett om man ansluter sig till hermeneutiken eller inte. Enligt denna 

kan forskningsprocessen beskrivas som en kunskapscirkel eller -spiral där man närmar sig 

materialet med en förförståelse som påverkar tolkningen, men när man blir närmare bekant 

med källorna och deras samtid kan nya insikter komma och nya antaganden göras och den 
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ursprungliga förförståelsen förändras.93 En närmare bekantskap med källorna innebär då att 

även sådant som inte passar in enligt de teoretiska utgångspunkterna uppmärksammas. Här tar 

det sig exempelvis uttryck genom att i den mån det förekommer beskrivningar av indianerna 

som inte stämmer överens med den stereotypa bilden har jag även försökt att lyfta fram dessa. 

Allt Widén har skrivit kommer dock inte att studeras, t.ex. faller Jakt och djurfångst i 

Jämtland och Härjedalen under gångna tider i fyra band och skrifter om svensk militär utan-

för ämnet för denna studie. Dessutom bortses i analysen från alla hans skönlitterära verk, både 

de som utspelar sig i Sverige och emigrantskildringarna och indianpojkböckerna. De senare 

har visserligen relevans för en studie av den indianbild Widén företrädde men här har de läm-

nats utanför för att begränsa studien. Skönlitterära böcker har dessutom en annan karaktär än 

facklitterära och kräver en något annorlunda analys med bl.a. genretillhörighet, motiv, berät-

tarteknik och persongestaltning. För övrigt har Widéns pojkböcker om indianer redan behand-

lats, om än kort, av Yvonne Pålsson.94 De texter som undersöks är därmed facklitterära böcker 

och artiklar om den svenska emigrationen till Amerika, Svenskamerika och svenskars kontak-

ter med indianer. Tidsmässigt innebär detta att uppsatsen ska täcka perioden från Svenskar 

som erövrat Amerika 1937 till ”Svenskar och ’pitchi-bucketi’-indianer” 1975. Fokus ligger 

dock på 1960-1975 eftersom det är till de åren som större delen av Widéns produktion daterar 

sig, inklusive alla de texter han skrev för Indianklubben.  

I föreliggande uppsats ligger fokus i hög grad på att försöka placera in Widéns förfat-

tande och intresse i hans samtid. Hans texter är dock inte bara påverkade av hans samtid, utan 

även det källmaterial han använde spelade en roll för hur han framställde indianerna och 

svenskarnas kontakt med dem. Här har dock denna fråga till största delen lämnats utanför 

undersökningen. Även om en analys av hur tendenser och liknande i källorna påverkat hur 

Widén förhåller sig till indianerna skulle kunna vara både intressant och relevant har det här 

inte varit praktiskt möjligt att genomföra en sådan. Det material Widén har använt sig av är 

nämligen mycket omfattande. Den litteratur som ligger till grund för hans texter listas van-

ligtvis, såsom i Indianklubbens årsböcker där en källförteckning för samtliga bidrag oftast 

finns i slutet av boken. Han har dock även använt sig av ett brett opublicerat material som 

består av sådant som hans egna uppteckningar om svenska traditioner och insamlade levnads-

berättelser. En stor del av detta material torde finnas i hans arkiv, men eftersom denna stora 

samling endast är sorterad utifrån typ av material och inte närmare upptecknat skulle ett bety-

dande arbete behöva läggas ned. En del av detta material har visserligen gåtts igenom i arbetet 

                                                
93 Kjeldstadli, 2008, s. 125, 129-130 
94 Pålsson, 2006, s. 63-64, 74, 76  
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med föreliggande uppsats, men svårigheterna med att koppla användandet av en viss text till 

ett avsnitt i någon av Widéns texter har gjort att inget arbete har lagts ned på detta.  I vissa fall 

kan det vara uppenbart att det handlar om samma person eller händelse i både Widéns källma-

terial och hans text, men slumpens stora roll i ett sådant urval riskerar att påverka representa-

tiviteten på ett negativt sätt. Tanken på att det material som här är källmaterial faktiskt är en 

sammanställning av annat källmaterial finns dock i bakgrunden, och vid ett fåtal tillfällen lyfts 

det fram i analysen.  

Några ord måste också sägas om genus. Widén själv är uppenbarligen man och det nät-

verk där hans indianintresse får sitt största uttryck, Indianklubben, verkar vara i högsta grad 

mansdominerat. Ser vi på artikelförfattarna i årsböckerna finns bara en kvinna, nämligen 

Yvonne Svenström. Även i förorden framträder en mansdominerad sfär där läsarna främst är 

pojkar och andra med gosselynnet kvar, och om flickor nämns sker det närmast i tillägg.95 

Även i Widéns texter möter vi en mansdominerad värld både när det gäller indianer och vita, 

även om ett fåtal kvinnor, som vi kommer att se, också figurerar. I uppsatsen är dock genus 

inte något som kommer att studeras närmare. 

Den största avgränsningen är dock att föreliggande studie, liksom en mångfald andra 

som studerar europeiska och euroamerikanska bilder av indianer, lämnar de verkliga india-

nerna utanför. Under lång tid har västerländska bilder av indianer studerats ingående, men 

indianernas bilder av vita har däremot sällan undersökts. Avgörande för detta är att makten, 

och det akademiska skrivandet, innehafts av vita liksom att indianernas kultur i stor utsträck-

ning är muntlig och inte skriftlig.96 Här lämnas indianernas sida av historien utanför i och med 

att fokus läggs på Albin Widén och hans texter. Att studera indianernas bild av vita innebär 

problem för en studie som i hög grad fokuserar på svenskar och svenskamerikaner vilka ju 

endast utgjorde en liten grupp av alla vita i Amerika och att studera dem specifikt torde därför 

bli svårt. Liksom svenskar och svenskamerikaner inte alltid skiljer på indianer i allmänhet och 

indianer som tillhör en viss grupp torde indianerna inte alltid ha skilt på svenskar och andra 

vita, oavsett vilken bild svenskarna själva har av deras kontakt med indianer. Svenskamerika-

nerna har dessutom varit i kontakt med ett flertal indiangrupper, vilket innebär att det material 

som skulle behöva undersökas torde vara omfattande. Dessutom skulle en sådan undersökning 

kräva intervjuer med indianer. Även om Widéns indianframställningar jämfördes med india-

ners bilder av vita mer allmänt skulle det krävas ett omfattande arbete som skulle bli för stort 

                                                
95 Se t.ex. Widén, 1961a, s. 7: ”Här föreliggande samling uppsatser och berättelser, som skrivits av några av 
indianklubbens medlemmar, skickas ut som en hälsning till pojkar – och för den delen även till flickor – av alla 
åldrar.” 
96 Ruoff, 2001 
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för den här studien eftersom forskningen på området är begränsad. Därför får indianernas bil-

der av svenskar eller vita inget utrymme här även om det är ett intressant område. Genom 

denna avgränsning lämnas också indianernas roll i formandet av stereotyperna av dem själva 

utanför. 

4.3 Källmaterial 

4.3.1 Tryckt litteratur av Albin Widén 

Albin Widén skrev inom ett flertal områden, men som material för denna undersökning an-

vänds alltså endast de facklitterära böcker och artiklar som behandlar den svenska emigratio-

nen till Amerika och emigranternas nya liv i Svenskamerika liksom de som behandlar kontak-

ter mellan svenskamerikaner och indianer. 

Den första boken Widén skrev på området emigrationen och Svenskamerika är Svenskar 

som erövrat Amerika från 1937. Boken, som bygger på både litteratur och Widéns egna studi-

er av de samtida svenskamerikanerna, behandlar allmänt den svenska emigrationen till Ame-

rika liksom utvecklingen av Svenskamerika. En viktig aspekt av boken är de framgångar som 

svenskamerikaner har nått inom det amerikanska jordbruket, byggnationen och religionen.97 

Därefter följde artikeln ”Svensk-amerikansk hembygdsrörelse” som trycktes 1941 i Bygd och 

natur och där Widén berättar om de kopplingar till Sverige som finns i USA och hos svensk-

amerikanerna såsom ortsnamn, firanden av dagar kopplade till Sverige eller svenskhet och 

hembygdsföreningar.98 Artikeln ”De som drogo ut” publicerades 1948 i Svenska Turistföre-

ningens årsskrift och behandlar den svenska emigrationen i allmänhet.99  

Widén har även skrivit biografier över svenskamerikaner. År 1953 utgavs Carl Oscar 

Borg. Ett konstnärsöde, som bygger på Borgs efterlämnade dagböcker, manuskript, självbio-

grafiska anteckningar m.m. liksom intervjuer med hans anhöriga och vänner. Borg föddes i 

Sverige 1879 men flyttade 1901 till Kalifornien. Han hade redan tidigt börjat måla och i USA 

ägnade han sig bl.a. åt att måla hopi- och navajoindianers vardagsliv men han arbetade även 

som art director i Hollywood.100 Året efter kom Emigrantpojken som blev guvenör vilken be-

rättar om Adolph Eberhart och främst riktar sig till barn och ungdom. Eberhart migrerade som 

elvaåring 1882 till USA, kom att studera vid Gustavus Adolphus College och bli advokat. År 

1902 invaldes han som republikan i Minnesotas statssenat och fyra år senare blev han vice 

                                                
97 Widén, 1937 
98 Widén, 1941 
99 En engelsk översättning gjord av John E. Norton publicerades i Swedish-American Historical Quarterly 1996 
och det är den som har lästs här, se Widén, 1996 
100 Widén, 1953 
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guvernör för Minnesota och 1909 guvernör. År 1915 drog han sig tillbaka från politiken och 

var sedan bl.a. chef för ett större fastighetsbolag och på 1930-talet anlitades han av den fede-

rala regeringen för deras bostadsprogram. Boken bygger på det självbiografiska manuskript 

som Eberhart dikterade innan sin död, The American Way of Life, a true life story.101  

År 1960 kom första upplagan av Vasa orden av Amerika. En vägledning som berättar 

om orden och dess verksamhet.102 Året efter kom det första av två samlingsverk med brev och 

andra dokument som beskriver emigrationen och som Widén står som författare till. När 

Svensk-Amerika grundades, som är utgiven av Vasa Orden av Amerika, består av brev skrivna 

1846-1880 av Anders Larsson, västmanlänning emigrerad till Chicago, med kommentarer av 

Widén och behandlar ämnen såsom de s.k. Erik Jansarna i Bishop Hill, Gustaf Unonius och 

svenskamerikanska tidningar och föreningar.103 

Vår sista folkvandring från 1962 behandlar amerikaemigrationen från upprinnelsen till 

dess resultat genom Widéns blandande av översiktlig kunskap om emigrationen med informa-

tion om enskilda händelser och personer. Boken har en populärvetenskaplig karaktär, men 

Widén förhåller sig till den då aktuella vetenskapliga emigrationsforskningen.104 Fyra år sena-

re kom det andra samlingsverket av texter kommenterade av Widén, Amerikaemigrationen i 

dokument. Denna består av utdrag ur amerikabrev, dagböcker och reseanteckningar som dels 

har ställts till förfogande av privatpersoner och dels har publicerats i svenskamerikanska tid-

ningar. Materialet är organiserat i tematiska kapitel såsom ”Att resa till Amerika”, ”Hund-

åren” och ”Kyrkan mitt i byn”.105  

År 1970 kom ytterligare en biografi, nämligen Amandus Johnson, svenskamerikan som 

berättar om en av de mest framträdande svenskamerikanska historikerna. Johnson kom till 

Amerika som tvååring 1879 och växte upp som en typisk nybyggare, men hans intresse för att 

lära kom med åren att leda till en karriär som forskare, som bl.a. ägnades åt kolonin Nya Sve-

rige, och professor.106 Två år senare kom Nybyggarliv i Svensk-Amerika. Minnesbilder och 

kulturtraditioner där Widén i högre grad än tidigare inriktar sig på etnografin och berättar om 

svenskarnas liv i det nya landet. Boken bygger till stor del på det material som han själv sam-

lat in under sina vistelser i Svenskamerika och citaten från svenskamerikanerna är många.107 

                                                
101 Widén, 1954 
102 Widén, 1969c 
103 Widén, 1961b; Utgivningsårtal saknas i själva boken, men anges vara 1961 på Libris, sökning på ”Albin 
Widén”, http://libris.kb.se/hitlist?f=simp&q=albin+wid%C3%A9n&r=&m=10&s=r&t=v&d=libris&p=1 
(110820); För en recension av boken se Johnson, 1961 
104 Widén, 1962c; För en recension se Johnson, 1963 
105 Widén, 1966a 
106 Widén, 1970a 
107 Widén, 1972 
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Referenserna till indianer är fåtaliga i flertalet av ovanstående böcker. Så är naturligtvis 

dock inte fallet i det som har getts ut i Indianklubbens regi. Widén gav 1965 ut Svenskarna 

och siouxupproret i serien Indianklubbens bästa. Boken behandlar främst siouxupproret och 

de svenska nybyggarnas upplevelser under det. Som källmaterial har använts dels vad som har 

skrivits om upproret mer vetenskapligt och dels svenska emigranters levnadsberättelser.108 

Widén var även en aktiv skribent av artiklar i Indianklubbens årsböcker från dess start 

1961 och fram till 1975. Till den allra första av dessa skrev han ”Svenskar och indianer” som 

bl.a. berättar om svenskarnas öde under siouxupproret 1862 och om Ornäs-Anna som under 

en period bodde i närheten av chippewaindianer och undervisade en del av deras barn under 

sin tid som lärarinna.109 Till klubbens andra årsbok 1962 skrev Widén om ”Delawaresvenskar 

och indianer”, både om kontakterna dem emellan och om de förras beskrivningar av ur-

sprungsfolken.110 Året därefter var Widén författare till två bidrag. ”Den svenske indianen” 

behandlar Jakob Fahlström som under en stor del av förra halvan av 1800-talet försörjde sig 

som jägare och pälshandlare i Minnesota och därigenom, liksom genom sitt äktenskap med en 

chippewaindian, kom i kontakt med indianer. ”När kapten Stålhammar hejdade indianuppro-

ret” berättar om hur Carl Stålhammar 1879 framgångsrikt förhandlade med en grupp apache-

indianer som övervägde att göra gemensam sak med upproriska uteindianer.111 

Till årsboken 1964 skrev Widén ”Carl Oscar Borg – ’Indianmålaren’”, som ligger 

mycket nära det kapitel i biografin över Borg som berättar om hans tid bland hopis och nava-

jos.112 Året efter bidrog han med ”General Custer, Buffalo Bill och Nils Norlin”, som berättar 

om svensk bosättning och kontakt med indianer i Kansas med fokus på familjen Norlin lik-

som General Custer och William ”Buffalo Bill” Cody, som familjen träffade vid ett tillfälle.113 

År 1966 skrev Widén ”Indianmissionärer på äventyr” om svenskamerikanska missionsförsök 

bland indianer från den svenska Delawarekolonins tid och fram till slutet av 1800-talet.114 

Till följande årsbok, som kom 1968, bidrog Widén med ”Hur svenskar och indianer för-

stod varandra”. Artikeln handlar i huvudsak om den språkliga kommunikationen, men även 

svenskamerikanska försök att missionera bland olika indiangrupper tas upp.115 Året efter be-

stod bidraget av ”Svenskar och indianer i Wisconsin” som berättar om bl.a. Jakob Fahlström 

                                                
108 Widén, 1965c 
109 Widén, 1961c 
110 Widén, 1962a 
111 Widén, 1963a  respektive 1963c 
112 Widén, 1964a 
113 Widén, 1965b 
114 Widén, 1966c 
115 Widén, 1968b  
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och Gustaf Unonius kontakter med indianer.116 Följande år behandlade Widén ”Indiantradi-

tion i svenskbygd” och berättade bl.a. om svenskar som fått hjälp av indianer, om Fredrika 

Bremers besök i Minnesota 1850, om fientligheter mellan siouxer och chippewas vid samma 

tid och om indianbesök i svenska nybyggarstugor.117 

För Indianklubbens årsbok 1971 skrev Widén ”Svenskar och indianer i Alaska” där han 

efter en inledning om svenskamerikanska försök att missionera bland indianer berättar om den 

mer lyckade missionen bland tlingit i Alaska.118 Till den sista årsbok som Widén medverkade 

i, från 1975, skrev han ”Svenskar och ’pitchi-bucketi’-indianer”, som bl.a. berättar om nybyg-

garnas kontakter med indianer som besökte dem för att t.ex. tigga mat. Texten bygger på tidi-

gare artiklar och återger flera berättelser som förekommit däri.119 I samma årsbok finns även 

en ”Indiankrönika” författad av Widén som behandlar de samtida indianernas situation.120 

Widén skrev även förorden i Indianklubbens årsböcker, vilka berättar om klubbens akti-

viteter och inställning. Innehållet i dessa behandlas under ”Widéns indianintresse och Indian-

klubben”. Förutom detta har Widén även skrivit artiklar för publikation i tidningar. Enligt Ulf 

Beijbom har Widén ”[v]id sidan av romanerna och de populärvetenskapliga verken […skrivit] 

säkert ett tusental artiklar för svenska och svenskamerikanska tidningar och tidskrifter”.121 Att 

kartlägga alla dessa är ett enormt arbete som här tyvärr inte låter sig göras. Ett fåtal av artik-

larna har dock använts i studien eftersom de återfinns i hans arkivsamling. 

4.3.2 Albin Widéns samling 

Vid Widéns död 1983 fick Nordiska museet det material han hade samlat in under sin verk-

samhet i USA och om emigrationen och Svensk-Amerika. Widéns överenskommelse med 

museet var dock utformad så att de kunde deponera materialet hos en annan arkivinstitution 

och 1984 erbjöds Emigrantinstitutet att överta samlingen. Året efter fraktades materialet till 

Växjö där det fortfarande förvaras.  Ulf Beijbom ordnade och förtecknade samlingen, som 

med sina 7,5 hyllmeter var ett av de största personhistoriska arkiv som fanns på Emigrantin-

stitutet 1985.122 

Samlingen är uppdelad i nio underavdelningar. De två första är Personliga handlingar 

och Korrespondens med kopior av utgående skrivelser från åren 1941-1983, vilka har uteslu-

tits från undersökningen. De kan troligen ge många intressanta uppgifter om Widén, men 

                                                
116 Widén, 1969b 
117 Widén, 1970c 
118 Widén, 1971b 
119 Widén, 1975c 
120 Widén, 1975b 
121 Beijbom, ”Förord” till arkivförteckningen för Albin Widéns samling 
122 Beijbom, ”Förord” till arkivförteckningen för Albin Widéns samling 
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förmodligen finns här lite som kan informera om hans indianbild och dess funktion. Av sam-

ma anledning utesluts även samlingens tre sista avdelningar, Trycksakssamlingen med diverse 

småtryck, skrifter och svenskamerikanska tidskrifter, Register som innehåller adressuppgifter 

för svenskamerikanska föreningar och Almanackor, kalendrar, program, etc. Till arkivmateri-

alet hör även Bildsamlingen, vari några fotografier finns från föremålssamlingar med indian-

etnografiskt material från 1600-talet men inte heller dessa ger något av värde för uppsatsen. 

Kvarvarande tre underavdelningar har dock undersökts i arbetet med föreliggande upp-

sats. Materialet kring amerikaemigrationen är mycket omfattande och även om samlingen är 

ordnad finns inga fullständiga förteckningar för innehållet varför de arkivlådor vars underru-

briker tyder på att det skulle kunna finnas sådant som Widén har skrivit om indianer och kon-

takten mellan svenskar och indianer i dem har genomsökts efter användbara artiklar och ma-

nuskript. Denna genomgång gav dock ett ganska litet antal texter på temat svenskamerikaner 

och indianer, vilka presenteras nedan tillsammans med de underavdelningar de hör till.  

Manuskriptsamlingen innehåller en mängd kortare texter skrivna av Widén vilka troli-

gen publicerats i olika tidskrifter och tidningar liksom ett antal till Widén inskickade manu-

skript, som dock inte är av intresse här och har uteslutits. I följande studie har använts manu-

skript som ”Svenskar, indianer, vargar. Historier från nybyggartiden i Minnesota” som är 

märkt Lektyrredaktionen och som kan ha publicerats i Lektyr dit Widén bidrog.123 I ”Svensk 

historia i Amerika” berättas det bl.a. om kulturutbytet med indianerna.124 ”Swedish cultural 

traditions in America” behandlar svenskt kulturellt inflytande i Amerika utifrån Nya Sverige 

och skrevs under Widéns tid i Minneapolis.125 ”Svenska nybyggare och chippewaindianer” är 

den enda text som mer omfattande behandlar indianerna etnografiskt och den var ett ”[u]tkast 

till ett kapitel i en bok om svenskar och indianer i Nordamerika” som dock aldrig verkar ha 

blivit verklighet.126 I studien har också använts utdrag ur ”Svenskar i Vilda västern. 1. Kultur-

tradition och guldgrävarromantik” och ”Svenskar i Vilda västern: 2. Banbrytare och äventyra-

re”, vilka Widén höll som radioföredrag 1959.127  På vissa manuskript, artiklar och urklipp är 

                                                
123 SEI 15:7:6:C, ”Svenskar, indianer, vargar. Historier från nybyggartiden i Minnesota”; Widén nämns som en 
författare i Lektyr i t.ex. Falk, Bertil, ”Kommissarie Thoren kommer tillbaka” 
på http://www.dast.nu/artikel/kommissarie-thoren-kommer-tillbaka (111117) 
124 SEI 15:7:6:E, ”Svensk historia i Amerika”, s. 4-5 
125 SEI 15:7:6:A, ”Swedish cultural traditions in America”, s. 5 
126 SEI 15:7:6:A, ”Svenska nybyggare och chippewaindianer” 
127 SEI 15:7:6:A, ”Svenskar i Vilda västern. 1. Kulturtradition och guldgrävarromantik”; SEI 15:7:5:B, ”Svens-
kar i Vilda västern: 2. Banbrytare och äventyrare”; SEI 15:10:5:E, klipp om radioföredraget ”Svenskar i Vilda 
västern” ur Kvällsposten, 4 november 1959; SEI 15:10:5:M, klipp om radioföredraget ”Svenskar i Vilda västern” 
märkt ”Östg. Corresp. 11/5-1959 
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antecknat varifrån de kommer, men här har inga försök gjorts att kontrollera detta eller fast-

ställa om eller var manuskript utan sådana uppgifter har publicerats.  

I Manuskriptsamligen finns varken manuskript till de artiklar som publicerats i Indian-

klubbens årsböcker eller manuskripten till de böcker Widén själv skrev. I samlingen ingår 

dock ett längre påbörjat, odaterat, manuskript som används i följande undersökning, nämligen 

”Svenskarna vid Delaware”. Någon information finns inte om det, men utifrån det sparade 

materialet verkar det ha varit tänkt att sluta som en bok om Delawaresvenskarna och deras 

kontakter med indianerna. De första tre kapitlen, "Introduktion", "Svenskarnas indianpolitik" 

och "Delawaresvenskarnas berättelser om indianerna - det första kapitlet i den svenska etno-

grafiens historia", har renskrivits på maskin och används nedan för analysen av Widéns bild 

av kontakterna mellan svenskar och indianer i Nya Sverige. De följande fyra kapitlen, "Etno-

grafisk insamlingsverksamhet i Delaware", "Östindianska samlingar i Sverige", "Handel och 

materiellt kulturutbyte" och "Missionsverksamheten och dess följder", består endast av an-

teckningar och excerpter och har inte gett något av värde för undersökningen.128  

Klippsamlingen består av tidningsurklipp ordnade efter ämnen. Det härur använda mate-

rialet består bl.a. av recensioner av Widéns böcker, artiklar om Widén och klipp om Indian-

klubben. Här finns också en artikel skriven av Widén, nämligen ”Fest i Minnesota” som bör-

jar med en beskrivning av svenskars kontakt med indianer för att sedan beskriva det svensk-

amerikanska kulturlivet.129 

Forskarsamlingen är förmodligen den mest omfattande med sitt innehåll av levnadsbe-

skrivningar och -berättelser, amerikabrev, frågeformulär, enkäter, excerpter, insamlat material 

om framträdande svenskamerikaner, Widéns korrespondens med framträdande svenskameri-

kaner, handlingar om utmärkelsen Årets svenskamerikan, brev och dylikt från Indianklubbens 

verksamhet och skrivelser och handlingar från Widéns tid vid Swedish Information Bureau i 

Minneapolis. Detta material visade sig dock inte vara användbart för föreliggande studie.  

 

 

 

 

 

 

                                                
128 SEI 15:7:5:C, "Svenskarna vid Delaware"  
129 SEI 15:10:5:M och 15:10:6:F, ”Fest i Minnesota” 
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5 Indianbilden i Widéns texter 

5.1 Indianernas egenskaper 

Det första man tänker på när man talar om bilden av indianen är kanske det rent visuella, allt-

så hur indianerna ser ut. Beskrivningar av indianers utseende är dock inte särskilt vanliga i 

Widéns texter. Där de förekommer är det vanligen i form av citat eller närmast direkta åter-

givningar från hans källmaterial. Här framträder flera av de attribut som indianer traditionellt 

framställts med, som ansiktsmålningar, örnfjädrar, pärlor, mockasiner, skinnföremål, toma-

hawker och den kombinerade handyxan och pipan.130 Vanligen handlar beskrivningarna av 

indianerna främst om vilka kläder de bar, som skor av hjortskinn, byxor eller ”kiltliknande 

förskinn” och skjortor eller filtar som överplagg. Kvinnorna kan klä sig som männen men 

med andra frisyrer eller i bomullsklänningar.131  

Förutom de stereotypa beskrivningarna finns i Widéns texter även återgivningar som 

ger en löjeväckande bild av indianen. I Svenskarna och siouxupproret skriver han att india-

nerna för att få med sig så mycket som möjligt under en förflyttning ”klädde ut sig i vad de 

fått tag i av kläder och prydnader från de vita, de stolta krigarna bar damhattar och hade 

guldur med kedjor om handlederna, deras kvinnor hade sidenklänningar och broscher.”132 

Även om detta inte är en representativ bild av indianerna gör den allmänna avsaknaden av 

beskrivningar av indianernas utseende att denna löjeväckande bild ändå blir betydelsefull.   

 

Desto mer kan vi utläsa om indianerna utifrån de egenskaper som tillskrivs dem i Widéns tex-

ter. Hans första artikel om kontakter mellan svenskar och indianer behandlar till stor del sio-

uxupproret och indianbilden som framträder här knyter nära an till den onde indianen. I början 

av upproret fick en svensk bosättning besök av ”siouxkrigare, som gästat dem förut i alla säm-

ja, och de låtsades även nu vara vänligt sinnade. De pratade och skrattade och ingen av svens-

karna anade, vad de hade i skölden. […] Så på ett givet tecken började indianerna skjuta på de 

försvarslösa svenskarna”. Exemplen på försåtliga och svekfulla indianer som först låtsades 

vara vänliga för att sedan överraskande attackera de vita eller som låg i försåt inför överfall är 

många i återberättandet av siouxupproret.133 Likaså behandlades de vita som tagits som fångar 

                                                
130 Widén, 1962a, s. 38-39; Widén, 1965c, s. 39, 63; Widén, 1969b, s. 142-143; Widén, 1970c, s. 176-177; SEI 
15:7:6:C, “Svenskar, vargar, indianer. Historier från nybyggartiden i Minnesota” märkt ”Lektyrredaktionen”; 
Om visuella framställningar av indianer se Boehme, 1998 och Nottage, 1998 
131 Widén, 1937, s. 150-151; Widén, 1953, s. 90; Widén, 1964a, s. 182; Widén, 1965c, s. 39 
132 Widén, 1965c, s. 121 
133 Widén, 1961c, s. 45; Widén, 1965c, s. 30-34, 40, 61, 80-81, 93, 109, 111, 122, 123, 127; SEI 15:7:6:A, “När 
siouxindianernas förklarade svenskarna krig”, s. 6-7; Citat från Widén, 1961c, s. 42 



41 
 

förfärligt av indianerna, som inte tog någon hänsyn till kön eller ålder.134 Även indianernas 

val av tidpunkt för upproret visar på deras karaktär eftersom det startade under det amerikans-

ka inbördeskriget då en stor del av männen rekryterats som soldater och ”indianerna visste ju 

också att det i allmänhet bara fanns gamlingar, barn och fruntimmer i nybyggena”.135 India-

nerna framstår alltså som svekfulla och hänsynslösa. 

Här framträder indianerna också som våldsamma och brutala. Widén skriver om india-

ner som sköt alla män de kom åt och dödade kvinnor och barn med tomahawker. Han återger 

en episod där två män ur en grupp flyende nybyggare kommit på efterkälken: 

Den ene blev skjuten och stupade omedelbart, den andre blev endast sårad. En indian hoppade ned 

från sin häst och närmade sig den sårade, som lutade sig mot armbågen… indianen dansade och 

gjorde krumsprång i luften, viftade med sin tomahawk… så högg han den försvarslöse vite man-

nen rakt i huvudet. Det blev ett vilt tjut och flera indianer rusade till, de båda skalperades så grund-

ligt, att inte bara huden över hjässan utan över hela ansiktet slets av. Så högg man huvudet av li-

ken, placerade dem i sittande ställning och satte hattar på dem.136 

Övriga hade förskansat sig i en vagnborg och kunde försvara sig varför indianerna roade sig 

med att skjuta en del av nybyggarnas djur innan ”[d]e letade rätt på mera isolerade nybyggen, 

som ännu inte blivit varnade”.137 Här finns också beskrivningar av indianer som till och med 

dödar personer som de haft en god relation till enbart på grund av att de är vita.138 Även i 

andra texter av Widén förekommer krigiska, brutala och våldsamma indianer som far fram 

som de vildar de är och skalperar, skändar och är respektlösa mot de försvarslösa nybyggarna, 

både i livet och i döden.139 I vissa texter kan indianerna till och med framstå som omänskliga. 

I Nybyggarliv i Svensk-Amerika skriver Widén att krigföringen mellan olika indiangrupper 

snarast hade ”karaktären av ett slags människojakt, och det var inte så stor skillnad i metoder-

na, om man jagade hjort eller var ute på skalpjakt.”140 

I ”När kapten Stålhammar hejdade indianupproret” får vi prov på en annan av den dåli-

ge indianens egenskaper, nämligen resignation inför den vite mannens mod och militära makt. 

När Stålhammar kommer till jicarilla-apachernas läger, vilka han skulle hålla utanför ett på-

gående uppror, blir han nämligen genast beskjuten, men ”[h]astigt slet han upp uniformsrock-

en, pekade på sitt bröst och skrek: ’Skjut om ni törs!’ [varpå de] vilda krigarna stod som för-

                                                
134 Widén, 1965c, s. 62-63, 129 
135 Widén, 1961c, s. 48 
136 Widén, 1961c, s. 44; För våldsamma och brutala indianer se även Widén, 1965c, s. 77-78, 121 och Widén, 
1972, s. 82-84 
137 Widén, 1961c, s. 45; Exempel på krig som roande underhållning för indianerna, se även Widén, 1965c, s. 124  
138 Widén, 1965c, s. 57 
139 Se t.ex. Widén, 1963c, s. 166-167 och Widén, 1965b, s. 135 
140 Widén, 1972, s. 189 
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stenade.”141 Indianerna ger således upp när de står ansikte mot ansikte med den modige 

svensken. Det vita inflytandet förstärks ytterligare av att apacherna inte gör gemensam sak 

med uteindianerna efter Stålhammars löfte om mat och retorik om ”att den stora Fadern [pre-

sidenten] tänkte på sina röda barn, men att det skulle gå illa för dem om de förenade sig med 

uteindianerna”. Dessutom påverkade de annalkande amerikanska trupperna indianernas beslut 

att inte ge sig in i upproret.142 

Ytterligare exempel på egenskaper som har tillskrivits den dålige indianen ges i ”Svens-

kar och indianer”. Indianernas opålitlighet framkommer i en berättelse om en svensk som 

ingått en överenskommelse med en indian, men då den senare inte fullgjorde sin del skällde 

svensken ut honom. Indianernas hämndgirighet för vad de uppfattade som mot dem begångna 

oförrätter ledde dock till att indianen senare försökte hugga sin tomahawk i svenskens rygg. 

Här, liksom i andra texter, framkommer också indianernas tjuvaktighet, men Widén gör ett 

försök att nyansera den genom att påpeka att ”många svenska farmare, som hade nära berör-

ing med de röda, har också försäkrat att de aldrig förlorat någonting.”143 

Hos Widén får vi även exempel på den motbjudande matlagning som vita har tillskrivit 

indianerna. Vi får bl.a. läsa om en svensk pojkes besök hos en indiansk skinnberedare då ”ko-

kade gumman hjortkött och ett hjorthuvud med hud, ögon och öron var också i kitteln. När det 

blev för mycket hår i denna, lyfte gumman upp hjorthuvudet med ett tag i hornen och skum-

made av håret med en kvist. Pojken blev mätt bara av att se på matlagningen.”144  

Till de negativa beskrivningarna av indianer får också räknas den enda halvblodsindian 

som Widén skriver om. I bl.a. ”Svenskar och indianer” berättas om svensken Pehr Erik Thor 

som tog anställning hos ”[d]en halvindianske krögaren” Joe Covilliou. Den senare ”beskrevs 

som en jätte till växten och en frossare i mat och dryck” som dessutom ”beskylldes för att 

bedriva olaglig brännvinshandel med indianerna, och det berättas att hans speciella ’Indian 

whisky’ bereddes på så sätt, att man kokade stark tuggtobak i vatten och blandade denna sop-

pa med den billigaste whiskey, som stod att uppbringa.” 145 Thor fick skogsarbete hos Covilli-

ou, men avskedades en dag när oxarna brutit sönder kälken efter att de blivit skrämda av vilt 

vilket Covilliou ansåg var Thors fel. Som betalning för sitt arbete fick Thor en säck mjöl, som 

                                                
141 Widén, 1963c, s. 171; Se även SEI 15:7:5:B, ”Svenskar i Vilda västern: 2. Banbrytare och äventyrare”, s. 9 
142 Widén, 1963c, s. 172; SEI 15:7:5:B, ”Svenskar i Vilda västern: 2. Banbrytare och äventyrare”, s. 9-10; Kri-
giska och brutala indianer som ger vika inför eller imponeras av vitas eldgivning och/eller mod återfinns också i 
Widén, 1965b, s. 130-131, 134-135; Widén, 1965c, s. 12, 76-77, 116, 125; Widén, 1966c, s. 89; SEI 15:7:6:A, 
”Svenska nybyggare och chippewaindianer”, s. 8; SEI 15:7:6:C, ”Svenskarna vid Delaware”, kap. II 
143 Widén, 1961c, s. 52-53; Citat från s. 53; För indianernas tjuvaktighet se även Widén, 1965c, s. 24-26 
144 Widén, 1961c, s. 51; Om motbjudande matlagning se även Widén, 1968b, s. 160 och SEI 15:7:6:A, ”Svenska 
nybyggare och chippewaindianer”, s. 10 
145 Widén, 1969b, s. 140-141 
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visade sig vara av så dålig kvalitet att det inte gick att använda.146 Här framträder mindre åtrå-

värda egenskaper som frosseri, temperament och opålitlighet vilket inte ger en särskilt sympa-

tisk bild av ”halvindianen”, något som är i linje med vitas beskrivningar av halvblodsindia-

ner.147 

Den andra negativa indianstereotypen var den degraderade indianen eller reservatsindi-

anen. Hos Widén finns denne i ”Svenskar och indianer i Wisconsin” där Gustaf Unonius be-

sök i ett potawatomiläger beskrivs: 

Unonius […] förvånade sig först och främst över att de indianska småttingarna lekte i snön så gott 

som nakna. Kvinnorna voro sysselsätta med att fälla lindar och mindre valnötsträd, vilkas kvistar 

och knoppar indianernas magra hästar hade som foder. I ett tält, där Unonius och hans följeslagare 

trädde in, låg en indian dödfull och bredvid honom satt en indiankvinna med ett naket, döende 

barn i sina armar. […] Den skildring han ger av indianlägret blir en bild av torftighet och apati 

[…].148 

Här möter vi den degraderade indianens fattigdom och alkoholpåverkan. I ett fåtal texter 

skrivs om att alkohol, främst ”visky”, var vanlig i byteshandeln mellan vita och indianer och 

att de senare kunde bli påverkade och våldsamma.149 I större delen av texterna förekommer 

dock inte denna indianstereotyp. Widéns indianer är dessutom inte bosatta på reservat, utan 

verkar snarare höra till de fria individerna i skogarna eller på prärien. 

 

Den kvarvarande indianstereotypen är den mer positiva goda indianen och en del av det Wi-

dén skriver visar på rakt motsatta egenskaper mot de som tillskrivs den dålige indianen. I tex-

terna finns flera exempel på indianer som har hjälpt ”vita nybyggare i nödställd belägenhet”. 

En svensk som fått hjälp av indianer är August Krona. Han kom en vinter under 1880-talet 

ifrån sitt ressällskap i en snöstorm men träffade efter en natt en indian. Denne gav Krona sina 

”varma handskar” och eftersom svensken var så frusen att han knappt kunde stå bar indianen 

honom på ryggen till sitt hem i en timmerkoja. Väl där smörjdes svenskens köldskador in med 

”något fettämne”, vilket innebar att han klarade sig utan men, och han ”fick mat och pysslades 

om på bästa sätt”. Det visade sig att Kronas resesällskap övernattat i byn och när de upptäckt 

att han saknats vid avfärden hade indianen lovat att söka efter honom.150 Även Gustaf Unoni-

us hustru fick hjälp genom bidrag i form av t.ex. färsk fisk och lönnsocker av indiankvinnor 

                                                
146 Widén, 1961c, s. 51-52; Widén, 1969b, s. 140-141 
147 Se t.ex. Hasselmo, 2004, s. 291 
148 Widén, 1969b, s. 145 
149 Se t.ex. Widén, 1966c, s. 89; SEI 15:7:6:A, ”Svenska nybyggare och chippewaindianer”, s. 6 
150 Widén, 1970c, s. 173-174 
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under den tid som maken utbildade sig till präst och hon levde ensam på nybygget.151 I Svens-

karna och siouxupproret visar Widén dessutom att flera vita nybyggare överlevde upproret 

tack vare hjälp från indianer som antingen tog dem från det drabbade området eller försvarade 

dem som vänner.152 

Indianerna kan också framstå som pålitliga. I ”Svenskar och indianer i Wisconsin” be-

rättar Widén om Gustaf Unonius som under sina år som nybyggare fick påhälsning av en po-

tawatomiindian som han lånade några dollar och ett gevär och även om det dröjde kom india-

nen så småningom tillbaka med det han lånat och inbjöd Unonius att delta i en jaktexpedition 

som en form av ersättning.153 

En annan egenskap som tillskrivs indianerna är intelligens. I ”Indianmissionärer på 

äventyr” berättas om försök att kristna indianerna i Nya Sverige där missionärerna ofta möttes 

”av skarpsinniga invändningar från indianernas sida”.154 I ett längre citat från en ej namngiven 

svensk i ”Indiantradition i svenskbygd” beskrivs en indian som ”en intelligent yngling” med 

ett hyggligt uppförande.155 Även i en beskrivning av några indianbarn som deltog i skolun-

dervisning ordnad av svenskamerikaner framkommer intelligensen:  

Rent intellektuellt sett var de röda barnen inte sina vita lekkamrater underlägsna, en hel del av dem 

lärde sig läsa och skriva lika fort som de svenska barnen. Men i likhet med sina föräldrar hade de 

motvilja mot engelskan […] Disciplin i skolan var för indianbarnen ett okänt begrepp. De vita bar-

nen förstod från från [sic] början, att de måste rätta sig efter vissa tider och regler, indianbarnen 

kunde sällan förmå sig att stanna en hel dag, utan gick hem, när de tyckte det inte var roligt läng-

re.156 

Det mest slående i citatet är kanske indianernas avsaknad av den civiliserade disciplinen, nå-

got som dock skulle kunna tolkas som ett uttryck för deras enkla och fria liv utan måsten och 

den gode indianens självständighet.  

Andra exempel där den gode indianens egenskaper inte är direkt uttryckta men kan anas 

finns i exempelvis Svenskarna och siouxupproret. Här berättar Widén om när en indian efter 

att ha dömts för att ha skjutit en svensk skulle straffas genom hängning. De vita fruktade att 

indianerna, som var fler än dem, skulle attackera p.g.a. bestraffningen av indianen, men de 

hade inte behövt oroa sig: ”Indianerna stod lugnt och såg på, hur deras röde broder hängdes 

                                                
151 Widén, 1969b, s. 145-146 
152 Widén, 1965c, s. 56-60; Se även SEI 15:7:6:A, “När siouxindianernas förklarade svenskarna krig”, s. 3 
153 Widén, 1969b, s. 144 
154 Widén, 1966c, s. 87 
155 Widén, 1970c, s. 179; Andra exempel på indianernas fyndighet finns i Widén, 1966c, s. 94 
156 Widén, 1961c, s. 57; Se även Widén, 1965c, s. 152; Widén, 1972, s. 91-92 
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upp i ett träd och då han inte längre visade några livstecken, gick de sin väg”.157 Även om det 

inte är helt tydligt så skulle indianernas handlande kunna tolkas som ett uttryck för deras 

känsla för rättvisa: den enskilda indianen hade handlat fel och skulle därför straffas. Dessutom 

syns här den gode indianens värdighet genom det lugn de uppvisar. 

Andra positiva egenskaper är synliga i ”Svenskar och indianer”. Här skriver Widén om 

ett tillfälle då ”flera hundra” chippewaindianer var samlade vid Stora Wood Lake i Wisconsin 

och de vita fruktade att det skulle leda till krig. Handelsmannen John Carlson, som kunde 

chippewaspråket, sändes tillsammans med några officerare ut för att undersöka saken, men  

Indianerna försäkrade, att de hade inga fientliga avsikter, och var ledsna för att rykten därom blivit 

spridda. De rökte fredspipa med Carlson och officerarna och hade till och med överseende med, att 

en svensk pojke, som var med och även erbjöds fredspipa, förklarade att han aldrig nyttjade to-

bak.158 

Här möter vi indianer som är gästfria, vänliga och förstående i kontakterna med vita. 

Den gode indianens egenskaper framkommer främst i mötet med vita eller mer specifikt 

svenskar. En ofta återkommande berättelse i Widéns texter handlar om Anna Wing, också 

kallad Ornäs-Anna, som 1870 bosatte sig med make och barn i Polk county, Minnesota. Vå-

ren efter slog sig en grupp chippewas ner i närheten för vårjakten och Anna bestämde sig för 

att besöka dem, ovetandes om att de för tillfället var fientligt inställda mot vita. I lägret stod 

indianerna still när hon kom och hövdingen vägrade ta emot de gåvor hon hade med sig. Där-

emot tog hans dotter Mia, som ”var lång och smärt, livlig och vänlig”, emot dem och en vän-

skap kom att utvecklas mellan kvinnorna. Familjerna kom närmare varandra följande år när 

en av Mias bröder begravdes jämte en av Annas söner. I takt med att fler vita bosatte sig i 

området blev dock relationen till indianerna alltmer ansträngd och till slut samlades ett stort 

antal beväpnade indianer i området och hotet mot de vita var överhängande. Anna lyckades 

dock avvärja det genom att ta med hövdingen till barnens gravar och påpeka deras bröd-

raskap. Dagen efter hade alla indianer gett sig av och de kom aldrig tillbaka.159  

Denna berättelse är ytterligare ett exempel på indianernas vänlighet mot vita så länge de 

senare inte begår några övertramp.160 Även om vissa vita i Annas närhet ville bli av med indi-

anerna och inte tvekade att aktivt försöka uppnå sitt mål var inte alla vita i området delaktiga, 

                                                
157 Widén, 1965c, s. 18; Se även SEI 15:7:6:C, “Svenskar, vargar, indianer. Historier från nybyggartiden i Min-
nesota” märkt ”Lektyrredaktionen” 
158 Widén, 1961c, s. 51; Se även Widén, 1965c, s. 159 
159 Widén, 1961c, s. 53-56; Widén, 1965c, s. 152-154; Widén, 1972, s. 90-91; Citat från Widén, 1961c, s. 54 
160 För andra exempel se t.ex. Widén, 1966c, s. 92-93 
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vilket hövdingen verkar ha respekterat och därför till och med bestämt sig för att inte hämnas 

för att inte utsätta de oskyldiga vita (Anna och hennes familj) för några risker.  

Berättelsen ansluter också till Pocahontasmyten eftersom element som denna består av 

återkommer här.161 Istället för Smith har vi visserligen en kvinnlig nybyggare, men det är den 

individuella unga indiankvinnan som är vänligt inställd mot den vita medan de kollektiva 

manliga indianerna uppträder fientligt. Dessutom visar utgången av berättelsen på de vitas 

framgång som nybyggare och indianernas försvinnande genom att de senare ger sig av. Även 

om Widén själv inte gör några kopplingar mellan Anna och Pocahontasmyten finns här ele-

ment ur den senare som var viktiga i vitas syn på indianerna. Dessa huvudelement formade 

alltså vitas berättelser om indianer och Widéns återberättande av historien om Anna förstärker 

därmed en redan existerande bild. Det finns dock en viktig skillnad mellan berättelsen om 

Anna och Pocahontasmyten i att de vita i den förra inte tar upp några aspekter av den indians-

ka kulturen, utan istället är det Mia som tar upp element från svenska Anna. Detta visas av att 

Anna flera år senare fick veta att denna indiangrupp ”spann och vävde som svenskar och till 

och med talade engelska med svensk brytning” och att Mia hade döpt sin son till Gustaf Vasa 

vilken Anna hade berättat om.162 Här finns alltså ingen legitimering av svenskarnas bosättning 

i Amerika, utan istället fokuseras på svenskarnas goda förhållande till indianerna. 

I Widéns texter finns också några beskrivningar av indianer som inte direkt kan kopplas 

till stereotypen om den gode indianen men som är så positiva att de ändå bör tas upp här. I 

”Svenska nybyggare och chippewaindianer” skrivs att chippewas ”karaktäriseras som ett 

hyggligt och lättsamt folk med utpräglat sinne för humor, deras språk är mjukt och välljudan-

de, invecklat och ordrikt och hade en ställning motsvarande franskan som diplomatspråk i 

Europa.”163 Här finns alltså en indianbild som är betydligt mer positiv än den onde indianen 

som framträdde i beskrivningen av siouxupproret. 

5.2 Generaliserade indianer 

Ett grundläggande drag i vitas beskrivningar av indianer som Berkhofer presenterar är att ge-

neralisera utifrån specifika indiangruppers kultur till att gälla indianer i allmänhet och vice 

versa, vilket ofta beror på att vita sällan har kunskaper om grupper eller individer från de ame-

rikanska ursprungsfolken.164 Hos Widén finns en tendens att använda indianer och grupptill-

hörigheter som synonymer vilket lätt kan uppfattas som en sådan generalisering. Som exem-

                                                
161 Om Pocahontasmyten se t.ex. Purdy, 2001, s. 104-105, 107 och Feest, 1990b, s. 49-50 
162 Widén, 1961c, s. 57 och Widén, 1965c, s. 154 
163 SEI 15:7:6:A, ”Svenska nybyggare och chippewaindianer”, s. 3 
164 Berkhofer, 1978, s. 25-26 
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pel kan tas ”Carl Oscar Borg – ’Indianmålaren’”. I artikeln presenteras de indianer Borg hade 

kontakt med först som ”sydvästområdets indianer” och senare framkommer att det rör sig om 

både hopi och navajo. I artikeln beskrivs också två olika religiösa riter som Borg upplevde, 

orm- och niman kachinadansen. I beskrivningen av den första återges ingen grupptillhörighet 

utan Widén kallar dem allmänt för indianer eller män och kvinnor vilket ger en känsla av att 

riten skulle kunna höra hemma hos vilken grupp som helst, även om det senare framkommer 

att de hör till hopikulturen. I beskrivningen av den andra framgår dock kopplingen till hopiin-

dianerna betydligt bättre och riten framstår som begränsad till dessa.165 I flertalet texter kan 

det vara svårt att knyta exempelvis egenskaper eller händelser till ett indianfolk eftersom Wi-

dén oftare använder begreppet indianer än specifika grupptillhörigheter. 

Samtidigt behandlas inte alla indianer lika generaliserat i Widéns skrifter utan grupper 

kan framträda, som ovan. Ofta namnges också de indiangrupper som svenskarna kommer i 

kontakt med, men uppgifterna om dem kan vara knapphändiga och exempelvis endast bestå 

av deras geografiska placering och ursprungen till deras gruppnamn. Även indianska individer 

är synliga hos Widén exempelvis genom att han namnger dem, något som vanligen gäller vik-

tigare indianer såsom hövdingar. Ett exempel är ”Delawaresvenskar och indianer” där de in-

dianhövdingar som svenskarna köpte sin koloni av namnges, men inga andra uppgifter om 

dem ges, inte ens deras grupptillhörighet.166  

Det finns alltså en ambivalens i Widéns framställningar när det gäller generaliseringar 

mellan indianer och indiangrupper. Samtidigt som han ofta skriver om indianer i allmänhet 

framträder även indianska individer och grupper. Typisk är Svenskarna och siouxupproret där 

undergrupper och enskilda individer kan namnges och även om vissa framstående hövdingar 

återkommer och faktiskt framställs som individer, såsom Lilla Kråkan, generaliserar Widén 

oftare och använder begreppet indianer snarare än grupptillhörigheter.167 Att använda kollek-

tiva begrepp eller abstrakta generaliseringar i beskrivningen av den Andre innebär att denne 

blir lättare att hantera och förstå.168 Att Widén generaliserar är förmodligen även en konse-

kvens av att begreppet indian är en litterär konvention som han inte ser några problem med att 

använda (det finns inte i någon av hans texter en diskussion av begreppet).169 Widén skiljer 

sig från det generaliserande Said diskuterar genom att det i hans texter faktiskt förekommer 

individer bland de Andra, något som orientalisterna varken var intresserade av eller förmögna 

                                                
165 Widén, 1964a 
166 Widén, 1962a, s. 36-37; Se även SEI 15:7:6:C, ”Svenskarna vid Delaware”, kap. I, s. 9 
167 Se t.ex. Widén, 1965, s. 49-51 
168 Said, 2003, s. 154-155 
169 Om problematisering av indianbegreppet inom det svenska språket, se ovan, kap. 3.4 "Ordval” 
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att diskutera.170 Att Widén namnger individer framstår dock närmast som en utsmyckning av 

texten eller som kuriosa som han tar upp där det anges i källmaterialet. Förutom i Svenskarna 

och siouxupproret förekommer information om dem sällan och några mer omfattande biogra-

fiska uppgifter om indianer återfinns inte i hans texter. 

5.3 Indianer och vita ideal och vit moral 

Ett annat grundläggande drag i västerlänningars förståelse av indianer är enligt Berkhofer att 

beskriva indianer utifrån vita ideal och vit moral istället för utifrån deras egna, något som 

också återkommer hos Widén. Exempelvis kan indianernas livsföring beskrivas som primitiv 

och deras hyddor som enkla.171 I ”Svenskar och indianer i Alaska” skriver Widén att nord-

västindianernas ”stora träbyggnader och urholkade kanoter är typiska liksom deras originella, 

groteska konst”172 och även om ingen specifikation görs av vad konsten är originell och gro-

tesk i förhållande till så är det förmodligen inte utifrån indianernas egna ideal. 

I ”Indiantradition i svenskbygd” berättas om Fredrika Bremers besök i St. Paul, som då 

även beboddes av indianer: ”Vad Fredrika mest lade märke till var indianernas barbariska 

ansiktsmålning. […] Fredrika bedömde målningarna uteslutande från estetisk synpunkt och 

konstaterade med tillfredsställelse att kvinnorna målade sig mera sparsamt och med avgjort 

bättre smak än männen.”173 Bremer bedömde dock inte bara målningarna utifrån en estetisk 

synpunkt utan även utifrån en västerländsk synpunkt. Indianerna ansåg förmodligen inte att 

deras målningar var barbariska, något som Widén dock inte uppmärksammar. Liknande ex-

empel där Widén återger eller citerar sina källor där dessa bedömer indianerna utifrån sina 

egna ideal finns i fler texter.174  

Något annat som visar på Widéns förankring i ett västerländskt samhälle är hans använ-

dande av stam, band, hop och flock för att beskriva olika indiangrupper.175 Dessa begrepp kan 

idag uppfattas som nedvärderande och de ger lätt intryck av att det är en primitivare samhälls-

ordning som beskrivs än den som författaren och läsaren tillhör.  

Nyanseringar i indianbilden i förhållande till de vita idealen återfinns dock i texterna. 

Exempel på när vita inte har förstått indianernas moral är i samband med vad de har sett som 

indianernas vana att tigga och stjäla. Widén tar på flera ställen upp att det ibland påstås att 

                                                
170 Said, 2003, s. 154-155 
171 Widén, 1964a, s. 177 respektive 182; Se även Widén, 1965c, s. 45 och 1971b, s. 101 
172 Widén, 1971b, s. 101; Se även Widén, 1972, s. 89 
173 Widén, 1970c, s. 177-178 
174 Se t.ex. Widén, 1953, s. 90 där navajos, och då särskilt deras klädedräkt, beskrivs som pittoreska och deras 
”gemensamhetshus av grovhuggna stenar täckta med lera” som ”primitiva nog”. 
175 Se t.ex. Widén, 1965c, s. 18; SEI 15:7:6:A, “När siouxindianernas förklarade svenskarna krig”, s.7; SEI 
15:7:6:A, ”Indianerna och tröskverket”; SEI 15:7:5:C, “Svenskarna vid Delaware”, kap. II 



49 
 

indianerna var tjuvaktiga, men i två texter får vi faktiskt förklaringar. Han skriver att ”[e]nligt 

siouxernas moralbegrepp var den som ljög och bröt sitt givna löfte en föraktlig varelse”, men 

att det var ”helt naturligt” att indianerna tiggde mat eftersom ”de var vana att dela med sig och 

ansåg det naturligt att man tog för sig, då tillfälle gavs.”176 Även i en av de senare artiklarna 

får vi exempel på att Amerikas ursprungsfolk inte ska förstås enbart utifrån vita ideal. I 

”Svenskar och indianer i Alaska” från Indianklubbens årsbok 1971 skriver Widén att: ”mis-

sionärerna häpnade över den trolldom, vidskepelse och smuts som man mötte – någon särskilt 

förståelse för tlingits egenartade kultur hade de naturligtvis inte” och ”missionärerna själva 

[förstod aldrig] att uppskatta tlingits egen kultur utan betraktade den uteslutande som hedniskt 

barbari”.177 Widén undviker härmed att föra vidare moraliska bedömningar som ger en nega-

tiv indianbild och försöker istället nyansera bilden genom att exempelvis förklara det beteen-

de som vita uppfattar och framställer som förkastligt. Även Widén påverkades alltså av de 

tendenser att skildra indianerna utifrån deras egen kultur som kom under 1960-talet.178 

5.4 Indianer, tidlöshet och vit påverkan 

Indianerna är hos Widén till större delen historiska figurer som lever ett kringflackande läger-

liv på landsbygden och försörjer sig som jägare. Detta överensstämmer med att vita vanligen 

ser den Andre som hörande till historien eller ett tidlöst förflutet och därmed är oföränder-

lig.179 Den största bidragaren till en känsla av tidlöshet i indianbilden är vagheten i beskriv-

ningarna av indianernas utseende, boende och försörjningssätt. De få glimtar läsaren får av 

hur indianerna försörjer sig, vid sidan av plundringar av och tiggande från vita nybyggen, 

visar på indianerna som samlare, fiskare, jägare och pälshandlare.180 Även om Widén vid ett 

fåtal tillfällen skriver om jordbrukande grupper181 så är det dominerande hos indianerna just 

jägarsamhället, vilket som motsats till det civiliserade och utvecklande kultursamhället fram-

står som oföränderligt.  

Vissa av indianbeskrivningarna är daterade, t.ex. Fredrika Bremers skildring av sioux-

ernas utseende från 1850,182 men flertalet saknar årtalsangivelser vilket kan ge läsaren en upp-

fattning om att de förhållanden som beskrivs gällde under en längre tid eller under hela den 

                                                
176 Widén, 1965c, s. 24; Widén, 1971b, s. 142; Båda citaten kommer från 1965c, s. 24 
177 Widén, 1971b, s. 103 respektive 105 
178 Pålsson, 2006, s. 26 
179 Berkhofer, 1978, s. 28-29, 88-90; Said, 2003, s. 240 
180 Se t.ex. Widén, 1963a, s. 112-113; Widén, 1965c, s. 10, 24; Widén, 1972, s. 71, 95-96, 114; SEI 15:7:6:A, 
”Svenska nybyggare och chippewaindianer”, s. 2-6 
181 Widén, 1965c, s. 37; Widén, 1972, s. 76; SEI 15:7:6:C, ”Svenskarna vid Delaware”, kap. II 
182 Widén, 1970c, s. 175-179 
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period svenskarna hade kontakt med indianer.183 Att en viss förändring sker i indianernas lev-

nadssätt i och med den vita kolonisationen av Amerika framkommer dock: ”Hittills hade indi-

anerna fått fritt ströva omkring i det land, som de räknade som sitt. Nu började vita inkräktare 

konkurrera med dem om utrymmet.”184 Någon större skillnad, förutom deras geografiska be-

gränsningar, diskuteras dock inte. Visserligen blir de s.k. indiankrigen vanligare, men india-

nerna krigade redan innan även om det då var mellan olika indiangrupper.185 

Det finns dock undantag till de historiska indianerna som lever ett kringflackande jägar-

liv på landsbygden. I redogörelsen för Fredrika Bremers besök i St. Paul på 1850-talet får vi 

exempel på indianerna som stadsbor. Då var det nämligen ”siouxindianerna som dominerade 

stadsbilden” eftersom pälshandeln var viktig där.186 St. Paul är dock som ett nybyggarsamhäl-

le och i beskrivningar av indianerna är det den traditionella indianbilden vi möter. Indianernas 

status som stadsbor hotar därmed inte deras indianskhet, som vita ser den. Dessutom försvann 

indianerna helt ur stadsbilden när St. Paul utvecklades till en större stad.187  

Ett annat undantag till indianen som en historisk gestalt återfinns i ”Hur svenskar och 

indianer förstod varandra” där Widén berättar om prästen Olof Olsson som 1876 skulle mis-

sionera bland delawareindianerna, som då levde i Oklahoma. När Olsson anlände hos india-

nerna upptäckte han att de ”ingalunda var så opåverkade av kristendomen och de vitas civili-

sation som [han] kanske trott”. Hövdingen Charles Journeycake bodde nämligen i  

en liten trevlig villa, omgiven av en trädgård, och hövdingen själv var baptistpredikant. Han tog 

mycket vänligt emot främlingen och inbjöd honom som gäst över natten. I hemmet fanns en orgel, 

som hövdingens dotter spelade på. Tillsammans sjöng nu familjemedlemmarna och Olsson andliga 

sånger […] På morgonen hade hövdingen husandakt, läste bibeln på engelska och bad sedan på de-

lawarespråket. Av stammen hörde 218 till baptistförsamlingen, som Charles Journeycake förestod. 

Missionen bland dem hade börjat fyrtiotvå år tidigare. Språket vid gudstjänsterna var delawarernas 

eget, som också allmänt användes som samtalsspråk, ehuru många talade utmärkt engelska.188 

Här framgår tydligt att indianerna inte alls levde i någon sorts tidlöshet där inga förändringar 

skedde, utan att de faktiskt påverkades av de vitas kultur och förändrade sitt levnadssätt. Trots 

att indianerna i så hög grad var civiliserade finns här ändå en synlig skillnad gentemot den 

vita kulturen i att indianerna håller fast vid sitt språk och i deras organisation inom en stam 

                                                
183 Se t.ex. SEI 15:7:6:A, ”Svenska nybyggare och chippewaindianer”, s. 3-5 
184 Widén, 1965c, s. 13 
185 Se t.ex. Widén, 1965c, s. 12, s. 25; SEI 15:7:6:C, ”Svenskarna vid Delaware”, kap. III 
186 Widén 1970c, s. 175-176 
187 Widén, 1970c, s. 175 
188 Widén, 1968b, s. 164-165 
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med en hövding. Här kan alltså anas att indianernas koppling till historien inte försvinner utan 

att de befinner sig i en gränsposition mellan historia och nutid.  

Även i ”Svenskar och indianer i Alaska”, där Widén berättar om missionen bland tling-

it, framkommer att förändringar, här i form av t.ex. kristendom och skolundervisning, skedde 

inom indiansamhällen. Det finns dock en skillnad mellan denna text och ”Hur svenskar och 

indianer förstod varandra”. I den senare finns inte någon värdering av förändringarna bland 

indianerna medan det i ”Svenskar och indianer i Alaska” uttrycks en viss beklagan av föränd-

ringarna som missionen fört med sig sedan slutet av 1800-talet. Widén skriver nämligen att 

”[i]ndianmissionärerna har ju inte bara predikat kristendom, de har också varit representanter 

för den vite mannens civilisation och den vita hegemonin. Inte alltid har väl deras inflytande 

varit uteslutande gynnsamt och nyttigt för indianerna” även om de också medfört fördelar som 

utbildning och bättre levnadsförhållanden. Texten avslutas dessutom med följande ord: ”Un-

der andra världskriget deltog många unga män av tlingit-stammen i strider långt borta. Isole-

ringen är för alltid bruten”.189 

I Widéns texter finns förutom tlingits deltagande i andra världskriget, och förord och 

”Indiankrönika” i Indianklubbens årsböcker, endast ett exempel på förändringar som skett 

under 1900-talet och hur livet för indianer ser ut i hans närmaste samtid. I artikeln om Carl 

Oscar Borg berättas att puebloindianernas byar sedan bilismens intåg har blivit turistattraktio-

ner och att detta är en god inkomstkälla för indianerna som t.ex. tillverkar souvenirer och upp-

för danser som underhållning. Widén fortsätter dock med att skriva att ”Borgs insatser att 

rädda denna måleriska miljö för eftervärlden gjordes medan isoleringen ännu var obruten 

[min kurs.].”190 Indianernas kontakt med vita har alltså brutit den isolering de tidigare levde i 

och en förändring av deras kultur har skett. Här kan alltså anas en beklagan av att den (tänkta) 

ursprungliga indianska miljön försvinner. Detta understryks ytterligare av att Borg ”uppskat-

tade [indianernas] avståndstagande från den vite mannens kultur”.191 Widén återger också en 

episod där en indian avvisar en radio eftersom han anser att det är viktigare att veta vad män-

niskorna gör hemmavid snarare än ute i världen och en indian som inte är intresserad av att ha 

en bil beskrivs som ”en förståndig hövding”.192 Indianer som avvisar de vitas kultur framstår 

som förebilder (för andra indianer).  

Indianer som tar åt sig aspekter av den euroamerikanska kulturen ifrågasätts dock. Wi-

dén berättar om en dikt Borg tillägnat hopihövdingens maka som konverterat till kristendo-

                                                
189 Widén, 1971b, s. 100-105; Citat från s. 104 respektive 105; Se även Widén, 1972, s. 89-90 
190 Widén, 1964a, s. 186; Se även Widén, 1953, s. 93 
191 Widén, 1953, s. 96 
192 Widén, 1964a, s. 186-187 
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men vari Borg frågar ”vilka mörka hemligheter, som göms i hennes hjärta, hon som är kla-

nens moder, vilka röster som har dragit henne bort från de gamla gudarna, eftersom hon vänt 

sig bort från de gamla heliga tingen och nu böjer knä för korset.”193 Här framstår alltså india-

ner som håller fast vid sin ”traditionella” kultur som beundransvärda medan det är beklagligt 

att vissa tar till sig vit kultur. Som vi sett sågs (och ses) ju indianer och civilisation, vartill 

turism, kommersialism och kristendom väl får räknas, som oförenliga och här finns en känsla 

av att indianernas kultur sakta håller på att försvinna. Som fallet var med den romantiserade 

ädle vilden så framstår det även här som om indianen endast är en riktig indian innan civilisa-

tionen påverkar honom och ersätter hans enkelhet och naturlighet.194 

Hos Widén finns alltså en skillnad i avsaknaden av värdering i beskrivningarna av Ols-

sons missionsförsök och förekomsten av beklagan i beskrivningarna av indianernas levnads-

förhållanden under 1900-talet. En eventuell förklaring är att det är förändringarna under 1900-

talet som Widén motsätter sig. Som vi sett fanns under 1900-talet en kulturell traditionalism 

där man sökte det förflutna, exotiska och främmande som en motreaktion mot modernite-

ten.195 Bilar och turism, som är sammankopplade med moderniteten (även om det senare är ett 

äldre fenomen), passar inte in i en indianby om det är det förflutna och främmande som söks. 

Däremot kanske en indianby som liknar en vit by på 1870-talet kan vara tillräckligt avlägset 

tidsmässigt för en kulturell traditionalism. En annan möjlig förklaring ligger i att det är en 

skillnad i källornas framställningar som Widén påverkas av. Hos missionären Olsson, vars 

syfte faktiskt var att omvända indianerna till vita levnadsvanor så långt som möjligt, borde det 

vara en positiv upplevelse att möta kristendom och andra uttryck för vit civilisation hos india-

nerna, även om han kanske beklagade att han själv inte hade mycket att göra där. Borg till-

hörde dock Santa Barbara-skolan vars konstnärer ”för alltid hade tjusats av Sydvästerns starka 

färger och indianernas primitiva livsföring”196 och hans syfte var snarare att fånga den tradi-

tionella indianbilden innan det var för sent. För honom torde det därmed snarare vara beklag-

ansvärt och ses som en förlust att möta element ur en vit kultur bland indianerna. 

5.5 Slutsatser 

De egenskaper som indianerna tillskrivs i Widéns texter kan till stor del placeras in i de klas-

siska onda och goda indianstereotyperna. Här finns en bild av krigiska, våldsamma, brutala, 

hänsynslösa, opålitliga, hämndgiriga och tjuvaktiga indianer som också uppvisar sådana nega-

                                                
193 Widén, 1964a, s. 188; Se även Widén, 1953, s. 97 
194 Berkhofer, 1978, s. 28-29, 86-91; Berkhofer, 1988, s. 529; Pålsson, 2006, s. 28-30 
195 Lindberg, 1998, s. 61 
196 Widén, 1964a, s. 176-177 
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tiva egenskaper som resignation inför den vite mannen och motbjudande kosthållning. Här 

finns också en bild av fria, intelligenta, rättvisa, pålitliga, hjälpsamma, generösa, gästfria och 

förstående indianer. Den något senare tillkomna degraderade indianen saknas dock i större 

delen av Widéns texter. Här finns också egenskaper som Berkhofer inte tar upp i sin beskriv-

ning av den dålige indianen, såsom de löjeväckande indianerna liksom frosseriet och tempe-

ramentet som Covilliou uppvisade. Det finns dock även positiva beskrivningar som inte pas-

sar med den goda indianen där chippewas karaktäriseras som hyggliga, humoristiska och med 

ett välljudande språk.  

De grundläggande dragen i vitas beskrivningar och förståelse av indianer som Berkho-

fer presenterar återfinns även hos Widén. När det gäller den första, att generalisera mellan 

indianer i allmänhet och specifika grupper och vice versa, finns i Widéns texter visserligen en 

tendens att emellanåt namnge indianska individer och grupper, men det är vanligare att han 

använder indianbegreppet utan att närmare definiera vilken grupp som åsyftas. Även de två 

andra dragen, att förstå indianerna utifrån vita ideal och vit moral, återfinns hos Widén i bl.a. 

citat, återgivelser och begrepp. Samtidigt finns dock också försök att nyansera de tidigare ne-

gativa beskrivningarna av indianerna, särskilt i slutet av hans författarskap. 

Även den tidlöshet som finns i européers indianbild återkommer hos Widén. En viktig 

förklaring är att han faktiskt behandlar historiska indianer, men även vaga beskrivningar av 

indianernas levnadssätt och en avsaknad av tidsangivelser bidrar. Att det har skett en del för-

ändringar i indianernas levnadssätt i och med kontakten med vita framkommer visserligen, 

men en viss beklagan för att så är fallet kan också anas. I texterna verkar det som om det är 

den av vita inte påverkade indianska kulturen som är den äkta i Widéns ögon; en förändrad 

indian är inte längre en äkta indian. 

Widén verkar, liksom de av Said presenterade västerlänningarna i Orienten, vara be-

gränsad av tidigare och samtida idéer och vokabulär i sina beskrivningar av indianer.197 Det 

lätta inordnandet av indianernas egenskaper efter stereotyperna ger en känsla av att Widéns 

indianbeskrivningar till stor del bygger på de tidigare beskrivningar han använt som källmate-

rial liksom av de bilder han har mött i samtiden och i litteratur. Ser vi till texterna finns också 

exempel på att Widén använder citat från sitt källmaterial där indianerna tillskrivs både posi-

tiva och negativa stereotypa egenskaper utan att han kommenterar innehållet.198  

En faktor som påverkade hur stereotypa bilderna var menade Roundface var författarens 

sociala position och utbildning på så sätt att en högre utbildning innebar en större påverkan av 
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198 Se t.ex. Widén, 1962a, s. 38-39 
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litteraturens indianbilder.199 Så kan också vara fallet med Widén. Han har en licentiatexamen i 

etnologi och i samband med denna studerade han även nordamerikansk etnografi.200 I hans 

texter är etnografiska beskrivningar av indianerna inte det vanliga, men det förekommer som i 

t.ex. ”Svenska nybyggare och chippewaindianer”.201 Ser vi på den samtida amerikanska kul-

turantropologin, beskriven av Berkhofer, finns framförallt en likhet, nämligen tidlösheten. 

Antropologerna studerade de historiska indianerna, som de äkta indianerna, och bortsåg från 

de förändringar som skett sedan européernas ankomst till Amerika. Trots att nya sätt att stude-

ra indianerna kom inom kulturantropologin under 1900-talet var det först runt 1970 som för-

ändringar faktiskt började uppmärksammas.202 Då hade majoriteten av Widéns texter redan 

publicerats och det är därmed svårt att avgöra i hur hög grad Widén var påverkad av veten-

skapen, men att han har påverkats av den är mycket troligt. 

Roundface framhöll även svenskarnas kontakt med indianer som en viktig faktor i fram-

ställningar av de senare. Svenskarnas indianbilder var mer sympatiska om de var bosatta i 

USA och hade en närmare relation till ursprungsfolken. De fick då mer djupgående kunskaper 

om indianerna liksom en mer nyanserad bild. För de som bara besökte USA under en kortare 

tid handlade det dock snarare om att verifiera den bild de fått genom t.ex. litteratur.203 När det 

gäller Widén kan man tycka, med tanke på att han levde i USA under flera år, att han borde ha 

träffat indianer och genom medieframställningar där ha fått andra kunskaper än i Sverige bo-

ende. I hans texter finns dock inget som ger oss ett svar på frågan om hur hans kontakter med 

indianer såg ut i USA och i det övriga material som har undersökts för studien finns bara ett 

exempel på att han träffat en indian.204 Widén torde dock även ha träffat några av de indianer 

som Indianklubben hade besök av.205 Ser vi till hur stereotypa indianbeskrivningarna är i hans 

texter verkar det enligt denna tes som om kontakterna med indianer har varit begränsade. 

Även om Widén skriver historia och därmed bygger på tidigare texter borde han om han haft 

närmare kontakt med indianer alltså ha strävat efter att lämna stereotyperna utanför sina berät-

telser. Ser vi till orientalismen är det dock inte faktisk kontakt med den Andre som avgör hur 

denne beskrivs utan de tankemönster som vita har och som begränsar tolkningsmöjligheter-

                                                
199 Roundface, 2002, s. 32-33 
200 SEI 15:10:5H, ”Från Sverige-Fronten med Albin Widén: Indianklubben i Stockholm”, märkt ”Nordstjernan 
19 december 1963” 
201 SEI 15:7:6:A, ”Svenska nybyggare och chippewaindianer” 
202 Berkhofer, 1978, s. 64-65, 67 
203 Roundface, 2002, s. 31-32 
204 SEI 15:10:7:G, ”Indianhövding i sta’n” märkt ”Svenska Dagbladet 8/12 1962”; Se även Widén, 1963b, s. 7-8 
och SEI 15:10:5:H ”Ugh – nu är Svarta Älgen här!” omärkt 
205 Widén, 1963b, s. 7-8; Widén, 1964b, s. 13 
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na.206 I så fall spelar det ingen större roll hur mycken kontakt Widén har haft med indianer 

utan det är de rådande indianbilderna som avgör hur han kan skriva om dem. 

Widéns indianbild är alltså stereotyp, men det finns försök att nyansera de äldre indian-

framställningarna och presentera en mer positiv bild. Att Widén har en mer positiv syn på 

indianerna och svenskars kontakter med dem är synligt i hans beskrivningar av Jakob Fahl-

ström. I Svenskarna och siouxupproret visar Widén att det finns olika traditioner i berättandet 

om Fahlström. Enligt en var han en ”indianslusker” som hade ”återfallit i barbariet”. Enligt en 

annan var han ”all heder värd”, inte minst för sin banbrytande mission bland indianerna. Han 

var dessutom ”en vänlig, försynt och hjälpsam människa”.207 Även i ”Svenska nybyggare och 

chippewaindianer” skriver Widén om den mer negativa bilden av Fahlström, som Eric Noreli-

us var en företrädare för, för att sedan fortsätta: ”Det förtröt tydligen den gode pastor Norelius 

att den första svensken i Minnesota inte hade samma fördomar gent emot [sic] indianerna som 

han själv hyste”.208 I Widéns övriga texter kommer dock inte oenigheterna i källorna fram 

utan den positiva bilden av Fahlström är genomgående.  

Här finns också försök att ge en mer rättvisande bild, i enlighet med den tendens Yvon-

ne Pålsson presenterar för andra författare men som hon menar saknas hos Widén i alla fall 

under tidigt 1950-tal.209 Nyanseringen görs genom att Widén visar på att en negativ egenskap 

inte nödvändigtvis stämmer överens med verkligheten eller genom att han förklarar sådant 

som framstår som omoraliskt i vitas ögon. Att en negativ bild av indianerna kan komma ur 

vitas oförståelse för deras seder visas i en berättelse om familjen Edblad som slog sig ner som 

nybyggare i Minnesota och som  

umgicks på vänskaplig fot med chippewaindianerna […]. De indianska barnen hade »toboggans» 

och hela vintern roade de sig med att åka kälke tillsammans med nybyggarbarnen. Efter leken tog 

indianbarnen sina vita lekkamrater med sig hem och indianmamman bjöd alla barnen på ett slags 

soppa, som slogs upp i skålar. Det var ju mycket vänligt – men barnen Edblad kunde aldrig förstå, 

varför hundarna erbjöds att slicka ett slag i skålarna, innan de räcktes till gästerna…210 

Det som främst framträder här är de goda relationerna mellan svenskarna och indianerna och 

de senares generositet mot barnen. Vi kan dock även ana en av den dålige indianens egenska-

per i det motbjudande kosthållet, men på det sätt som Widén skriver framstår det inte som ett 

negativt beteende utan som en sed som svenskarna helt enkelt inte förstår.  

                                                
206 Said, 2003, s. 43-44 
207 Widén, 1965c, s. 20-21 
208 SEI 15:7:6:A, ”Svenska nybyggare och chippewaindianer”, s. 9; Se även Widén, 1972, s. 88  
209 Pålsson, 2006, s. 59-77 
210 Widén, 1968b, s. 159-160; Se även Widén, 1972, s. 80 
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Hos Widén kan ses försök att förklara indianernas agerande som kan ge en djupare för-

ståelse för indianer hos läsaren i likhet med den större betoning på förståelse och empati för 

indianerna som Pålsson betonar.211 Detta är synligt i Svenskarna och siouxupproret där ett 

större antal sidor kan ägnas åt ämnet och där händelserna även förklaras utifrån indianernas 

perspektiv. I de kortare texterna är det dock inte lika vanligt, men en viss utveckling kan ändå 

anas. När Widén skriver om upproret i den första artikeln för Indianklubbens årsböcker, 

”Svenskar och indianer” från 1961, är det ur de vitas perspektiv och det är främst de krigiska 

och brutala indianerna som framkommer. Förklaringen till upproret är att indianerna var 

missnöjda ”för att inte de vita betalade dem, vad de ansåg sig ha rätt till, då de avträtt land till 

de vita”.212 I ”Svenskar och ’pitchi-bucketi’-indianer” från 1975 berörs händelserna igen, men 

nu är det snarare ur indianernas perspektiv. Här skriver Widén att Lilla Kråkan förmodligen 

trodde att om siouxerna kunde erövra Fort Ridgely och staden Ulm skulle de vita behöva ut-

rymma de delar av Minnesota som indianerna såg som sina jaktmarker och därefter skulle 

förhandlingar kunna hållas som skulle ge indianerna bättre villkor än tidigare. Samtidigt finns 

dock också stereotypa indianbilder i texten.213  

 Sammanfattningsvis kan alltså sägas att Widéns beskrivningar i hög grad är under in-

flytande från tidigare indianbilder. Genom att flera av de element som finns i vitas beskriv-

ningar av indianer återberättas av Widén blir hans berättelser ett förstärkande av en redan exi-

sterande bild. Samtidigt finns dock försök att nyansera stereotyperna genom förklaringar av 

indianernas agerande. Widén försöker ge en mer realistisk skildring av indianerna, men bort-

sett från några undantag, som förklaringen av Lilla Kråkan ovan, så tar det sig snarare uttryck 

genom att han framhäver den goda indianen framför de mer negativa stereotyperna.214 Han är 

fast i de västerländska bilderna av indianer, och kanske i bilderna i sitt källmaterial, och be-

gränsas av dem i sin tolkning av indianer på samma sätt som orientalisterna var fast i sina 

bilder av Orienten.215 Det handlar fortfarande i hög grad om just bilder av indianer och Wi-

déns indianbeskrivningar är därför inte mindre stereotypa än de tidigare, även om han kanske 

har en mer positiv syn på indianerna. Han har i och med det mycket gemensamt med 1960-

talets författare av indianpojkböcker såsom Yvonne Pålsson presenterar dem.216 

 

 

                                                
211 Pålsson, 2006, s. 48-49, 68-77 
212 Widén, 1961c, s. 41-49; Citat från s. 48 
213 Widén, 1975c, s. 139-140 
214 Om viljan att ge en mer realistisk indianbild se t.ex. Widén, 1964b; Berkhofer, 1978, s. 102-104 
215 Said, 2003, s. 43-44 
216 Pålsson, 2006, s. 26, 68-72 
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6 Svenskarnas förhållande till indianerna 

6.1 I Delawarekolonin 

Redan i den första mening som berör indianerna i artikeln ”Delawaresvenskar och indianer” 

konstateras att de första svenska kolonisterna ”var inriktade på att först och främst etablera 

fredliga förbindelser med landets urinnevånare”.217 Ett av kolonins syften var handel med 

indianer och under de första åren var kolonisterna beroende av byteshandeln för sin försörj-

ning. Även sedan jordbruket etablerats i kolonin berodde dock dess ”ve eller väl i icke ringa 

grad på grannsämjan med landets ursprungliga innevånare”, men då främst ur försvarssyn-

punkt. Kontakterna mellan svenskarna och deras indianska grannar beskrivs som mycket goda 

och även om holländare till en början fick agera mellanhänder ska umgänget ha varit ”tämli-

gen livligt” redan då. Även sedan kolonin hamnat under holländskt och engelskt styre ska 

förhållandena mellan de kvarvarande svenskarna och indianerna ha varit fortsatt goda eller till 

och med något bättre eftersom svenskarna då förlorat stödet från hemlandet.218 

I Widéns texter framhålls att kontakterna mellan indianerna och svenskarna var så nära 

att ett kulturutbyte faktiskt skedde. Svenskarnas mest aktiva, om än misslyckade, försök att 

föra över sin kultur till indianerna skedde genom missionsverksamheten.219 En del andra kul-

turelement togs dock upp av indianerna. Det vanligaste exemplet i texterna är att det bland 

irokeserna finns en typ av träsked vars utformning annars bara återfinns i Sverige och därför 

torde indianerna ha lärt sig denna teknik av delawaresvenskarna.220 Indianerna ska även ha 

lärt sig att bygga blockhus av svenskarna.221 Utbytet var dock ömsesidigt och svenskarna lär-

de sig sådant som jakt, majsodling och matlagning av indianerna.222 De kom också att lära sig 

en del av indianernas språk som användes som vardagsspråk i kontakterna. Framträdande är 

här prästen Johannes Campanius som för att kunna missionera bland indianerna lärde sig de-

ras språk och utarbetade en katekes på lenapespråket.223 

De svenska kolonisterna hade alltså ett speciellt förhållande till indianerna, men även 

inställningen på ämbetsnivå bidrog till de goda relationerna. I manuskriptet ”Svenskarna vid 
                                                
217 Widén, 1962a, s. 36 
218 SEI 15:7:6:C, ”Svenskarna vid Delaware”, kap. II; Alla citat från kapitlet 
219 SEI 15:7:6:A, ”Swedish cultural traditions in America”, s. 3; SEI 15:7:6:C, ”Svenskarna vid Delaware”, kap. 
I, s. 14-15 
220 Widén, 1962a, s. 37, 39-40; Widén, 1972, s. 75; SEI 15:7:6:E, ”Svensk historia i Amerika”, s. 4-5; SEI 
15:7:6:A, ”Swedish cultural traditions in America”, s. 1-2; Kort om kulturutbytet se även Widén, 1962c, s. 60; 
Widén, 1965c, s. 37; Widén, 1968b, s. 163 
221 SEI 15:7:6:A, ”Swedish cultural traditions in America”, s. 2; SEI 15:7:6:E, ”Svensk historia i Amerika”, s. 4 
222 Se t.ex. Widén, 1972, s. 76-77; SEI 15:7:6:A, ”Swedish cultural traditions in America”, s. 2; SEI 15:7:6:E, 
”Svensk historia i Amerika”, s. 5 
223 Widén, 1968b, s. 161-163; Om Campanius se även Widén, 1972, s. 77-78; SEI 15:7:5:B eller 15:7:6:C, 
”Swedes in George Washington’s Time”; SEI 15:7:6:C, ”Svenskarna vid Delaware”, kap. I, s. 3 
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Delaware” skriver Widén att ”[d]en officiella svenska inställningen gent emot [sic] indianerna 

var således präglad av tolerans och förståelse, välvilja och fridsamhet”. Han understryker ock-

så att i de instruktioner som kolonins guvernörer fick framhölls att land skulle förvärvas ge-

nom köp från indianerna, vilka svenskarna såg som ”landets rättmätiga egendomsherrar”, och 

att dessa överenskommelser skulle hållas.224  

Svenskarnas goda relationer till indianerna syns tydligt vid en jämförelse med hur andra 

européer behandlade ursprungsfolken, något som framgår av följande citat: 

Man vill gärna tro att de hyggliga svenskarna inte lurade indianerna över hövan. Svenskarna var, 

framhåller en amerikansk historiker, ett fridsamt folk, de var rättvisa och renhåriga. De behandlade 

indianerna väl, de anföll dem aldrig. De gjorde sig aldrig skyldiga till sådana massakrer, som hol-

ländarna lät övergå sina röda grannar vid Pavonia eller som engelsmännen begick i pequotkriget. I 

svenska källor omnämnes till och med att leni lenape och de svenske var ’som ett folk’. […] Av 

delawaresvenskarnas erfarenheter att döma skulle Nordamerikas kolonisationshistoria ha blivit en 

annan om svenskarnas indianpolitik vunnit allmän anslutning.225 

Det var dock inte bara tack vare svenskarna som relationerna var goda, även indianerna 

bidrog till detta. Widén skriver att även om indianerna med lätthet hade kunnat övervinna 

svenskarna i krig så gjordes inga försök, utan han visar istället på möjligheten att indianerna 

faktiskt hjälpt svenskarna i konflikten med holländarna i slutskedet av Nya Sveriges existens. 

Under holländarnas erövringsförsök av kolonin kom nämligen bud om att indianerna anföll 

New Amsterdam och holländarna fick återvända efter att ha erbjudit den svenska guvernören 

Johan Rising att återgå till det gamla. Han återvände dock till Sverige och därmed hade 

svenskarna inte längre något ledarskap. Om indianernas motiv skriver i alla fall Widén såhär:  

Att indianerna överföll New Amsterdam berodde väl närmast på att stadens försvarare dragit till 

Delaware men man kan även tänka sig möjligheten av att indianerna ville hjälpa svenskarna ge-

nom en avledande manöver. Hur som helst – det var i varje fall inte indianernas fel att Nya Sverige 

förlorade sin självständighet – de gjorde vad de kunde för att rädda den.226 

Även i ”Svenskarna vid Delaware” framkommer denna förklaring. Dessutom skriver Widén 

att svenskarna ska ha stått så nära en ej namngiven indiangrupp att de hade ett försvarsför-

bund och att minquasindianerna faktiskt kallade sig själva ”svenskarnas beskyddare”. I manu-

skriptet skriver Widén ”[a]tt massakern var en följd av holländarnas överfall på Nya Sverige 

är […] säkert”. Samtidigt uttrycks dock en viss tveksamhet genom att Widén skriver att även 

om det i vissa av källorna framhålls att så är fallet så går det inte att fastslå om några av de 
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indianer som svenskarna var i kontakt med faktiskt deltog i överfallet. Den främsta anled-

ningen menar han istället var att New Amsterdam var försvagat även om ”en viss solidaritets-

känsla med svenskarna” kan ha spelat in.227 

Det finns dock undantag i de fredliga relationerna. Under guvernören Johan Printz kom 

kolonin nämligen att få brist på bytesvaror vilket ledde till missnöje bland indianerna och för-

hållandena blev spända. Samtidigt var både holländare och engelsmän i krig med indianerna 

och Printz, som var rädd att detta även skulle drabba den svenska kolonin, föreslog (dock utan 

resultat) att soldater skulle skickas från Sverige för att utrota indianerna i området och tillin-

tetgöra hotet. Här finns också exempel på att Printz kunde vara rätt brutal i samröret med in-

dianerna, men även mot sina svenska underlydande.228 Han är dock en enskild individ och ett 

undantag i de vanligen goda relationerna mellan svenskarna och indianerna. Som Widén skri-

ver så ”förstod [indianerna] mycket väl, att svenskarna i allmänhet hade en annan inställning 

än holländare och engelsmän”.229 Som en form av förklaring skriver Widén också att ”kontro-

verser [mellan svenskar och indianer] kunde naturligtvis inträffa lika väl som sådana kunde 

uppstå bland svenskarna inbördes eller bland indianerna själva”.230 

Kontakterna mellan svenskarna och indianerna upphörde under 1700-talet (dateringarna 

varierar mellan 1720-tal och mitten av århundradet). Detta berodde dock inte på fientligheter 

dem emellan utan på att indianerna började ”dra sig bort från de trakter, där de svenska ny-

byggarna slagit sig ned”.231 Någon orsak till varför indianerna försvann ges inte, utan det 

framstår närmast som något naturligt.  

6.2 Under 1800- och det tidiga 1900-talets migration 

Vad Widén skriver i sin första bok, Svenskar som erövrat Amerika från 1937, visar på den 

bild av relationerna mellan svenskar och indianer som förekommer i större delen av hans pro-

duktion: 

[…] det fredliga förhållandet mellan svenskarna och deras röda bröder [är] ett vackert och intres-

sant drag i svenskhetens historia i Amerika. Delawareindianerna själva skilde noga mellan svens-

karna och andra vita. När under 1800-talet svenska pioniärer [sic] trängde fram i det inre av landet 

                                                
227 SEI 15:7:5:C, “Svenskarna vid Delaware”, kap. II 
228 Widén, 1962a, s. 45-46; Widén, 1972, s. 81; SEI 15:7:5:C, “Svenskarna vid Delaware”, kap. II 
229 Widén, 1962a, s. 45, 46; Citat från s. 45 
230 Widén, 1962a, s. 43 
231 Widén, 1962a, s. 37; Se även Widén, 1972, s. 79; SEI 15:7:6:C, ”Svenskarna vid Delaware”, kap. I, s. 15, 
kap. II 
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och slog sig ned på indianernas gamla jaktmarker, blevo väl de liksom andra nybyggare utsatta för 

överfall […].232  

Här antyds att förhållandena mellan indianer och svenskar ibland har varit fientliga, men det 

som främst framhålls är, som Holmberg skriver, de goda relationerna.233 

Flera exempel i Widéns författande visar på de goda relationerna under 1800-talets och 

det tidiga 1900-talets migration. I texterna finns mindre exempel som att många svenskar lär-

de sig tillräckligt av chippewaspråket för att kunna följa med i ett samtal och att indianbarnen 

lärde sig svenska av sina lekkamrater.234 Här ges exempel på att indianer lärde sig hantverk av 

svenskar och att indianbarn gick i svenska skolor, något som också återkommer i tidnings-

klipp om Widén och hans böcker.235 Det berättas om indianer som besökte svenska nybyg-

gen236 och exemplen på indianerna som bytte till sig potatis eller bröd mot viltkött eller fisk är 

också vanliga.237 Här skrivs även om svenskar som fått hjälp av indianer vid t.ex. hungersnöd 

och i andra nödsituationer.238 Widén berättar dessutom om svenska missionärers besök hos 

olika vänligt inställda indiangrupper och att tre delawareindianer kom att studera vid Augus-

tanasynodens läroverk.239  

I Widéns texter finns också flera exempel på svenska individer som har haft en särdeles 

god relation med indianerna. Vi har sett att Anna Wing kom att bli vän med indianer och att 

barnen i familjen Edblad åkte kälke tillsammans med indianbarn. I texterna finns också ett 

annat exempel på att indianer blivit vänner till en svensk, Carl Krona, och till och med här-

bärgerades hos honom när de kom till nybygget ”under sina årliga förflyttningar”.240 

Här finns dock framförallt ett exempel, nämligen en svensk som hade så goda relationer 

till ursprungsfolken att han själv kan kallas indian. Jakob Fahlström kom till Amerika om-

kring 1809, fjorton år gammal, som skeppspojke och bestämde sig för att stanna där. Han blev 

                                                
232 Widén, 1937, s. 152 
233 Holmberg, 2003, s. 46; För exempel se Widén, 1961c, s. 52-53; Widén, 1962c, s. 63; Widén, 1969b, s. 147; 
Widén, 1971b, s. 9; SEI 15:7:6:A, ”Svenska nybyggare och chippewaindianer”, s. 7-10; SEI 15:7:6:C, “Svens-
kar, vargar, indianer. Historier från nybyggartiden i Minnesota” märkt ”Lektyrredaktionen”; SEI 15:10:7:H 
”Skåningen som gjorde Minnesota till Svenskstat”, s. 37-40 i Ute och Hemma julen 1958 
234 Widén, 1961c, s. 53; Widén, 1962c, s. 64; Widén, 1968b, s. 166-167; SEI 15:7:6:C, “Svenskar, vargar, india-
ner. Historier från nybyggartiden i Minnesota” märkt ”Lektyrredaktionen” 
235 Se t.ex. Widén, 1961c, s. 55-58; Widén, 1962c, s. 63; Widén, 1965c, s. 151-154; Widén, 1968b, s. 166; Wi-
dén, 1971b, s. 98-99; SEI 15:10:5:H ”Albin Widén hem med nytt material: Indianbarn i vilda västern pluggade 
svenska i skolan” märkt ”G.-T. 3/9-51” liksom en mindre notis utan rubrik märkt ”G. P. 4/9-51” uppklistrad på 
samma sida. 
236 Widén, 1965c, s. 24; Widén, 1969b, s. 142-144; Widén, 1970c, s. 181-182; Widén, 1972, s. 79-80 
237 Widén, 1965c, s. 19, 24, 149; Widén, 1968b, s. 159; Widén, 1970c, s. 174-175, 180; Widén, 1972, s. 56, 80; 
SEI 15:7:6:C, “Svenskar, vargar, indianer. Historier från nybyggartiden i Minnesota” märkt ”Lektyrredaktio-
nen”; SEI 15:10:5:C ”Hur Minnesota blev svenskt” märkt ”Utlandssvenskarna” 
238 Widén, 1968b, s. 159; Widén, 1970c, s. 172-175; Widén, 1972, s. 95-96; Widén, 1975c, s. 141-142 
239 Widén, 1966c, s. 93-96; Widén, 1968b, s. 164-166; Widén, 1971b, s. 102-104 
240 Widén, 1970c, s. 174-175 
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pälshandlare och kom så småningom i kontakt med chippewaindianerna och gifte sig med en 

hövdings dotter. Från 1830-talet kom han att verka bland indianerna som missionär för meto-

disterna. På äldre dagar kom han att slå sig ner som nybyggare.241 I flera av Widéns texter 

framkommer att Fahlström betraktades som indian, t.ex. såg siouxerna honom som en chip-

pewa och därmed deras fiende. Han kunde chippewaspråket och behjälpligt även irokes- och 

siouxspråken. Fahlström levde ”större delen av sitt liv […] i obygden som en indian bland 

indianer och försörjde sig med jakt och fiske och med pälshandel med indianerna”. Något 

senare skriver Widén dock att han ”i många år levde närmast som en indian [min kurs.]”.242 

Denna antydan till skillnad mellan Fahlströms och indianernas levnadssätt får en förklaring i 

manuskriptet ”Svenska nybyggare och chippewaindianer”: Fahlström var tonåring när han 

kom till Amerika och på äldre dagar blev han missionär, vilket visar att han var medveten om 

sitt svenska ursprung.243 Widén skriver här att Fahlström snarare var ”en ’voyageur’ än en 

indian”, men skillnaden mellan dessa levnadssätt var inte särskilt stor.244 I övriga texter ges 

dock inga förklaringar av det här slaget och avsaknaden av beskrivningar av indianernas liv 

innebär att det inte finns några uppgifter varmed Fahlströms liv kan jämföras.  

En annan svensk som hade ett nära förhållande till indianer är Carl Oscar Borg, som 

under flera år [kom] att specialisera sig på sydvästområdets indianer, han bodde hos dem sommar 

efter sommar, blev god vän med dem – hans indiannamn var Hasten-na-va-ha-sa, som betyder 

’Han som kommer om våren’ – lärde känna deras liv och blev till och med invigd i deras hemliga 

religiösa ceremonier.245 

Borg beskrivs till skillnad från Fahlström dock aldrig som indian, utan endast som ”indianer-

nas vän” och som en som ”känner hopiindianerna bättre än någon annan vit man”.246 Borgs 

främsta syfte med vistelserna hos hopi var att studera dem. Han fick bidrag för att fotografera 

och filma indianernas levnad åt Californiauniversitetet samtidigt som han arbetade som 

konstnär. Borg behöll distansen till indianerna och sin vithet på ett annat sätt än Fahlström, 

                                                
241 Widén, 1963a; Widén, 1965c, s. 9-13; Widén, 1972, s. 87-88; SEI 15:7:6:A, ”Svenska nybyggare och chip-
pewaindianer”, s. 7-10; I Vår sista folkvandring (1962c) skriver Widén att Fahlström ”som pojke [blev] adopte-
rad av chippewaindianer i Canada” (s. 18), men denna uppgift saknas i övriga texter. 
242 Widén, 1963a, s. 112-114; Citat från s. 112 respektive 114; Widén, 1972, s. 87; I “Svenskar och indianer i 
Wisconsin” skriver Widén att ”Fahlström betraktades själv som halvt indian, han behärskade flera indianspråk 
och kunde leva och ta sig fram i vildmarken precis som vilken indian som helst” (Widén, 1969b, s. 138) och i 
Svenskarna och siouxupproret skriver Widén att Fahlström ”betraktades […] ju av siouxerna närmast som en 
chippewa.” (1965c, s. 12) 
243 I “Svenska nybyggare och chippewaindianer” skriver Widén dessutom: ”Den förste svensken träffade han 
[Fahlström] på i St. Paul 1850. De berättas [sic] att han fick tårar i ögonen, då han hörde svenska talas – för 
första gången på flera årtionden.” (s. 8) 
244 SEI 15:7:6:A, ”Svenska nybyggare och chippewaindianer”, s. 10 
245 Widén, 1964a, s. 180 
246 Widén, 1964a, s. 186 respektive Widén, 1953, s. 92 
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vilket kan ses i följande citat där dikotomin mellan naturfolk och vita är tydlig: ”Endast få vita 

män har genomgått hopiindianernas invigningsceremonier och upptagits i deras gemenskap, 

men Borg är en av dem. Han kände verklig sympati för dessa naturmänniskor […].”247  

Relationerna mellan hopis och Borg var kanske lika goda som de mellan chippewas och 

Fahlström, men medan den senare faktiskt delade indianernas levnadssätt under större delen 

av sitt liv tillbringade Borg endast delar av året med indianerna och var där främst för att stu-

dera dem. En förklaring ligger förmodligen i att Fahlström och Borg levde under olika skeen-

den av den amerikanska kolonisationen. När Fahlström kom till Minnesota var antalet vita 

relativt litet och de var beroende av indianerna för sin överlevnad. När Borg levde hos navajo 

och hopi hade dock vita bosatt sig över hela USA och maktförhållandena var de omvända.  

Trots de goda relationerna verkar äktenskap mellan svenskar och indianer ha varit 

mycket ovanligt eller t.o.m. icke-existerande. I förordet till årsboken för 1966 skriver Widén 

visserligen att ”[d]et finns exempel på, att även svenska nybyggare gift sig med indianskor”248 

och i Svenskar som erövrat Amerika skriver Widén att ”Skarstedt framhåller, att i Alaska och 

nordvästra delen av staten Washington ha ibland förekommit äktenskapliga förbindelser mel-

lan svenskar och indianer”.249 I Widéns texter är det dock bara en enda svensk som är gift 

med en indiansk kvinna och det är Fahlström. 

 

Förhållandena mellan svenskar och indianer var dock inte alltid oproblematiska. I de vardag-

liga relationerna orsakades spänningar av indianernas tiggerier och småstölder. Svenskarna 

var dock i allmänhet vänligt inställda till och tillmötesgående mot indianerna. De gav dem 

t.ex. mat när de kunde undvara något. Widén berättar dessutom om en svensk som tog hand 

om en indians häst, som denne lämnat vid nybygget, och som när indianen kom tillbaka ett år 

senare och hämtade hästen inte ens protesterade– det var ju indianens häst. Svenskarna fick ha 

överseende med sådana fall eftersom ”sämjan var ju i övrigt den bästa.”250 

Efter siouxupproret 1862 kom dessutom vad Widén kallar ”ett intressant psykologiskt 

fenomen, en sorts massuggestion, indianskräcken”251 att bli vanligare i Minnesota. Trots att 

förhållandena mellan svenskar och chippewaindianer egentligen var goda både före, under 

och efter siouxupproret och svenskarna ”egentligen aldrig haft besvär med urinnevånarna” 

                                                
247 Widén, 1964a, s. 180-182; Se även Widén, 1953, s. 90; Citat från s. 181-182 
248 Widén, 1966c, s. 8 
249 Widén, 1937, s. 152 
250Widén, 1965c, s. 29, 150; Widén, 1970c, s. 180-181; Citat från Widén, 1965c, s. 29 
251 Widén, 1965c, s. 151 
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kom även relationerna till chippewas att påverkas av siouxernas agerande.252 Från tiden för 

siouxupproret och framåt är berättelser om hur svenska nybyggare oroar sig för indianöverfall 

och samlar sig för att lättare kunna försvara sig vanliga.253 Indianerna framstod dessutom ofta 

som hotfulla eller otäcka, särskilt för barn och kvinnor, när de besökte nybyggena för att tigga 

eller byta till sig mat.254 Indianskräcken hade dock sällan någon reell orsak och anledningarna 

till oro var egentligen få. Som Widén skriver så ”har hävderna ovanligt lite att förtälja om 

sammandrabbningar mellan svenskar och indianer.”255 En möjlig förklaring är den skräck som 

många upplevt under siouxupproret 1862. Att indianerna höll en dans kunde vara tillräckligt 

för att återuppväcka minnen från upproret och rykten om överfall spreds sedan även om det 

inte fanns någon grund för dem. Widén pekar även på att rädslan för indianerna snarast var en 

konsekvens av att de ofta kom i ”en stor skara”, ”tjattrade sitt obegripliga språk” och var be-

väpnade vid besök i nybyggarstugorna.256 Indianskräcken var alltså inte främst en konsekvens 

av indianernas egentliga agerande utan av att traumatiska minnen användes som en sorts all-

män tolkningsmall för indianernas beteende och av rädslan för det okända eftersom nybyg-

garna inte förstod indianerna och deras kultur. 

Exemplen på svenska individer som inte hade så goda relationer med indianerna är ta-

lande genom sin allmänna frånvaro. I Widéns texter finns egentligen bara ett enda exempel: 

Jacob Tornell blev 1847 skjuten av en indian i närheten av Stillwater, Minnesota. Någon di-

rekt förklaring därtill får vi inte i Svenskarna och siouxupproret, men Tornell hade försörjt sig 

på pälshandel med indianerna och lär ha använt whiskey som betalningsmedel. I ”Svenskar, 

vargar, indianer. Historier från nybyggartiden i Minnesota” skriver Widén att ”[e]n tysk som 

också gjorde viskyaffärer med de röda ville bli av med den svenska konkurrenten – det var 

alltså bakgrunden till mordet.”257 Möjligen var Tornell inte så populär bland andra vita: ”De 

vita nybyggarna hade kanske inte sett svenskens verksamhet med blida ögon”.258 Detta skulle 

kunna tolkas som att övriga vita, eller Widén, inte ansåg att hans sätt att behandla indianer var 

korrekt eller så kanske de inte tyckte att han borde sälja alkohol till redan hotfulla indianer. 

                                                
252 Se t.ex. Widén, 1961c, s. 49; Widén, 1962c, s. 62; SEI 15:7:6:A, ”Svenska nybyggare och chippewaindianer”, 
s. 3; Citat från  Widén, 1961c, s. 49 
253 Se t.ex. Widén, 1961c, s. 50-51; Widén, 1962c, s. 62; Widén, 1965b, s. 131-132; Widén, 1965c, s. 150-151, 
156-159; Widén, 1972, s. 86-87 
254 Se t.ex. Widén, 1965b, s. 129; Widén, 1966a, s. 107; Widén, 1969b, s. 145-146 ; Widén, 1970a, s. 34; Widén, 
1970c, s. 175; SEI 15:10:5:C ”Hur Minnesota blev svenskt” märkt ”Utlandssvenskarna” 
255 Widén, 1965b, s. 132 
256 Widén, 1965c, s. 151 respektive s. 19; SEI 15:7:6:C, “Svenskar, vargar, indianer. Historier från ny-
byggartiden i Minnesota” märkt ”Lektyrredaktionen” 
257 Widén, 1965c, s. 17-18; SEI 15:7:6:C, “Svenskar, vargar, indianer. Historier från nybyggartiden i Minnesota” 
märkt ”Lektyrredaktionen”; SEI 15:10:5:M eller 15:10:6:F, ”Fest i Minnesota” märkt ”Såningsmannen 21/1958” 
258 Widén, 1965c, s. 17-18 
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Det största undantaget från de fredliga förhållandena mellan nybyggare och indianer i 

Widéns författarskap är siouxupproret 1862. När han skriver om upproret framhåller han att 

siouxer och vita länge hade umgåtts fredligt och att ”siouxerna själva skröt med att ingen av 

deras folk hade dödat en vit man på tjugofem år”.259 Varför började då upproret? Den händel-

se som ses som startpunkten beskriver Widén som obetydlig och löjlig. Fyra unga wahpeton-

män var på väg tillbaka till gruppens läger, enligt olika traditioner antingen efter en misslyck-

ad jaktexpedition eller efter att ha spanat efter fienden chippewas, när de kom till ett nybygge 

vid Acton där de hittade några ägg. Indianerna blev osams om huruvida de borde ta ägg från 

en vit man eftersom det kunde bli bråk och sedan om de var rädda för en vit man varpå en 

utmanade en annan att faktiskt skjuta. Det hela slutade med att några vita blev dödade varefter 

indianerna begav sig i ilfart till sin hemby och berättade att de nu var i krig med de vita. Som 

Widén skriver var detta dock ”en enstaka liten gnista [som] råkar hamna i en krutdurk.”260 

Hos siouxindianerna fanns nämligen ett djupt missnöje. Genom tre avtal ingångna under 

1850-talet hade de fått avstå större delen av sin mark till vita och fick i ersättning ett årligen 

utbetalt kontantbelopp. Endast en del av utbetalningarna nådde dock indianerna. En stor del 

av dem gick nämligen till de köpmän som levererade varor till indianerna och som vanligen 

fick vad de begärde av indianernas betalning, trots de senares protester. Utbetalningen gjordes 

vanligen den 1 juli men på grund av inbördeskriget beviljades inte utbetalningen för 1862 

förrän fyra dagar senare och därefter dröjde det ytterligare en månad innan finansdepartemen-

tet bestämt att guld och inte sedlar skulle skickas. Rykten om att det skulle finnas mat hos en 

av indianagenturerna föranledde att många indianer försummade buffeljakten i juli. I slutet av 

månaden samlades de vid agenturen, men fick besked om att ingen mat kunde delas ut förrän 

betalningen kommit. Någon information om förseningen av utbetalningen fick inte indianer-

na, som istället började misstänka att de inte skulle få några pengar alls på grund av kriget. 

Samtidigt stod alltså svälten för dörren.261  

 Ovanstående förklaring är omfattande och finns endast i Svenskarna och siouxupproret. 

I övriga texter förklaras siouxernas missnöje mer kortfattat som en konsekvens av att de inte 

hade fått den årliga betalningen, att tidigare utbetalningar beslagtagits av köpmännen och att 

indianerna nu svalt. En förklaring till agget mot de vita nybyggarna, vilken figurerar lite i 

skymundan, är även att de var ”förmätna intränglingar” på indianernas jaktmarker.262 

                                                
259 Widén, 1965c, s. 52 
260 Widén, 1965c, s. 39-45; Citat från s. 45 
261 Widén, 1965c, s. 46-48 
262 Widén, 1961c, s. 48-49; Widén, 1962c, s. 61; Widén, 1965c, s. 60; Widén, 1972, s. 82; SEI 15:7:6:A, “När 
siouxindianernas förklarade svenskarna krig”, s. 1-2, 10 



65 
 

Liknande förklaringar finns även i övriga texter som behandlar konflikter mellan vita 

och indianer. I texten om Stålhammar får vi exempelvis veta att orsaken till uteindianernas 

uppror på 1870-talet var missbelåtenhet med deras indianagent som inte sett till att de hade 

tillräckligt med mat.263 I ”General Custer, Buffalo Bill och Nils Norlin” förklaras en konflikt 

mellan indianer och vita med att buffeljakten blev så dålig på det område indianerna tilldelats 

att de svalt och därför fortsatte sina räder utanför området.264 En annan förklaring möter vi i 

”Svenskar i Vilda västern. 1. Kulturtradition och guldgrävarromantik” där Widén skriver att 

sioux- och kråkindianerna på våren 1867 ”var beredda att kämpa sin sista strid mot de vita 

intränglingarna” för att vissa vita ibland jagade på område som reserverats för indianerna. Här 

skriver Widén också om en svensk guldletare som dödades av siouxindianer i Syddakota, vil-

ket enligt en lokal legend en av indianerna senare ska ha förklarat berodde på att ”[i]ndian inte 

gilla guld, bringar bara ont” eftersom ”[b]lekansikte giriga”.265 En annan orsak till oenigheter 

mellan indianer och vita är ”eldvattnet”, som kommer fram som ett problem för missionsverk-

samheten bland indianer.266 Widén tar även upp det i ”Svenskarna vid Delaware”. Här skriver 

han att indianerna blivit fördärvade av sprit, något som ”[s]venskarna hade väl härvidlag föga 

att förebrå sig, men indianernas möte med europeisk kultur fick för indianerna katastrofala 

följder.”267 Alkohol nämns dock endast ett fåtal gånger. I berättandet om Nya Sverige tog 

Widén upp att konflikter inte bara uppstod mellan svenskar och indianer utan även mellan 

olika indianfolk, något som han inte direkt skriver om i samband med kontakterna under 

1800-talet även om han vid några tillfällen tar upp att siouxer och chippewas var fiender.268 

Det är endast vid en längre återgivelse av indianattacker som ingen förklaring till india-

nernas beteende ges. I ”General Custer, Buffalo Bill och Nils Norlin” berättas om några 

svenskar i Kansas som 1869 utsattes för en attack av indianer i samband med en massaker vid 

det närliggande Spillman Creek och om hur familjen Norlings bygge blev överfallet av ett 

indianband.269 I samband med övriga berättelser om indianattacker ges dock förklaringar som 

pekar på de orättvisor som indianerna har utsatts för, vilket ger en mer sympatisk bild av indi-

anerna. Vem hade inte kämpat om någon tog det land som man själv bebodde utan rättvis 

kompensation eller tagit till drastiska åtgärder om man hotades av svält? 

                                                
263 Widén, 1963c, s. 166; SEI 15:7:5:B, ”Svenskar i Vilda västern: 2. Banbrytare och äventyrare”, s. 8-10 
264 Widén, 1965b, s. 137 
265 SEI 15:7:6:A, ”Svenskar i Vilda västern. 1. Kulturtradition och guldgrävarromantik”, s. 5 
266 Widén, 1969b, s. 139-140 
267 SEI 15:7:6:C, ”Svenskarna vid Delaware”, kap. II 
268 Widén, 1965c, s. 12, s. 25; Widén, 1970c, s. 178-179; SEI 15:7:6:C, ”Svenskar, vargar, indianer. Historier 
från nybyggartiden i Minnesota”, märkt ”Lektyrredaktionen”; SEI 15:7:6:A, ”Svenska nybyggare och chippewa-
indianer”, s. 2 
269 Widén, 1965b, s. 130-131, 132-135 
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Även om inga direkt utpekas som skyldiga till siouxupproret finns några aktörer som 

framstår som de främsta orsakarna av indianernas desperata situation, nämligen den ameri-

kanska regeringen och dess underlydande myndigheter. Widén skriver exempelvis att biskop 

H. B. Whipple, som ansvarade för missionsarbetet i siouxernas område, efter upproret förkla-

rat att trots att indianerna sålt 800 000 acres land till den amerikanska regeringen hade de inte 

fått någon som helst ersättning.270 Återkommande är även indianagenterna och de köpmän 

som ansvarade för handeln med indianerna, vilka lurade indianerna på både stora delar av 

utbetalningarna och deras tillgodohavanden. Hos Widén framstår handelsmännen närmast 

som skrupelfria: ”Det sades, att en köpman som gjorde affär med indianerna kunde samla en 

förmögenhet på så där en fyra år – man lämnade som sagt indianerna diverse varor på kredit 

och lade beslag på de årliga utbetalningarna, då dessa kom.” Bilden av dem blir inte mer 

sympatisk av att de sommaren 1862 vägrade sälja de varor de hade på kredit och att en av 

dem ”sade helt cyniskt att indianerna kunde äta gräs om de blev hungriga.” Någon definitiv 

etnicitet för handelsmännen anges inte utan de är bara ”vita”.271 Även i andra texter framhålls 

indianagenter och andra myndighetspersoner som de som närmast är skyldiga till att konflikt-

situationer uppstår. I ”Svenskar i Vilda västern: 2. Banbrytare och äventyrare” skriver Widén 

angående de nämnda uteindianernas uppror att det var en konsekvens av ”de amerikanska 

indianagenternas oförmåga att sköta förbindelserna med dem på ett vettigt sätt”.272 

Att euroamerikanernas sätt att behandla indianerna inte var särskilt rättvist framkommer 

också av hur Widén beskriver indianernas öde efter upproret. En stor del av de flyende sioux-

erna blev jagade av amerikanska soldater. De indianer som tillfångatogs skulle dömas av ”en 

’militärkommission’” vars tillvägagångssätt Widén beskriver: ”Fångarna fördes fram, ankla-

gades och dömdes för att ha deltagit i mord och våldsdåd – man gjorde ingen skillnad på över-

fall av enstaka farmer och de rent militära operationerna”. När bemyndigande att avrätta de 

dömda efterfrågades av den amerikanska regeringen kom domarna dock att mildras. Widén 

berättar här också om förflyttningar av indianer där den vita befolkningen misshandlade indi-

anerna utan att ta hänsyn till kön, ålder eller deras eventuella deltagande i upproret. Något 

senare framhåller Widén också att de vita ”inte var ett dugg bättre än indianerna själva” när 

det gällde krigföring utan ger ett exempel på när en del av den amerikanska armén ”med över-

lägsna krafter” anföll ett indianläger som till stora delar bestod av kvinnor och barn.273  
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Vilken roll spelar då svenskarna i den orättvisa behandlingen av indianerna? I Widéns förfat-

tande om siouxupproret framställs svenskarna som oskyldiga. I Svenskarna och siouxupproret 

konstateras att svenskarna ”i södra Minnesota hade ringa eller ingen kännedom” om den de-

sperata situation som indianerna befann sig i och som ledde till upproret.274 Svenskarna fram-

står dessutom som offer för händelserna. De som främst figurerar i Widéns texter om sioux-

upproret är nybyggarfamiljerna Lundborg och Broberg. De var de första svenskar som döda-

des under upproret, dessutom av indianer de tidigare besökts av och som nu först låtsades vara 

vänliga för att sedan döda svenskarna som inte fick en chans att försvara sig. Deras status som 

offer för indianerna är återkommande hos Widén.275  

De enskilda svenska individer som skildras i Widéns texter om siouxupproret ger sig 

enbart in i stridigheterna efter att de själva eller deras familj har blivit attackerad och det 

handlar därmed om självförsvar. Svenskar deltog dock i stridigheterna, men det är endast i 

Svenskarna och siouxupproret som det framkommer. Här skriver Widén att svenskar varit 

enrollerade i arméförband som deltagit i kampanjen mot siouxerna. I Minnesotas tredje infan-

teriregemente, som främst sattes in mot siouxerna, spelade nämligen svenskarna ”en framträ-

dande roll” och ett helt kompani bestod av skandinaver. Senare i boken skriver han också att 

åtskilliga unga män från svenskbygden tog värvning hos Mounted Rangers och deltog i in-

fångandet av de indianer som deltagit i upproret.276 I övriga texter om upproret framkommer 

dock inte detta. I ”Svenskar och indianer i Alaska” från 1971 skriver Widén dessutom att 

svenskarna inte spelade någon större roll i de indiankrig som följde siouxupproret.277  

Svenskarnas roll i indiankrigen framträder tydligt vid en jämförelse med euroamerika-

nernas agerande. Ett genomgående tema hos Widén är just skillnaden mellan otrevliga eller 

till och med brutala euroamerikaner eller vita och de mer humana svenskarna. Detta syns tyd-

ligt vid en jämförelse av två militärer, nämligen kapten Carl Stålhammar och general Custer 

vilka egentligen behandlas i två olika artiklar. Stålhammar skickades tillsammans med ett 

fåtal soldater till en grupp av apacherna för att hålla dem lugna och tack vare att han kunde 

imponera med sitt mod och ”lade sina ord så väl som vilken indiansk vältalare som helst” 

lyckades han. Han tillbringade sedan flera dagar i lägret i all sämja, vilket lär ha underlättats 

av att han kunde apacheindianernas språk.278 Vad som främst framkommer i berättelsen är 
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Stålhammar som individ, hans hjältemod och kallblodighet, men den är också ett exempel på 

svenskarnas förmåga att hålla sig på god fot med indianerna. Stålhammars behandling av apa-

cherna framstår som ännu bättre i jämförelse med hur indianerna blev behandlade av Custer, 

som är den ende euroamerikan som Widén beskriver mer omfattande. Liksom Stålhammar 

sändes Custer, dock med sitt regemente, ut för att ta hand om indianer som anföll vita på 

grund av hungersnöd och missnöje. Custers taktik skiljde sig dock drastiskt från Stålhammars: 

Custer företog i november 1868 en straffexpedition mot cheyennehövdingen Black Kettles läger 

vid Washitafloden. Black Kettle, som var en vänligt sinnad indian, dödades liksom ett hundratal av 

lägrets invånare, sextio fångar togs och man lade även beslag på indianernas hästar, av vilka sedan 

en stor del sköts ned. Custer prisades på nytt som en hjälte, ehuru överfallet på indianlägret knap-

past kan karaktäriseras som en krigarbragd.279 

Custer verkar i denna text inte ha några förlåtande drag utan planerar överfall på indianer när 

han röker fredspipa med dem, tar dem som gisslan vid vänskapliga besök och arkebuserar 

delar av denna. De olika agerandena har visserligen med rent faktiska förhållanden, såsom 

truppstyrkor och indianernas handlande, att göra men skillnaderna är ändå slående och att 

Widén lyfter fram just dessa individer ger helt olika bilder av svenskar och euroamerikaner.  

Även i andra texter finns sådant som skulle kunna tolkas som att kontakter med svens-

kar skulle ha varit bättre för indianerna än kontakter med andra euroamerikaner. I ”Svenskar 

och indianer i Alaska” skriver Widén om indianmissionärerna som representanter för den 

”vite mannens civilisation” för att sedan fortsätta med att ”[i]nte alltid har väl deras inflytande 

varit uteslutande gynnsamt och nyttigt för indianerna. Men den svenska tlingitmissionen har 

alldeles avgjort bidragit till att sprida upplysning och skapa bättre levnadsförhållanden för en 

del av Alaskas indianer […].”280 Det är dock inte bara svenskar som uppträtt bättre mot india-

ner än övriga euroamerikaner utan även fransmännen framhålls vid ett tillfälle. I Nybyggarliv 

i Svensk-Amerika skriver Widén att dessa var de första som hade kontakt med indianer i Mis-

sissippi-området och att de inte försökte ”spela övermänniskor eller fördriva indianfolken” 

utan ”levde bland dem på deras egna villkor”, men ”[d]enna lyckliga blandfolkskultur sopades 

bort av de framträngande landhungriga yankeerna under senare delen av 1700-talet”.281  

I texterna finns också exempel på att indianerna själva skulle ha föredragit svenskar 

framför andra vita. I texterna om Borg skriver Widén att ”[p]å det hela taget torde de ha gillat 

honom bättre än missionärerna”, vars grupptillhörighet endast beskrivs som vit.282 I Svenskar-
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na och siouxupproret skriver Widén att siouxindianerna, enligt ”traditionerna från nybyggar-

tiden”, skilde mellan infödda amerikaner och immigranter. De första ”köpte deras land, lurade 

dem på deras pengar, [och] ville härska över dem” medan de senare bara gjorde intrång. Sio-

uxerna gjorde dock även en viss åtskillnad på immigranterna. De ansåg att tyskarna var ”snåla 

och vrånga”, men ”[s]kandinaverna var i deras ögon hyggligare och mera tillgängliga.”283  

6.3 Slutsatser 

Utgångspunkten i Widéns syn på relationerna mellan indianer och svenskar sammanfattas bra 

av följande ord ur den opublicerade ”Svenskarna vid Delaware”: ”I själva verket är den 

svenska indianpolitiken, den svenska inställningen mot och behandlingen av indianerna, ett av 

de vackraste bladen i den nordamerikanska kolonialhistorien.”284 Relationerna mellan india-

nerna och svenskarna har i grund och botten varit goda både under 1600-talets kolonisation 

och under 1800- och det tidiga 1900-talets migration. Exemplen på fredliga kontakter och 

vänskap mellan indianer och svenskar är många och Jakob Fahlström kom att leva så nära 

indianerna att han själv nästan kan ses som en indian. I själva verket kan man till och med tala 

om kulturutbyten mellan svenskar och indianer. Det mönster av goda relationer mellan svens-

kar och indianer som Holmberg tillskriver Widén finns alltså här.285 

Widén visar dock också att förhållandena inte alltid har varit goda. Spänningar orsaka-

des av indianernas tiggande och småstölder, vilket han dock menar att svenskarna i allmänhet 

hade överseende med. Ett problem i relationerna var även den indianskräck som kom med 

siouxupproret, vilken dock förklaras som en konsekvens av traumatiska minnen och en oför-

ståelse för indianerna och deras kultur. Spänningarna mellan indianer och svenskar i Nya Sve-

rige framstod främst som en konsekvens av en enskild individs handlande, nämligen guvernö-

ren Johan Printz. En förmildrande omständighet vid motsättningar mellan svenskar och india-

ner är att konflikter lika gärna kunde uppstå mellan svenskar eller indianer inbördes. 

Ibland blev dock förhållandet mellan indianer och svenskar öppet fientligt. I Widéns 

texter sker detta framförallt under siouxupproret 1862. Det är endast en av de indiangrupper 

svenskarna är i kontakt med i Minnesota som är inblandad och siouxernas uppror är närmast 

en konsekvens av en desperation orsakad av den amerikanska regeringens liksom indianagen-

ters och handelsmäns agerande. Även i andra texter som behandlar konflikter mellan vita och 

indianer finns liknande förklaringar. Widén fokuserar således i hög grad på de orättvisor som 
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indianerna har utsatts för. Även om en krigisk indian är synlig i hans texter tonas den ner av 

att förklaringarna visar på att indianerna ytterst kämpar för sin existens.  

Svenskarnas deltagande i siouxupproret och andra konflikter beskrivs som marginellt. 

Även om några svenskar deltog i militära aktioner mot siouxerna framställer Widén svenskar-

na överlag som ovetandes om hela situationen och under upproret är de främst offer som slåss 

mot indianerna för att försvara sig och sin familj. Svenskarna har ett speciellt förhållande till 

indianerna och ett speciellt sätt att behandla dem, vilket tydligt framträder i jämförelse med 

hur andra euroamerikaner har behandlat indianerna. Svenskarna är mer humana i interaktio-

nen med indianerna än euroamerikanerna som kan vara våldsamma och brutala.  

Det goda förhållandet till indianerna fanns redan innan Widén och som Fur visar kan 

bilden av ett speciellt förhållande mellan svenskar och indianer ha sina rötter i decennierna 

efter att Sverige förlorat Delaware-kolonin och idén har levt vidare till 1900-talet. Därför är 

det troligt att Widén kan ha mött denna bild i sitt källmaterial. Den figurerade dock även i 

hans samtid, bl.a. i samband med trehundraårsminnet av Nya Sverige som firades 1938.286 

Bilden av hur svenskar och andra euroamerikaner bemöter indianerna i Widéns texter kan 

dock också kopplas till tidens bild av Amerika och den svenska självbilden. 

Det Amerika som framträder i Widéns texter är inte det moderna land som kunde vara 

en förebild för svenskarna,287 utan det är våldet som är synligt. Den brutalitet som framkom-

mer både i beskrivningen av Custer och i efterdyningarna av siouxupproret kan liksom i Vilda 

västern-filmerna visa på att amerikanernas beslutsamhet och våldsamhet kunde användas för 

att vinna kalla kriget.288 Det kan dock även knytas till våldet som en av det amerikanska sam-

hällets avigsidor, såsom Salomon presenterar det. I hans undersökning av veckotidningar är 

det visserligen snarare ett kriminellt våld än ett militärt sådant som framkommer, men våldet 

är en negativ konsekvens av friheten och individualismen i USA. Implicit är detta något som 

vi inte möter i Sverige.289 Som vi sett här är det euroamerikanerna som framställs som våld-

samma och hänsynslösa i sitt förhållande till indianerna, medan svenskarna genom avsakna-

den av våldet framstår som bättre. Det ska dock noteras att detta drag blir mer framträdande i 

de senare texterna. Widén behandlar siouxupproret första gången 1961 och då framställs indi-

anerna som relativt krigiska medan amerikanernas agerande överhuvudtaget inte kommente-

ras. År 1965 kom Svenskarna och siouxupproret där indianbilden nyanseras något och euro-

amerikanerna, som handelsmän och indianagenter, framställs som mer eller mindre skyldiga 
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till indianernas situation. Samma år kom också Widéns något kritiska text om Custer. Även i 

senare texter förklaras upproret med indianernas missnöje som uppstått på grund av indian-

agenternas agerande.290 De till euroamerikanerna mer kritiska texterna kan dateras från 1965 

och framåt och sammanfaller därmed med att kritiken mot USA skärptes i samband med deras 

upptrappning av insatserna i Vietnam.291 Även om innehållet i texterna inte verkar kunna kny-

tas direkt till händelser i samtiden påverkas Widéns framställning av euroamerikanerna. 

Christian F. Feest menar att det främst är ett uttryck för de europeiska nationerna själva 

att framställa relationen till indianerna som god eftersom vad som framhävs i relationen är det 

som européerna ser som utmärkande för sin egen nationella karaktär eller situation.292 Därmed 

kan det goda förhållandet även vara ett uttryck för den svenska självbilden. I Widéns förfat-

tande behandlar svenskarna indianerna på ett mer mänskligt sätt än vad andra vita gör, något 

som skulle kunna kopplas till demokrati, rättvisa och jämlikhet som var viktiga begrepp i 

självbilden i det socialdemokratiska Sverige och som Widén därför, mer eller mindre medve-

tet, kanske eftersökte i sitt källmaterial och framhöll i sina texter och på så sätt förstärkte som 

svenska egenskaper genom att visa på deras existens i historien.293 

Svenskarnas goda relationer till indianerna kan också visa på Sveriges roll i de interna-

tionella relationerna. En viktig del av den svenska självbilden var neutraliteten och Sverige 

som föredöme i de internationella relationerna, där fred, medling och stöd till befrielserörelser 

i tredje världen var viktiga symboler.294 Att Widén framhåller svenskarnas fredliga förbindel-

ser med indianerna kan vara ett sätt att visa på detta. Ser vi på bilden av svenskarnas roll i 

siouxupproret där de framställs som icke krigförande som endast ger sig in i strider i självför-

svar, i stark kontrast till euroamerikanernas agerande, blir detta tydligt. Svenskarnas goda 

relationer till indianerna skulle också kunna ses i ljuset av det stöd Sverige gav tredje världen. 

Genom sin mer humana behandling av indianerna framträder svenskarna som förebilder, nå-

got som skulle kunna kopplas till bilden av det socialdemokratiska Sverige som ett föregångs-

land för andra moderna länder som kom med Childs Sweden: The Middle Way 1935.295 Det är 

här dock inte när det gäller moderniteten som svenskarna är föregångare utan för hur man 

behandlar ursprungsfolk.  
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7 Widéns indianintresse 

7.1 Utvecklingen av Widéns indianintresse 

Föreliggande studie fokuserar på indianbilden och dess funktion i Widéns författarskap, men 

Widéns huvudintresse och -kunskapsområde var egentligen inte indianerna utan svenskameri-

kanerna. Detta syns i att de första böcker han skriver, både populärvetenskapliga och skönlit-

terära, där indianer figurerar handlar om Svenskamerika och indianerna är bifigurer som 

svenskarna kommer i kontakt med. Detta är tydligt i hans första bok om emigrationen, Svens-

kar som erövrat Amerika, där Widén endast skriver om indianernas historia före européernas 

ankomst som en kontext för att placera den svenska amerikaemigrationen ”i det stora kultur-

historiska sammanhanget”.296 Kopplingarna mellan indianer och svenskar är på det hela taget 

vaga. I beskrivningen av Nya Sverige nämns indianerna bara kort som de som avträtt marken 

till svenskarna, som del i svenskarnas byteshandel och som föremål för svensk mission. 

Det är först när Widén involveras i Indianklubben och skriver artiklar om kontakterna 

mellan svenskar och indianer som indianintresset verkar utvecklas. Under de första åren på-

verkas dock inte det han skriver utanför deras årsböcker i särskilt hög grad. I När Svensk-

Amerika grundades från 1961 skriver Widén att även om nybyggarna kom ”i nära beröring” 

med indianerna i t.ex. Minnesota och Wisconsin har ”[i]ndianfrågan […] emellertid inte haft 

någon betydelse för den svenska bosättningen i stort sett”. En liknande inställning finner vi i 

Vår sista folkvandring från följande år där han, efter att på fyra sidor ha berättat om svenskar-

nas kontakter med indianer, skriver att ”[m]ötet med de röda urinnevånarna får betraktas som 

ett pittoreskt men i stort sett betydelselöst inslag i den svenskamerikanska historien”.297 

År 1965 kommer Widéns enda bok som behandlar kontakterna mellan svenskar och in-

dianer, Svenskarna och siouxupproret. Här spelar indianerna en betydligt större roll än i tidi-

gare texter och fokus ligger inte heller enbart på svenskarna utan Widén redogör också något 

för indianernas sida av historien. Jämför vi denna bok med Svenskar som erövrat Amerika 

syns en tydlig skillnad i Widéns medvetenhet om indianernas påverkan på svenskarna. I bo-

ken från 1937 tar han upp att svenskarna ägnade sig åt tobaks- och majsodling men skriver 

inget om hur de lärt sig detta, medan han i Svenskarna och siouxupproret från 1965 skriver att 

det är bortglömt att de vita har fått mycket från indianerna i form av en mängd olika växter 

som indianerna själva använde långt innan de lärde vita att odla dem.298 
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Indianintresset blir mer synligt i senare böcker. I Widéns sista bok om emigrationen, 

Nybyggarliv i Svensk-Amerika. Minnesbilder och kulturtraditioner från 1972, upptar india-

nerna betydligt mer utrymme än vad de gör i t.ex. Vår sista folkvandring som bara är ett de-

cennium äldre. Den förra boken innehåller visserligen nästan 70 sidor mer, men det torde inte 

bara vara utrymmet som gör att indianerna uppmärksammas mer. Det verkar nämligen som 

om Widén faktiskt är mer intresserad. I Nybyggarliv tillägnas indianerna ett eget kapitel, 

”Med indianer som grannar”, men referenser till dem förekommer även i resten av boken.299  

Även om vi ser till de biografier Widén skrev kan en utveckling av indianintresset anas. 

I biografin över Amandus Johnson från 1970 är antalet gånger indianer nämns egentligen få. 

Vi får ett citat från Johnsons systrar som berättar om att indianerna fanns i det område de 

bodde i då Amandus var liten och om deras rädsla för dessa.300 Eftersom Johnsons forskargär-

ning inriktats på den svenska Delawarekolonin återges kort också svenskarnas ankomst till 

Amerika och deras landköp av indianerna.301 Här finns också referenser till indianer genom 

att han härleder platsnamn till chippewas och i presentationen av Chisago county (där John-

sons familj var nybyggare) börjar Widén dess historia med att kort skriva om chippewas tidi-

gare liv i området.302 Skillnaden är dock slående i jämförelse med de två biografier han skrev 

under 1950-talet om Adolph Eberhart och Carl Oscar Borg. I den förra nämns endast indianer 

i samband med Jakob Fahlström. Inte ens när Widén kort skriver om Nya Sverige får india-

nerna en roll.303 I den senare behandlas indianerna eftersom Borg hade så nära kontakt med 

dem, men endast i ett kapitel på femton sidor i en text på totalt 167 sidor.304 

Ovanstående redogörelse visar på att Widéns indianintresse växte fram ur hans intresse 

för den svenska amerikaemigrationen. Hans medlemskap i Indianklubben verkar ha gjort 

mycket för att indianerna skulle få större uppmärksamhet i hans texter, men möjligt är att Wi-

dén från början snarare såg sitt bidragande till klubbens årsböcker som en chans att skriva 

etnografiskt om svenskar i Amerika med indianerna som bakgrundsfigurer snarare än om in-

dianerna för deras egen skull. Att indianerna faktiskt får mer utrymme i senare böcker kan 

därmed vara en konsekvens av att Widén nu har ägnat ett decennium åt att skriva artiklar i 

ämnet och därmed har mer kunskaper han kan utnyttja. 

Ett visst intresse för indianerna borde dock ha funnits hos Widén redan innan han invol-

verades i Indianklubben. I ”Indiantradition i svenskbygd” berättar han nämligen att han då 

                                                
299 Widén, 1972 
300 Widén, 1970a, s. 34 
301 Widén, 1970a, s. 106 
302 Widén, 1970a, s. 19, 29 
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304 Widén, 1953. Kapitlet “Hos indianerna i öknen” omfattar s. 85-99. 
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han bodde i Minneapolis besökte vännen Victor E. Lawsons lantställe vid Lake Andrew och 

att han där ”efterlyste berättelser om siouxindianernas uppträdande före fientligheternas [sio-

uxupprorets] början” eftersom berättelserna om dåtidens indianer var levande trots att ”de 

sista som hade egna hågkomster från denna oroliga tid, gick bort på 1930-talet”.305 Widén 

hade därmed ett visst intresse för indianerna redan under 1940-talet, även om han kanske mer 

såg indiankontakterna som en kuriositet i Svenskamerikas historia. Även att Widén skrev 

pojkböcker om kontakterna mellan svenskar och indianer under 1950-talet tyder på ett tidiga-

re existerande intresse som kom att få större uttryck genom hans deltagande i Indianklubben. 

7.2 Widéns indianintresse och Indianklubben 

Widéns indianintresse verkar i hög grad vara kopplat till Indianklubben och som redaktör för 

och författare av förorden till klubbens årsböcker torde han ha varit en av de mer framträdan-

de medlemmarna. Därför kan det vara av intresse att se närmare på hur hans texter förhåller 

sig till klubbens inställning till indianer och indianberättelser. Detta görs genom en jämförelse 

mellan de av Widén författade förorden till årsböckerna från åren 1961-1975 och Widéns öv-

riga texter. Förorden fungerar som en presentation av Indianklubben och den inställning till 

indianberättelser som presenteras här torde därför vara gällande för klubben i allmänhet, men 

kanske i synnerhet för Widén som författare till dem. 

Ett framträdande drag i förorden är det romantiserade intresset för indianerna. Widén 

skriver i det allra första förordet att klubbens medlemmar ”i tidiga år tjusats av de klassiska 

indianberättelserna och under hand velat skaffa sig mera fördjupad och verklighetstrogen upp-

fattning av Nordamerikas urinnevånare”. Denna tidiga tjusning kan ses vid flera tillfällen, 

exempelvis återkommer att medlemmarna och läsarna är personer som ”har gosselynnet kvar” 

och som lockas av de aspekter av indianlivet som har ”det stora äventyrets glans över sig”.306 

Att indianromantiken blommade, som Widén uttrycker det, märks också i att mötena beskrivs 

som samlingar ”’kring lägerelden’ med hövdingen ’Uncas’ [Erik Englund] som ordförande” 

och att det som berättas där ger ”alla en vision av solstekta prärier och djärva ryttarbragder, av 

mörka skogars hemlighetsfulla djup med tysta steg och vinande pilar.”307 I den andra årsbo-

ken från 1962 får vi kanske den allra bästa sammanfattningen av detta drag:  

[F]ramför allt vill vi vårda de värden, som indianromantiken skänker oss, med spänning, äventyr, 

lägerliv i en storslagen natur – allt det som bevarar gosselynnet genom åren. Därmed hedrar vi 

                                                
305 Widén, 1970c, s. 179-180; Se även SEI 15:7:6:A: “När siouxindianernas förklarade svenskarna krig”, s. 1 
306 Citat från Widén, 1961a, s. 7 respektive Widén, 1968a, s. 5 
307 Citat från Widén, 1966b, s. 9 respektive Widén, 1964b, s. 11 
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också våra röda bröder, stigfinnare, jägare, krigare, som nödgades avstå sina väldiga jaktmarker åt 

vita män med plogar, maskiner och gevär.308 

Dragen från äventyrsberättelserna återkommer även i Widéns texter, särskilt i ”När kap-

ten Stålhammar hejdade indianupproret” och ”Den svenske indianen”. Ett citat ur den senare 

får illustrera. Vid Jakob Fahlströms första besök i Amerika stiger han av skeppet för att jaga:  

Det här var ju precis som i den där berättelsen om Robinson Crusoe, som han läst någon gång! 

Han var aldeles [sic] ensam och måste lita på sig själv och sin goda bössa. […] 

Var det inte något som flaxade till där borta i grenarna? Han smög sig försiktigt fram mel-

lan buskarna, beredd att kasta bössan till axeln och skjuta. Jo, där flög en fågel upp… han såg den 

helt tydligt mellan ett par träd, men det vara bara bråkdelen av en sekund, och han hann inte ens att 

få bössan till axeln.309 

Spänningsmomenten och det målande berättandet med bl.a. återgivningar av konversationer 

återkommer vid ett flertal tillfällen i Widéns författande och är i linje med Indianklubbens 

önskan att ge sina läsare spänning och äventyr. I ovannämnda artiklar framstår dessutom hu-

vudpersonerna som hjältar. Stålhammar är modig och lyckas själv lugna ner en hel grupp in-

dianer. Fahlström klarar sig helt själv i ett okänt land efter att han gått vilse vid sitt strandhugg 

och vid ett senare möte med siouxer klarade han sig oskadd genom sitt mod. Han är också en 

pionjär som ibland kallas ”den förste svensken i Minnesota”.310  

Även det romantiska draget, med lägerliv, ryttarbragder, prärier och skogar, skymtar 

fram i Widéns skrifter. Inledningen till ”Carl Oscar Borg – ’Indianmålaren’” är ett exempel:  

De nordamerikanska indianernas värld med lägerliv i en orörd natur, med brokiga dräkter och dan-

ser och märkliga ceremonier, med forsfärder i bräckliga kanoter och vilda ritter över ändlösa präri-

er med betande bufflar i tusental – det är en värld för ett målaröga.311 

Samtidigt är dock Widéns bild av indianlivet inte rakt igenom romantiserad. Han tar exem-

pelvis upp att jakten kunde slå fel och att indianerna därför kunde drabbas av svält under en 

tid.312 I Nybyggarliv i Svensk-Amerika skriver Widén till och med att ”[i]ndianernas liv har i 

allmänhet varit hårt från vaggan till graven, och den som fantiserat om ’indianens fria liv’ har 

blivit besviken när han närmare konfronterats med de röda urinvånarna”.313  

Indianromantiken får alltså inte ta överhanden över verkligheten, något som understryks 

i förorden. En stor del av det tidiga 1960-talets indianlitteratur kunde nämligen ”avfärdas som 

                                                
308 Widén, 1962b, s. 8 
309 Widén, 1963a, s. 108 
310 Widén, 1963a, s. 113; Citat från s. 112 
311 Widén, 1964a, s. 176 
312 Se t.ex.Widén, 1965c, s. 47-48; SEI 15:7:6:A, “Svenska nybyggare och chippewaindianer”, s. 5 
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en spekulation i indianromantiken utan verklighetsunderlag”. Syftet med Indianklubbens års-

böcker var därför att presentera läsning som är underhållande men samtidigt också baserar sig 

på fakta: ”äventyren och romantiken [ska] kompletteras av en miljöskildring, som är riktig i 

varje detalj”. Det handlade om ett nytt, mer nyanserat sätt att skriva om indianer som syftade 

till att höja standarden på tidens indianlitteratur.314 Att klubbens medlemmar är lämpliga för 

detta framkommer av att de i förorden presenteras som både etnografer av facket och intresse-

rade lekmän som har studerat Nordamerikas indianer och är mycket kunniga på området.315 

Kravet på verklighetsunderlag tog sig dessutom uttryck i att Indianklubben vid sina samman-

komster visade filmer från besök på indianreservat och diskuterade litteratur liksom i deras 

kontakter med indianer och i besök av både amerikanska indianexperter och indianer. Det 

syns också i att de vid sidan av årsboken gav ut både nyskrivna böcker och klassiker under 

sakkunnig redigering. I årsböckerna återfinns även litteraturöversikter över nyutkomna böck-

er, både fackböcker och skönlitteratur.316 Vid sidan av indianromantiken var en viktig del av 

klubbens inriktning alltså de faktiska förhållandena bland indianerna i det förflutna.  

Även Widéns texter handlar om att presentera korrekta fakta. De bygger dels på svensk-

amerikaners och andra euroamerikaners berättelser om möten med indianer och dels på mer 

vetenskapliga skrifter.317 Även hans utbildning och arbete som etnograf torde ha bidragit till 

de mer vetenskapliga inslagen som möter läsaren i hans texter. Här saknas visserligen i hög 

grad sådant som källkritiska diskussioner, men texterna är populärvetenskapliga.  

Ett intresse för de samtida indianernas förhållande skymtar också i förorden, genom 

t.ex. de nämnda reservatsbesöken. Denna inriktning blir dock mer framträdande med tiden. I 

de tidigaste årsböckerna finns inget sådant intresse direkt uttryckt, medan Widéns förord till 

årsböckerna för åren 1968-1971 till större delen ägnas åt indianernas förhållande i samtiden. I 

förordet till Åskfågelns folk, årsboken för 1970, skriver han också att klubbens ”program är ju 

att lämna korrekta skildringar av indianerna och deras förhållanden inte bara i gången tid utan 

även i nutiden och därigenom ge dem vårt moraliska stöd”.318  

Hos Widén kan viljan att ge indianerna sitt stöd anas i att han emellanåt beskriver dem 

som ”de röda bröderna”.319 Som vi sett handlar Widéns texter dock främst om historiska indi-

                                                
314 Widén, 1961a, s. 7-8; Widén, 1962b, s. 7; Widén, 1963b, s. 7; Widén, 1965a, s. 7; Citat från Widén, 1964b, s. 
11 
315 Widén, 1961a, s. 7 
316 Widén, 1962b, s. 7; Widén, 1963b, s. 7-8; Widén, 1964b, s. 12-13; Widén, 1966b, s. 7; SEI 15:10:5H, ”Från 
Sverige-Fronten med Albin Widén: Indianklubben i Stockholm”, märkt ”Nordstjernan 19 december 1963”; För 
exempel på litteraturöversikt se t.ex. Krigsörn och kondor. Indianklubbens årsbok 1971, s. 188-192 
317 Se t.ex. Krigsörn och kondor, 1971, s. 194-195 
318 Widén, 1968a; Widén, 1969a; Widén, 1970b; Widén, 1971a; Citat från Widén, 1970b, s. 12 
319 Se t.ex. Widén, 1969b, s. 139 
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aner och de få gånger de samtida beskrivs framkommer en beklagan av att det tänkta ur-

sprungliga indianlivet försvinner. Trots att ett intresse för de samtida indianerna ses i förorden 

till Indianklubbens årsböcker liksom i den ”Indiankrönika” som Widén skrev till årsboken 

1975320 är det av liten betydelse i större delen av Widéns texter. Hans beklagande av hur indi-

anerna har behandlats skulle kunna ses som ett uttryck för att han stödde indianerna, men det 

han beklagar är hur historiska aktörer har handlat och inte samtida. 

För att sammanfatta så framträder i de av Widén författade förorden till Indianklubbens 

årsböcker två egentliga drag, nämligen en romantiserad bild av indianen och det äventyrliga 

indianlivet samt kravet på faktabaserade berättelser. Som Widén skriver: ”Vi vill […] ge våra 

medlemmar både kunskap om våra röda bröder och sådan underhållning, som endast skild-

ringar av äventyr på de ändlösa prärierna eller i de milsvida skogarna kan skänka”.321 Överlag 

står Widéns texter nära detta, vilket kanske inte är särskilt förvånande med tanke på att föror-

den är författade av Widén och att han förmodligen haft inflytande i utformandet av klubbens 

syften. Att han lyckats med blandningen av äventyr, indianromantik och faktabaserat är syn-

ligt i en recension av Indianklubbens första årsbok där Widéns bidrag beskrivs som varandes 

”mitt emellan” årsbokens populärvetenskapliga artiklar och äventyrsskildringar.322 Större de-

len av det Widén har skrivit om indianer följer detta mönster, men de texter och böcker där 

fokus ligger på Svenskamerika ser något annorlunda ut. Här tar det vetenskapliga sättet snara-

re överhanden och spänningsskildringar i likhet med ovanstående saknas, men även i dessa 

finns inslag av berättande, främst genom citat eller återgivande från källmaterialet.  

7.3 Widéns förhållande till immigrations- och motståndsperspektiven 

Förutom Indianklubben spelade också Widéns intresse för Svenskamerika och emigrationen 

en roll i utvecklandet av hans indianintresse. Holmberg kopplar samman intressena för den 

svenska migrationen och indianerna hos Widén och placerar honom inom immigrationsper-

spektivet.323 Här hör indianintresset nära samman med ett intresse för den svenska emigratio-

nen till Amerika och så är uppenbarligen fallet hos Widén. Perspektivet karaktäriseras också 

av att det är kontakterna mellan svenskar och indianer som står i fokus, precis som i Widéns 

texter som ju egentligen inte handlar om indianer utan om de svenska amerikamigranterna och 

deras kontakter med ursprungsfolken. Karaktäristiskt för immigrationsperspektivet är att för-

                                                
320 Widén, 1975b 
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hållandena mellan svenskar och indianer ses som goda och som vi sett är just detta Widéns 

utgångspunkt i beskrivningarna av kontakterna.  

Ett återkommande drag inom immigrationsperspektivet är enligt Holmberg en strävan 

att hitta försoning och ömsesidig förståelse i kontakter mellan vita och indianer. Widén visar 

visserligen på kommunikationssvårigheter, indianskräck och oförståelse för indianska seder, 

men hans fokus på de goda relationerna kan ändå ses som ett uttryck för denna strävan. Till 

immigrationsperspektivet hör också att övergrepp mot indianer var något som enskilda indivi-

der begick, och ser vi till Widén förklarar han konflikter mellan indianer och vita som konse-

kvenser av enskilda individers eller euroamerikaners handlande och med svenskarna som 

oskyldiga offer snarare än som ett planerat övergrepp som hela det vita samhället deltar i. 

Enligt Holmberg är indianintresset inom immigrationsperspektivet kopplat till svenskars 

kontakter med släktingar i Svenskamerika, något som är möjligt även för Widén men inget i 

det här undersökta materialet visar på att det skulle vara fallet. Hans indianintresse verkar 

snarare vara relaterat till hans utbildning och karriär. Efter den grundläggande utbildningen 

studerade Widén som vi sett etnografi och hans specialområde kom att bli svensk allmogekul-

tur. Det torde vara utifrån detta som han kom att studera Svenskamerika, även om inget i hans 

författande eller i det lilla som skrivits om honom förklarar varför han genomförde sin första 

forskningsresa till USA.  

 

Widén är dock inte fast förankrad i immigrationsperspektivet under hela sitt författande om 

emigrationen, vilket sträcker sig från 1937 till 1975, något som är synligt i hur han skriver om 

hur vita har behandlat indianer. I hans första bok på området från 1937 är som vi sett india-

nerna inte ett framträdande tema, men det konstateras att de i och med den vita erövringen av 

Amerika trängdes undan. Widén återger ”ett gammalt rim”: 

Bak’ indianens björkkanot 

Propellerbåten trafvar 

Och byggnadstomter läggas ut 

På indianska grafvar 

Detta följs av en kommentar om att svenskarna har ”tagit livlig del” i koloniseringen. Likaså 

skriver Widén att nybyggarna faktiskt har inkräktat på indianernas jaktmarker. Någon mer 

omfattande sammankoppling eller problematisering görs dock egentligen aldrig och han skri-

ver om koloniseringen som en förändring från vildmark till civilisation som har skett ”på fred-
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lig väg”.324 I Svenskar som erövrat Amerika är kolonialismen och förhållandet till ursprungs-

folken alltså inte någon fråga, vilket kan anas redan i användandet av erövrat i bokens titel.  

I Widéns böcker från 1950-talet kan ses en omedvetenhet om kolonialismens påverkan 

på indianerna som liknar den i Svenskar som erövrat Amerika. Han framhåller att den eröv-

ring av Amerika som svenskarna deltagit i ”helt skett med fredliga medel”, men en skillnad 

finns i att han i böckerna från 1950-talet överhuvudtaget inte skriver att indianerna skulle ha 

trängts undan av den vita kolonisationen.325 Widén tar här alltså inte upp, och förhåller sig till, 

ett ämne som börjar bli problematiskt. 

I vissa texter från 1960-talet finns däremot en tendens att framställa indianerna som of-

fer för vitas framfart. När siouxerna fördrevs från Minnesota efter upproret 1862 inleddes  

en ny fas […] i indiankrigens historia. De väldiga prärierna västerut blev nu skådeplatsen för de 

blodiga uppgörelserna mellan de röda krigarna, som ville försvara sina jaktmarker och sitt obero-

ende, och de vita erövrarna, som i allt större flockar trängde fram mot väster, byggde vägar och 

järnvägar, anlade fort och nybyggen, slöt fredsfördrag med indianerna men var alltid beredda att 

bryta dem.326 

I texterna från perioden ser vi konflikter mellan vita och indianer och i enlighet med immigra-

tionsperspektivet framkommer det att indianerna har behandlats illa. Citatet kan även kopplas 

till att tredje världen och kolonialismen började uppmärksammas i Sverige från ca 1960. Vi 

kan här se tanken på att kolonisatörer och koloniserade inte kan leva fredligt tillsammans som 

enligt Östberg spreds genom Franz Fanons verk, främst Jordens fördömda från 1961.327 

En viktig del av immigrationsperspektivet är att man börjar uppmärksamma svenskarnas 

deltagande i indianernas undanträngande. Startpunkt för immigrationsperspektivet menar 

Holmberg är Vilhelm Mobergs sista bok om Karl-Oskar och Kristina, Sista brevet till Sverige, 

från 1959 där bl.a. siouxupproret behandlas och i och med denna blir indianernas öde mer 

påtagligt för svenskarna liksom att de svenska utvandrarna har tagit del i detta antingen med-

vetet eller omedvetet. Som Holmberg skriver blir ”den vita invandringen […] till ett svårt 

moraliskt dilemma som inte kan förbigås.”328 I Widéns texter ses dock inte de svenska nybyg-

garna som delaktiga i indianernas undanträngande. I en beskrivning av Bishop Hill-kolonin 

skriver Widén exempelvis att indianerna redan hade gett sig iväg från området när svenskarna 

                                                
324 Widén, 1937, s. 78, 89-90; Citat från s. 78; Se även s. 23 och 136 
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kom.329 Vi kan också ta berättelsen om Anna Wing som med familj bosatte sig i närheten av 

den plats där en grupp chippewas bodde under vårjakten och kom att bli vän med dem. Fient-

ligheter med vissa av de andra nybyggarna i området ledde till att indianerna aldrig återvände, 

men som vän till indianerna var Anna knappast orsaken därtill.330  

Att svenskarna inte var delaktiga i indianernas undanträngande kan också anas av hur 

Widén ser på deras roll i koloniseringen. De svenskar som anlände till Amerika under Nya 

Sveriges existens betecknar han som kolonister, men när han skriver om indianernas försvin-

nande från det område som utgjorde Nya Sverige använder han ord som att indianerna ”[e]fter 

ett par generationer hade […] dragit sig längre bort i vildmarken”331 utan någon närmare för-

klaring. Han kopplar inte samman den svenska koloniseringen med indianernas försvinnande, 

varken här eller i samband med 1800-talsmigrationen. Yvonne Pålsson visar i ”Förtryck av 

minoritetsfolk” att de svenska nybyggarna i Stig Ericsons skönlitterära bok Indianupproret 

från 1963 ”skildras som aningslösa, utan medvetenhet om sin egen roll som kolonisatörer”332 

och även hos Widén verkar det finnas en liknande omedvetenhet om svenskarnas roll som 

kolonisatörer. Är det några som utpekas som skyldiga till indianernas försvinnande är det sna-

rare den amerikanska regeringen som ”så frikostigt utdelade” jord som ursprungligen var ”in-

dianernas jaktmarker” till både amerikaner och européer.333 Detta kan ses i ljuset av den 

svenska tredje-vägen-identiteten där Sverige stod för fred och medling i kontrast till koloni-

almakterna Storbritannien och Frankrike under 1950-talet och det imperialistiska USA under 

1960-talet.334 Särskilt i berättelsen om Anna är det uppenbart att svensken intar en medlande 

mellanposition mellan indianer och andra vita. 

För att hantera det moraliska problemet med ett våldsamt förflutet menar Huhndorf att 

en distansering till historien görs genom självrättfärdigande föreställningar om vitas oskuld 

och Widéns samtida euroamerikaner gjorde detta genom att se utvecklingen som den främsta 

orsaken till indianernas undanträngande.335 Hos Widén får dock inte utvecklingen någon 

framträdande roll. Hans främsta lösning för att hantera de våldsamma inslagen är istället att 

minimera svenskarnas deltagande i indianernas undanträngande, något som syns i följande 

citat:  
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Mötet mellan de svenska nybyggarna i norra Minnesota och Wisconsin hade fredlig karaktär, men 

hela den nordamerikanska kontinentens historia från 1600-talet och fram till vårt århundrade hand-

lar om en serie indiankrig, där indianerna undan för undan måste uppge sina boplatser och jakt-

marker till de vita erövrarna. 336 

Widén betonar de goda relationerna mellan svenskar och indianer och kontrasterar dem mot 

den allmänt våldsamma amerikanska historien vilket implicit visar att svenskarna inte var 

delaktiga i den senare. Widén skapar alltså, eller kanske upprätthåller en äldre, illusion om 

svenskarnas oskuld och därmed distanserar han dem från Amerikas blodiga historia. 

 

Hos Widén kan även motståndsperspektivet som var dominerande under 1970-talet anas. I 

”Svenskar och ’pitchi-bucketi’-indianer” från 1975 läggs större fokus på indianerna som offer 

för skrupelfria vita än tidigare. Här skriver Widén bl.a. om att indianer ibland sköt vitas bort-

sprungna djur vilka nybyggarna kunde kräva ersättning för hos indianagenten varpå 

motsvarande belopp drogs av vid den årliga utbetalningen till indianerna. Om förfaringssättet be-

traktades som rent lagligt, så skinnades indianerna på många olagliga sätt. När det gällde mellan-

havanden med indianerna, gjorde sig korruptionen bred i alla möjliga sammanhang.337 

I citatet kan vi ana motståndsperspektivet där fokus i högre grad lades på den orättvisa be-

handlingen som ett systematiskt agerande bland vita. I texten knyter han i högre grad india-

nernas försvinnande till den vita kolonisationen än han gjort tidigare. Han skriver exempelvis 

att ”[d]e stora skogsbolagen skövlade skogarna och efter dem kom nybyggarna och odlade 

upp jorden. Indianerna fick undan för undan dra sig längre bort allteftersom de överlät sina 

gamla jaktmarker åt de vita.” En annan faktor som tvingade indianerna att flytta var att buf-

feln dog ut på grund av vitas ”mestadels meningslösa slakt” på dem.338  

Motståndsperspektivet tog sig också uttryck genom mer sympatiska beskrivningar av 

indianer, vilket hos Widén kan ses i att vi får förklaringar till beteenden hos indianerna som 

för vita ter sig främmande, såsom indianernas tiggande.339 Samtidigt förekommer flera berät-

telser från de tidigare texterna som inte har lika sympatiska indianbeskrivningar och där ingen 

förklaring ges till indianernas, i vitas ögon, negativa egenskaper. Samtidigt som Widén har 

påverkats av de samtida trenderna använder han samma berättelser som förekommer i hans 

tidigare texter och kan därmed inte helt lämna tendenserna i dessa och deras källmaterial. 
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Vad som främst skiljer motståndsperspektivet från immigrationsperspektivet är dock ett 

större intresse för de samtida indianerna och deras intressen inom t.ex. politiken.340 Som vi 

sett behandlas dock knappt de samtida indianerna i Widéns texter. I de av Widén författade 

förorden till Indianklubbens årsböcker visas dock en medvetenhet om ursprungsfolkens poli-

tiska agerande. I förordet till 1965 års Spår mot väster skriver Widén kort om att Samefolkens 

tidning samma år gjort en koppling mellan amerikansk indianpolitik och hur de själva har 

behandlats. Widén tycker att ”[a]lla jämförelser haltar, men rent principiellt är ju svenskarnas 

intrång på samernas renbetesområden lika mycket eller litet berättigat, som de vitas ockupe-

rande av indianernas jaktmarker.”341 Det är dock först i förorden från 1968 och 1969 som Wi-

dén skriver något om indianernas samtida levnadsförhållanden och diskussionen kring dem 

inom den amerikanska politiken. I förordet från 1970 ägnas större delen av texten år att återge 

situationen för de samtida indianerna när det gäller t.ex. arbete.342 

Att indianerna är de som har det sämst ställt i det amerikanska samhället är uppenbart i 

förorden från 1968-1970, men fokus är på framgångarna. I förordet från 1968 skriver Widén 

om ett tal av presidenten Lyndon Johnson där denne argumenterade för att avsätta pengar till 

att höja indianernas levnadsstandard och året efter skriver han om ett nystartat college för 

navajos. I förordet från 1970 fokuseras till stor del på att en indian tillsatts som chef för Indi-

anbyrån, att de federala myndigheterna försöker att lokalisera industrier till reservaten och 

utvecklandet av högskolor för indianer. Här skriver Widén att ”[d]et kan inte förnekas att 

mycket har gjorts under årens lopp för att förbättra indianernas ställning”.343 Den motsättning 

mellan indianerna och vita, företrädda av t.ex. den amerikanska regeringen, som sågs inom 

motståndsperspektivet framträder alltså inte här, utan fokus ligger på de senaste årens fram-

steg och är mer i enlighet med Indianklubbens försök att hitta försoning och ömsesidig förstå-

else. Något ställningstagande för indianerna eller för det vita USA behöver därmed inte göras.  

I 1971 års Krigsörn och kondor uttrycks dock stöd för indianerna. Det är möjligt att In-

dianklubben mött kritik från mer politiskt inriktade indianintressegrupper, såsom det 1968 

bildade Svensk-Indianska förbundet som såg sig som en solidaritetsorganisation som aktivt 

stödde indianerna.344 Widén skriver nämligen att ”[i] debatten om indianernas nuvarande 

ställning har det gjorts gällande, att man inte ger indianerna moraliskt stöd genom att exem-

pelvis berätta om Red Jacket, irokesernas store vältalare […]. En indian skulle aldrig anlägga 
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den synpunkten.”345 I fortsättningen framhåller han att en del i indianernas samtida strävanden 

är att bevara den egna identiteten, vilken i själva verket ligger till grund för att kunna förbättra 

levnadsförhållandena, och att identitetsbevarande främst sker genom att hålla minnet av histo-

rien och framgångsrika individer levande. Möjligen har Indianklubben även mött kritik för att 

de fokuserat på de senaste årens förbättringar för indianerna. Widén skriver nämligen att  

[v]i har här i vår årsbok inriktat oss på att lägga fram nakna fakta, vilka är skrämmande nog utan 

propagandistiska överdrifter. Men då de framsteg som har gjorts och görs undan för undan gärna 

lämnats åsido i debatten, har vi varit angelägna att redovisa även dessa, ty det är ju dessa reformer 

som har det största aktualitetsintresset för indiankännare och indianvänner.346 

Det verkar här som om Widén intar en försvarsposition och får argumentera för Indianklub-

bens berättigande och att deras skrivande faktiskt var ett sätt att stödja indianerna. 

Widéns intresse för den aktuella indianpolitiken framträder allra bäst i den sista årsbok 

han medverkade i, Striden vid Pierre’s Hole. Förordet är visserligen en tillbakagång till de 

tidigaste förorden genom att det fokuserar på bildandet av klubben och Erik Englund.347 I slu-

tet av boken finner vi dock en ”Indiankrönika” författad av Widén. Här presenteras några av 

de framgångar indianerna nått under de föregående åren inom exempelvis studier, American 

Indian Movement, Indianbyrån och indiansk självbestämmanderätt. Han skriver också om 

ämnen som var aktuella inom motståndsperspektivet såsom motsättningar vid kol- och mine-

ralbrytning och vattenrättigheter på reservaten som kunde leda till konflikter.348 Något uttalat 

ställningstagande för indianerna finns dock inte heller här och Widén skiljer sig därmed från 

motståndsperspektivet och dess företrädare. 

I Widéns författarskap är alltså en ökande betoningen på indianerna som offer för vitas 

framfart och ett ökat intresse för de samtida indianerna synligt. Förorden från 1968-71 liksom 

”Indiankrönika” tyder på att Widén, genom Indianklubben, var involverad i den samtida de-

batten om indianernas ställning. Det handlar dock inte om att vara politiskt aktiv på samma 

sätt som t.ex. Svensk-Indianska förbundet utan förorden tyder på en annan inställning som 

framträder som mer passiv. Något riktigt intresse för de samtida indianerna och politiken 

kring dem framträder inte heller förrän i de senare förorden och i samband med motståndsper-

spektivets framväxande. Detta är förmodligen en konsekvens av att Widén påverkades av att 

avkoloniseringen och motsättningarna mellan kolonisatörer och koloniserade uppmärksam-
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mades i det svenska samhället från sent 1950-tal och av den radikalisering med idéer kring 

bl.a. kolonialism och internationell solidaritet som slog igenom under slutet av 1960-talet.349  

I de senare texterna finns en civilisationskritik. ”Svenskar och ’pitchi-bucketi’-indianer” 

börjar t.ex. med att ”[d]en som studerar indiankrigens historia fäster sig kanske vid, att då 

fredsfördrag brytes och strider blossar upp är det ofta av rätt triviala orsaker” och som exem-

pel ges siouxupproret och Grattanmassakern, som började med att en minniconjouindian sköt 

en bortsprungen ko. Stridigheterna framstår som närmast meningslösa.350 Samtidigt håller 

Widén fast vid det romantiserade draget. Den här anförda texten berättar om kontakterna mel-

lan svenskarna och indianerna som ibland kunde vara spända, men slutar med orden ”att de 

svenska nybyggarna förstod konsten att upprätthålla grannsämja med det röda jägarfolket.”351 

Denna romantiserade bild av kontakterna innebär att svenskarna inte ses som delaktiga i indi-

anernas undanträngande, till skillnad från andra euroamerikaner, och därmed berörs de inte av 

civilisationskritiken. 

Trots denna påverkan kommer Widén alltså inte att omfatta motståndsperspektivet, civi-

lisationskritiken eller samtidens radikalisering fullt ut, något som skulle kunna förklaras med 

hans generationstillhörighet. Widén föddes 1897 och var således i sextioårsåldern när han 

började skriva mer omfattande om indianer och svenskar i Indianklubbens årsböcker. Den 

samtida radikaliseringen i Sverige hörde dock främst samman med tidens ungdom och som 

Östberg visar fanns en tydlig generationsklyfta mellan den framväxande ungdoms- och stu-

dentkulturen och de betydligt äldre politiska ledarna.352 I ljuset av Karl Mannheims begrepp 

generationsmedvetande kan därmed sägas att Widén tillhörde en annan politisk generation, 

med andra värderingar och annan världssyn, än 1960-talets ungdomar som var de främsta 

företrädarna för civilisationskritiken.353 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att en viss utveckling i medvetenheten om hur vita deltagit i 

indianernas undanträngande är synligt i Widéns författarskap. Det är dock immigrationsper-

spektivet som är det rådande i de flesta av hans texter, eftersom det är kontakterna mellan 

svenskar och indianer som hans texter behandlar. Perspektivet var det dominerande under 

1960-talet och fortlevde under förra delen av 1970-talet354 och ser vi till Widéns författargär-

ning är det just under denna period som indianintresset fick sitt mest omfattande uttryck och 
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som större delen av hans publikationer på området kom. Hos Holmberg är startpunkten för 

detta perspektiv Sista brevet till Sverige som bidrog till ett ökat intresse för svensk amerika-

migration liksom ett allmänt intresse för nordamerikansk historia. När denna kom hade dock 

Widén ägnat sig åt studier av Svenskamerika under närmare 25 år. Hans första skönlitterära 

emigrantskildring, Nu blommar prärien, kom redan 1945 och beskrivs av Ulf Beijbom som 

föregångare och ”förmodligen också inspiratör” till Vilhelm Moberg.355 Även om Amerikain-

tresset blev mer allmänt kring 1960 hade det dock funnits tidigare, i alla fall hos Widén. Han 

är alltså inte bara påverkad av ett perspektiv i sin samtid utan är också en medskapare. Widén 

är i själva verket en av de främsta företrädarna för immigrationsperspektivet och ser vi till 

Holmbergs artikel är det just Widén och Helmer Linderholm som framhålls som representan-

ter för perspektivet.  Indianklubbens inordnande i immigrationsperspektivet bygger Holmberg 

dessutom på att det i varje årsbok finns minst en artikel som behandlar kontakterna mellan 

indianer och svenskar och de flesta är skrivna av just Widén. Immigrationsperspektivet såsom 

Holmberg ser det skulle därmed falla utan Widéns texter. Samtidigt är han dock ett barn av 

sin tid och påverkas av hur den allmänna inställningen till indianerna ser ut. Han är inte fast i 

immigrationsperspektivet och om han hade fortsatt att skriva om indianer under senare delen 

av 1970-talet hade kanske motståndsperspektivet fått en större betydelse i hans texter. 

7.4 Widén och 1900-talets indianintresse 

Widéns intresse för indianer kan dock inte bara förklaras med Holmbergs perspektiv utan är 

också en del i ett mer allmänt europeiskt indianintresse under efterkrigstiden. Hans intresse tar 

sig dock andra uttryck än en stor del av det samtida indianintresset gjorde.356 Istället för att klä 

ut sig och återuppföra ett tänkt indianskt liv har Widén en mer akademisk inriktning genom 

skrivandet av de texter som har undersökts här och medlemskapet i Indianklubben. Några av 

de förklaringar som getts till 1900-talets indianintresse finns trots detta hos Widén. 

Indianintresset under 1900-talet har till stor del varit en reaktion på det samtida samhäl-

let och moderniteten.357 Något som kan ses som modernitetskritik hos Widén kan vi se i ma-

nuskriptet ”Svenska nybyggare och chippewaindianer”. Han återger här en del av en nybyg-

garskildring där en svensk uttrycker en önskan att leva som en indian snarare ”än att föra ett 

sådant jäktande liv som vår invecklade cicilisation [sic] kräver”. Skildraren förlöjligade denna 

önskan, men Widén skriver att det ”[i] själva verket finns […] många exempel på att vita män 

som någon tid kommit att leva bland indianer högst ogärna återvänt till de vitas civilisa-
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tion.”358 För denne svensk verkade alltså indianlivet erbjuda ett enklare och lyckligare liv som 

alternativ till ett vitt samhälle där han vantrivdes, något som även återkommit inom indianin-

tresset under 1900-talet.359 Inom orientalismen sökte européerna efter den sexuella friheten,360 

men här handlar det istället om att söka efter frihet från samtidens måsten. Det liknar dessut-

om det romantiserande och nostalgiska tillbakablickande som Salomon ser som en kritik av de 

negativa aspekterna av utvecklingen utan att ifrågasätta det svenska samhällets utveckling.361 

Widéns återberättande av historien skulle alltså kunna ses som en kritik av det moderna 

samhället och alla dess krav. På det hela taget får dock moderniteten och vad den medfört inte 

särskilt stor plats i Widéns texter. De stycken där han behandlar svenskar som industriarbetare 

liksom de som behandlar utvecklingen under 1900-talet är få och därmed är också ledtrådarna 

till hur Widén ser på utvecklingen få. Vi har dock sett att det i hans texter kan anas en bekla-

gan av den påverkan utvecklingen har haft på indianerna. Något liknande verkar dock inte 

finnas i beskrivningarna av svenskar och svenskamerikaner, men som medlem i Vasaorden, 

som ju syftade till att bevara svensk kulturtradition bland svenskamerikaner,362 är det möjligt 

att Widén snarare hör till traditionalisterna än modernisterna såsom Alm presenterar dem363 

(även om kritikens förändring under efterkrigstiden kan ha bidragit till att gränserna dem 

emellan inte var lika skarpa). Ovanstående uppgifter är dock för vaga för att ligga till grund 

för något egentligt uttalande om hur Widén såg på utvecklingen och amerikaniseringsproces-

sen i Sverige och vilken roll det spelade i hans indianintresse.  

Till 1900-talets indianintresse hör även primitivismen där de egenskaper man saknar i 

den egna tiden projiceras på indianerna och man ser ett alternativt levnadssätt i harmoni med 

naturen och utan dagens bördor i det förflutna.364 Hos Widén är denna tydligare än moderni-

tetskritiken. I ”Carl Oscar Borg – ’Indianmålaren’” kan vi läsa att Borg 

kände verklig sympati för dessa naturmänniskor, ’de fredliga’, männen i kiltliknande förskinn med 

långa vita skjortor, som når halvvägs till knäna och är hopbundna vid midjan, kvinnorna i sina 

bomullsklänningar, de ogifta med håret uppbundet på ett särskilt sätt för att markera deras ogifta 

stånd. Han såg männen, då de arbetade i sina majsfält nära byn och då de odlade bönor, vete och 

grönsaker och vattnade för hand på det enkla sätt, som deras förfäder alltid hade gjort.365 

                                                
358 SEI 15:7:6:A, ”Svenska nybyggare och chippewaindianer”, s. 1 
359 Huhndorf, 2001, s. 14; Sieg, 2002, s. 230-232 
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Hopiindianerna lever enkelt och i harmoni med naturen genom sitt jordbruk. Detta under-

stryks ytterligare av deras religion, som Borg uppfattade som ”vacker och enkel”, eftersom 

”[d]e dyrkar eller helighåller en lång rad av naturfenomen, men främst dyrkar de solen”. De-

ras sociala liv framstår också som mindre komplext än vitas genom de tydliga visuella markö-

rerna av kvinnornas sociala position. Något senare framkommer också att hopis ledare är fa-

miljeöverhuvuden och präster och att ”[d]et är denna enkla demokratiska styrelseform, som 

håller stammen samman.”366 Här finns en gemenskap som kan saknas i det samtida samhället 

där familje- och bygemenskaper fått mindre betydelse. 

Indianintresset kan också vara ett uttryck för en nostalgi för det samhälle som försvunnit 

i och med 1900-talets snabba förändringar.367 Detta är synligt även i Widéns texter. I manu-

skriptet ”Svenska nybyggare och chippewaindianer” berättas om John Tanner som i slutet av 

1700-talet levde med chippewas. Om hans nedtecknade liv skriver Widén att ”[d]et var en 

levande skildring av livet i vildmarken, där man följer små stigar under höga furor eller sve-

per fram över mörka vatten i lätta kanoter av egen tillverkning. Sällskapet består av far och 

mor, bröder och systrar, släktingar, vänner”.368 I citatet kan vi ana både en längtan efter det 

fria livet i enlighet med naturen som ofta sätts i samband med den förindustriella tiden och en 

längtan efter de gemenskapsband till familjen som fått ge vika i det svenska samhälle där 

statsindividualismen tagit överhanden.369 Efter citatet framkommer dock även problem i form 

av krig med siouxer och svält när jakten slår fel. Widén visar alltså på att det faktiska indian-

livet på intet sätt är så lätt som det ibland framställs som. 

Till nostalgin för ett tidigare samhälle hör också traditionalismens agrarromantik som 

Alm visade fanns i debatten om den amerikanska kulturpåverkan.370 I Widéns texter är det 

framförallt jordbrukare och andra lantarbetare som är framträdande. De svenska emigranter 

som han skriver om är nämligen inte de som hamnade i städer och fick arbete inom industri 

eller liknande utan de som blev nybyggare. Han visar på att nybyggarlivet inte alltid var så lätt 

utan innebar hårt arbete, hungersnöd och faror såsom ”stora skogseldar, gräsbränder på präri-

en, vilda djur, [och] indianer!”371 I texterna möter vi dock också idealiserade beskrivningar av 

samma liv. Widéns första artikel för Indianklubbens årsböcker inleds med följande ord:  

De svenska nybyggare, som för hundra år sedan slog sig ned i södra Minnesota, tyckte att de hade 

kommit till ett riktigt vackert och fruktbart land. Väldiga grässlätter omväxlade med lövskogs-
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dungar och leende sjöar. Det fanns gott om vilt och fisk och jorden var bördig. Svenskarna byggde 

sig timmerkojor vid sjöarna och i lundarna och de började odla jorden, plantera och så.372 

Att detta inte är ett permanent tillstånd visar fortsättningen som berättar om siouxupproret, 

men här framstår nybyggarlivet som idylliskt. Ett visst vemod för det försvunna enkla livet 

framkommer också genom t.ex. citat från emigranter. Agrarromantiken är inte framträdande 

hos Widén, men en viss påverkan från den kan ändå anas.  

I Widéns texter finns alltså drag av primitivism och nostalgi för bondesamhället och det 

fria indianlivet och de gemenskaper som fanns där. Indianernas levnadssätt framstår som ett 

alternativt till samtidens, något som liknar miljörörelsen, och då särskilt Gröna vågens, sö-

kande efter alternativa livsformer i landsbygdsbaserade och/eller historiska kulturer.373 Miljö-

rörelsen och det tänkande de förde med sig skulle kunna vara en förklaring till Widéns något 

romantiserande syn på indianlivet. Just Gröna vågen är dock något för sent med sin datering 

till 1970-talet för att ha påverkat större delen av Widéns texter.  

Nostalgin för ett äldre och friare bonde- eller indiansamhälle kan också knytas samman 

med 1900-talets snabba utveckling och ett samhälle i förändring där individens plats och iden-

titet inte längre är självklar.374 I Widéns fall är det inte bara samhället omkring honom som 

förändras utan han själv är ett exempel på denna utveckling. Han var son till en hemmansäga-

re och växte upp på landet, men med utbildning och arbeten kom han att lämna bondelivet för 

en mer akademisk sfär. Nostalgin hos honom torde därför också vara ett uttryck för en saknad 

av en barndom på landet som i Sjöbergs artikel ”The Early Years of Albin Widén ” nästan 

framstår som idyllisk.375 Som Salomon visar fanns i det svenska samhället under 1950-talet 

berättelser om en försvunnen lantlig idyll och barndom som hör samman med modernitetskri-

tiken.376 Även om den senare inte är särskilt framträdande hos Widén finns nostalgin här och 

att barndomen och indianintresset hör nära samman visar förorden till Indianklubbens års-

böcker. I förordet från den första årsboken skriver Widén att alla medlemmar blivit intresse-

rade av indianer i unga år och att de är personer som har gosselynnet kvar samt att vid klub-

bens möten är ”både äldre och yngre […] lika glada och fria som då de lekte indianer i sin 

barndoms marker.”377 Genom deltagandet i Indianklubben verkar Widén kunna lägga vuxen-

livets måsten åt sidan för att hänge sig åt barndomens frihet och enkelhet liksom dess äventyr. 

                                                
372 Widén, 1961c, s. 41 
373 Östberg, 2002, s. 133-134 
374 Lindberg, 1998, s. 61 
375 Sjöberg, 1983 
376 Salomon, 2007, s. 240-242, 249; Citat från s. 241-242 
377 Widén, 1961a, s. 7-8 ; Citat från s. 8 
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En del av Widéns indianintresse blir därmed nostalgin för barndomen och livet på landet, nå-

got som också kan ha tagit sig uttryck i hans etnologiska studier.  

7.5 Slutsatser 

Widéns huvudintresse är egentligen Svenskamerika, men med det följer ett intresse för india-

nerna. Detta är dock ett framväxande intresse som påverkas av omständigheter och möjlighe-

ter. Även om han verkar ha haft ett intresse för indianer sedan tidigare utgör indianerna i hans 

tidigaste texter främst en kontext för svenskamerikanerna och kontakterna mellan svenskar 

och indianer är av liten betydelse även om de kanske skulle kunna vara intressanta. När Wi-

dén blir medlem i Indianklubben fokuserar han dock i högre grad på kontakterna mellan 

svenskar och indianer. Indianintresset, liksom hans kunskaper om indianer, verkar härefter 

utvecklas och fördjupas och indianerna spelar en allt större roll i efterföljande texter. Att Wi-

déns indianintresse till stor del hör samman med Indianklubben är tydligt vid en jämförelse 

mellan Widéns och klubbens inställning till indianberättelser. Hans texter är en blandning av 

faktaskildringar, äventyrsberättelser och indianromantik i linje med klubbens syfte. I dem är 

dock de samtida indianerna närmast obefintliga, men att han ändå hade ett visst intresse för 

dem kan anas i förorden och i ”Indiankrönika” från 1975. 

Widéns indianintresse hör också tydligt samman med hans intresse för den svenska 

amerikamigrationen genom att det är kontakterna mellan svenskar och indianer som står i 

fokus och hör därmed till det av Carl Holmberg presenterade immigrationsperspektivet. En 

förändring över tid kan ses i hur Widén skriver om vitas behandling och undanträngande av 

indianerna. I Svenskar som erövrat Amerika från 1937 är kolonialismen och svenskarnas roll i 

denna inte något problematiskt, medan ämnet i 1950-talets texter närmast försvinner och den 

erövring som svenskarna deltog i framhåller han skedde med fredliga medel. När indianer blir 

ett större ämne för Widén under 1960-talet framkommer i enlighet med immigrationsperspek-

tivet att indianerna har farit illa på grund av hur vita har behandlat dem. När det gäller svens-

karnas roll i koloniseringen av Amerika minimerar Widén den genom att framhålla kontakter-

na mellan indianer och svenskar som goda och fredliga i kontrast till hur andra vita amerika-

ner har behandlat ursprungsfolken. Svenskarna distanseras genom denna illusion av oskuld 

från den våldsamma amerikanska historien. I de senare texterna från 1970-talet är indianernas 

roll som offer för ett systematiskt agerande bland vita ännu tydligare. Widén knyter nu den 

vita kolonisationen till indianernas undanträngande i högre grad än tidigare. Motståndsper-

spektivets påverkan och det ökade uppmärksammandet av bl.a. koloniseringen i ett mer radi-

kalt svenskt samhälle från 1960-talet kan även ses i att Widén ägnar mer utrymme i förorden 
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till Indianklubbens årsböcker åt de samtida indianerna och deras intressen från slutet av 1960-

talet. Widén ändrade inte direkt karaktär på sina texter, men han behövde nu argumentera för 

att skriva om historiska indianer också var ett sätt att stödja indianerna. Widén påverkades 

alltså av samtida strömningar, men det är dock immigrationsperspektivet som är det genom-

gående temat i hans texter och Widén är i själva verket en av de främsta företrädarna för im-

migrationsperspektivet.  

När det gäller det allmänna europeiska indianintresset i Widéns samtid är flera drag från 

det synligt i hans texter. Här finns en kritik av moderniteten och det egna samhället, vilken 

dock aldrig får en framträdande roll. Här finns också en primitivism där indianernas levnads-

sätt ses som i harmoni med naturen och som ett alternativ till det egna samhället. Även en 

nostalgi för ett samhälle som försvunnit med 1900-talets förändringar kan ses i Widéns texter 

och en saknad av det fria liv och de gemenskapsband som detta tillskrivs. I Widéns fall är det 

dock inte bara de allmänna samhälleliga förändringarna som bidrar till nostalgin, utan även 

hans egen klassresa från föräldrarnas bondemiljö till en mer akademiskt inriktad sfär och sak-

nad av en enklare barndom verkar spela in.  
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8 Widéns författande och svensk identitet 

8.1 Widéns position och påverkan 

Widén befann sig i både en svensk och en svenskamerikansk sfär. Han föddes, växte upp och 

tillbringade större delen av sitt vuxna liv i Sverige, men han bodde och arbetade också i USA 

under flera år. Även var hans texter publicerades och såldes visar på att han befann sig i både 

en svensk och en svenskamerikansk sfär. Widéns böcker är skrivna på svenska och därför 

troligen främst tänkta för läsare i Sverige, men de salufördes även i ett begränsat antal i USA 

genom svenskamerikanska tidningar som Nordstjernan och Svenska Amerikanaren Tribu-

nen.378 Även Indianklubbens årsböcker såldes i USA genom Nordstjernans bokhandel i New 

York och klubben hade också medlemmar i landet.379 Spridningen av Widéns och Indianklub-

bens böcker var kanske inte särskilt stor i USA, men tänkta läsare fanns alltså även i Svensk-

amerika. Widén skrev dessutom ett stort antal artiklar som publicerades i olika tidningar. Nå-

gon undersökning av hur stor spridning artiklarna hade har inte gjorts här, men de trycktes i 

både svenska och svenskamerikanska tidningar.380 

För Widén verkar dock Sverige och Svenskamerika inte ha varit två olika sfärer utan en 

sådan. Detta kan anas i att han när han hade flyttat tillbaka till Sverige behöll sina kontakter 

med USA och Svenskamerika genom bl.a. Vasaorden, vilken syftade till att föra samman 

svenskar i Amerika och bevara svenskhet och svenska kulturtraditioner bland dem.381  Redan i 

”Svensk-amerikansk hembygdsrörelse” från 1941 uttryckte Widén en önskan om ett närmare 

samarbete mellan svenska och svenskamerikanska hembygdsrörelser: ”ett dylikt samarbete 

skulle förvisso bli till ömsesidig båtnad”.382 Att Widén inte gör någon direkt åtskillnad mellan 

svenskar och svenskamerikaner syns också i att han använder båda beteckningarna för de till 

Amerika utvandrade svenskarna och deras ättlingar, även om det förra är vanligare. Även att 

han skriver om Augustanasynoden som en svensk organisation383 tyder på att han ser Sverige 

och Svenskamerika som en sfär. Det verkar därmed som om Widén ser nationalism som en 

kulturell eller etnisk sådan där det är språk, kultur och härkomst som avgör tillhörigheten och 

inte som en statsnationalism där det är medborgarskap i staten som är av vikt.384  

                                                
378 SEI 15:10:6:K, klipp från Svenska Amerikanaren Tribunen om Svenskar som erövrat Amerika och klipp från 
Nordstjernan där Vår sista folkvandring saluförs; SEI 15:10:7:G, annons ur Nordstjernan-Svea 
379 Widén, 1964b, s. 11 
380 Se t.ex. SEI 15:10:5:H, ”Från Sverige-Fronten med Albin Widén: Indianklubben i Stockholm”, märkt 
”Nordstjernan 19 december 1963” och SEI 15:10:5:M, ”Fest i Minnesota” märkt ”Såningsmannen 21/1958” 
381 Widén, 1969c 
382 Widén, 1941, s. 137 
383 Widén, 1971b, s. 97 
384 Stark, 2010, s. 49 
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Därmed torde Widén vara påverkad av både den svenska självbilden och det svensk-

amerikanska etnicitetsskapandet. En påverkan från det senare kan ses i hans texter om vi ser 

till det etnicitetsskapande bland svenskamerikaner som Blanck diskuterar. Han framhåller 

framförallt två historiska händelser som viktiga för svenskamerikanerna, nämligen vikingar-

nas resor till Amerika liksom den svenska 1600-talskolonin.385 Den senare spelar ju en viktig 

roll i Widéns texter. Utmärkande i identitetsskapandet för 1800-talets svenskamerikaner var 

att se 1600-talskolonisterna som sina föregångare.386 Hos Widén kan en sådan tendens ibland 

ses som i ”Indianmissionärer på äventyr” där han framhäver att Gustaf Unonius anlände till 

Amerika endast tio år efter att den siste från Sverige till Delaware utsände prästen dog.387 

Samtidigt uttrycker han i vissa texter en viss tveksamhet eller ifrågasätter till och med att Nya 

Sverige skulle vara en prolog till 1800- och det tidiga 1900-talets amerikaemigration.388 Även 

om de flesta av Widéns texter behandlar antingen 1600-talskolonisterna eller 1800-

talsimmigranterna kan en tendens att beskriva de förra som föregångare anas. Widén är där-

med påverkad av det svenskamerikanska identitetsbildandet under tidigt 1900-tal, men hans 

ifrågasättande av Nya Sverige som prolog visar att han inte helt omfattas av det. 

Påverkan från ett svenskamerikanskt identitetsskapande är också synligt i hur han fram-

ställer svenskar. Beijbom menade att Widéns första bok, Svenskar som erövrat Amerika, hör-

de till den etniskt inriktade filiopietistiska historieskrivningen som fokuserade på framgångs-

rika svenska immigranter.389 Detta är tydligt i boken genom kapitelrubriker såsom ”De voro 

en handfull svenskar – de lade grunden till tre stater i Nya Världen”, ”Inom Amerikas gränser 

erövrade de ett nytt Sverige” och ”De svenska hemmen äro de bästa i Nya Världen”. I boken 

framhålls svenskamerikanernas framsteg, såsom i följande citat: ”I de vitas kolonisering av 

Amerika under 1800-talet ha således svenskarna tagit livlig del. De har väl kunnat misslyckats 

någon gång […], men de ha icke släppt taget, och från den ena svenska kolonien efter den 

andra ha avläggare skjutits ut, vilka slagit rot på annat håll.”390  

Det är tydligt att svensken och svenskamerikanen är viktiga i Widéns texter. En stor del 

av de individer vi får mer omfattande biografiska uppgifter om av Widén hör till de fram-

gångsrika svenskamerikanerna. Som exempel kan tas Adolph Eberhart som utvandrade från 

Sverige som elvaåring för att efter framgångsrika studier ge sig in i politiken, dessutom som 

                                                
385 Blanck, 1995; Blanck, 1997, s. 187-194 
386 Blanck, 1995, s. 60-62 
387 Widén, 1966c, s. 88 
388 Widén, 1962c, s. 13; Widén, 1968b, s. 163; Widén, 1972, s. 75-76; SEI 15:7:5:C, “Svenskarna vid Delaware”, 
s. 1 
389 Beijbom, 1986, s. 231-239 
390 Widén, 1937, s.78; För liknande konstateranden om svenskarnas betydelse se även s. 55, 60 
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mycket ung, och bli guvernör i Minnesota. Ett exempel på svenskarnas strävsamhet finner vi i 

de avslutande orden till biografin om Eberhart: 

När vi läser Eberharts levnadssaga liksom berättelser om andra emigranter, som hedrat det svenska 

namnet, då bör vi komma ihåg, att den svenska historien omfattar ett kapitel om ett par miljoner 

svenskar och svenskättlingar, som gjort en betydande insats för den nordamerikanska kontinentens 

erövring och utveckling. Det kapitlet handlar bara om fredlig erövring, men det är lika ärofullt som 

de som handlar om krigiska bragder och dåd.391 

Liknande konstateranden om svenskarnas insatser för USA:s utveckling förekommer också på 

andra ställen och Widén påpekar vid mer än ett tillfälle att den mark som svenskar har odlat 

upp i Nordamerika är av samma storlek som den som genom historien har odlats upp hemma i 

Sverige.392 Exemplen på svenskar som är mindre framgångsrika eller har dålig karaktär är 

dessutom mycket få. Som Blanck visade så var en del i den svenskamerikanska identitetsbild-

ningen att betona svenskarnas betydelse för det amerikanska statsbildandet,393 något som allt-

så är synligt hos Widén i att han framhäver svenskamerikanernas bidrag till USA.  

Även om den filiopietistiska historieskrivningen förlorade sin betydelse efter 1950-talet 

verkar den alltså finnas kvar hos Widén.394 Som Salomon visade så lyftes dock den vanliga 

svenska arbetaren, som byggare av folkhemmet kopplad till trygghet och strävsamhet, också 

fram som en del av den svenska framgångssagan i 1950-talets veckotidningsreportage.395 Wi-

dén behöver därmed inte bara vara påverkad av den äldre filiopietistiska traditionen utan kan 

även ha påverkats av samtidens syn på den arbetsamme och framgångsrike svensken och 

framhävandet av den vanlige medborgaren. 

En viktig del av 1800-talets svenskamerikanska identitetsbildning var att definiera 

svenskamerikanernas plats i USA. Blanck visar att det var viktigt att fastställa svenskarna som 

ett kolonialfolk snarare än ”gröngölingar” genom Delaware-kolonin,396 något som inte åter-

kommer hos Widén. Inte heller de försök att definiera svenskarna som vita och nära anglo-

amerikanerna i kontrast till irländarna som Engren urskiljer finns hos Widén.397 En möjlig 

förklaring till varför Widén inte har tagit upp sådana tendenser som kan ha funnits i hans 

källmaterial är att han själv bor i Sverige under större delen av den tid då han är verksam som 

författare och faktiskt inte har något behov av en sådan definition. Dessutom torde svensk-

                                                
391 Widén, 1954, s. 166 
392 Se t.ex. Widén, 1954, s. 163; Widén, 1966a, s. 9; Widén, 1968b, s. 163; Widén, 1969c, s. 2, 5-6; Widén, 
1972, s. 166, 226 
393 Blanck, 1995, s. 60-61  
394 Engren, 2007, s. 16 
395 Salomon, 2007, s. 218-220 
396 Blanck, 1995, s. 60-61 
397 Engren, 2002, s. 345-355 
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amerikanerna i mitten av 1900-talet inte ha haft samma behov som under sent 1800-tal att bli 

sedda som vita. En annan möjlig förklaring kan vara att Widén påverkats av en mer negativ 

syn på Amerika och dess modernism som hotade det traditionella Europa398 och att det därför 

var mindre önskvärt att definiera svenskarna som amerikaner. En påverkande faktor kan också 

vara den förändrade bild av USA:s roll som demokratins förespråkare som spreds i Sverige 

med avkoloniseringen p.g.a. landets stöd för militärdiktaturer i Asien och Latinamerika.399 

Widén är dock inte bara påverkad av det svenskamerikanska identitetsskapandet utan 

även av den bild av svenskar som finns i hans samtid. Ett genomgående tema var här frihet 

och oberoende i samband med naturen.400 Kopplingen mellan svenskar och natur återkommer 

också hos Widén, genom att t.ex. natur och klimat i flera texter får förklara varför svenskarna 

bosatte sig på vissa platser.401 Genomgående är även bilden av svensken som bonde, som i en 

beskrivning av den årliga hembygdsfesten i Bishop Hill i ”Svensk-amerikansk hembygdsrö-

relse” där festdeltagarna främst var ”av typen hederligt svenskt bondfolk”. 402 Det kanske 

främsta exemplet finner vi dock i Fahlström. Han klarade sig bra ensam vid sitt första strand-

hugg i Amerika och även hans fortsatta liv som ”vildmarksströvare och pälshandlare” i ett 

Minnesota där den vita bosättningen ännu inte kommit igång kom att präglas av självständig-

het och frihet i naturen. Fahlström glömde inte bort sitt svenska ursprung trots att han levde 

större delen av sitt liv i Amerika och han kallas ibland den förste svensken i Minnesota. Där-

med torde han kunna ses som en representant för svenskarna. Widén framhåller dock att det 

vildmarksliv Fahlström levde inte var något som de flesta människor skulle klara av.403  

Den svenska statsindividualismen och en svensk teori om kärlek som Berggren och 

Trägårdh presenterar är dock inte synliga som teman i Widéns texter. Någon diskussion om 

statens roll i individens frihet finns överhuvudtaget inte här, vilket knappast är att vänta med 

tanke på de ämnen han behandlar. Baksidan av individualismen, med kärlekslöshet och en-

samhet tas inte heller upp. En förklaring kan vara att det inte var en särskilt vanlig kritik från 

1950- till mitten av 1970-talet när den svenska välfärdsstaten var som mest framgångsrik.404  

Från 1930-talet spelade historien en allt mindre roll i skapandet av den svenska självbil-

den i takt med framväxten av en bild av svensken som en modern människa, enligt Berggren 

och Trägårdh. Hos Widén spelar dock inte sam- och framtiden någon större roll utan han skri-
                                                
398 Alm, 2002, s. 220 
399 Östberg, 2002, s. 28 
400 Berggren och Trägårdh, 2006, s. 55-56; Salomon, 2007, s. 190-191  
401 Widén, 1941, s. 129-130; SEI 15:7:6:C, ”Svenskar, vargar, indianer”, s. 2 
402 Widén, 1941, s. 132 
403 Widén, 1963a; SEI 15:7:6:A, ”Svenska nybyggare och chippewaindianer”, s. 7-10; Citat från ”Svenska ny-
byggare och chippewaindianer”, s. 8 
404 Berggren och Trägårdh, 2006, s. 23 
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ver om historien. Att det är just historia och framgångar som är viktigt för Widén när det gäll-

er identitetsskapande framkommer i förordet till Indianklubbens årsbok från 1971 där han 

skriver om indianernas identitetsskapande att de måste ”falla tillbaka på sina egna stamtradi-

tioner, på sin egen historia – och mana fram bilderna av sina egna hjältar, vare sig de varit 

krigare eller vältalare.”405 Detta är precis vad Widén gör med svenskarna i sina texter, men det 

är inte 1800-talsnationalismens hjältekungar och bondehövdingar som lyfts fram utan de 

svenskamerikanska nyodlarna. I den svenska nationella berättelsen från 1930-talet var det den 

socialdemokratiske arbetaren som betonades, men paralleller kan ses mellan denne och Wi-

déns emigranter. Exempelvis framhäver Widén de svenska individernas framsteg på ett sätt 

som kan liknas vid arbetaren som steg från mörker till ljus.406 Dessutom levde bonden kvar 

som en nationell symbol och återkom även hos den med Widén samtida Vilhelm Moberg.407 

Widén verkar vara påverkad av det svenskamerikanska identitetsbildandet, men han 

omfattar det inte helt. Han verkar ha tagit till sig de aspekter av det som skulle fungera i hans 

samtida svenska samhälle. En viktig del av etnicitetsbildande i USA var att definiera sig som 

både amerikan och svensk, vilket innebar att t.ex. högtidsfiranden inbegrep hyllningar till 

både emigrations- och immigrationsland.408 Som vi sett är bilden av Amerika dock genomgå-

ende relativt negativ i Widéns texter, medan svenskarna framställs betydligt mer positivt. Vis-

serligen så hade den amerikanska patriotismen sedan första världskrigets utbrott krävt en allt 

mindre identifiering med emigrationslandet och ändrat förutsättningarna för etniska grupper i 

USA409 varför den svenskamerikanska identiteten i Widéns samtid torde ha vara något mindre 

framträdande. Eftersom hans källmaterial borde vara äldre skulle detta dock kunna innehålla 

uttryck för en svenskamerikansk identitet. Dock kan etnisk medvetenhet variera och den 

svenskamerikanska identitet som Blanck presenterar var den Augustanasynoden förestod. 

Även om synoden var den största av de svenskamerikanska organisationerna omfattade den 

inte alla med en svensk bakgrund410 och därmed behöver dess uttryck inte finnas i Widéns 

källmaterial. Den kanske främsta förklaringen till avsaknaden av vissa aspekter torde dock 

vara att de inte fyllde någon funktion i Widéns texter och därmed lämnades utanför. 

Widén har även påverkats av samtidens svenska självbild och element från denna åter-

finns i hans texter samtidigt som hans fokus på historia skiljer sig från de samtida tendenser-

na. Troligen är dock den svenska självbilden viktigare för Widén än den svenskamerikanska 

                                                
405 Widén, 1971a, s. 7 
406 Berggren och Trägårdh, 2006, s. 224-225 
407 Berggren och Trägårdh, 2006, s. 267-268 
408 Brøndal, 2004, s. 37 
409 Brøndal, 2004, s. 248; Blanck, 1997, s. 30 
410 Blanck, 1997, s. 43-48 
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identiteten trots att det egentligen är svenskamerikaner han behandlar. Widén bor i Sverige 

och hans böcker är publicerade i Sverige i mitten av 1900-talet för främst läsare inom landet 

varför hans texter snarare torde vara en del i den tidens svenska identitetsbildning i vilken 

svenskamerikanernas status inte torde ha spelat någon större roll. Att det är den svenska själv-

bilden som är av vikt skulle också kunna ses i att Widén oftare använder ”svensk” än 

”svenskamerikan”. Som Blanck skriver så överfördes de goda egenskaper kolonisterna till-

skrevs till de senare immigranterna.411 På samma sätt torde de egenskaper som kolonisterna 

och immigranterna tillskrivs i Widéns texter kunna överföras till hans samtida svenskar. Wi-

déns användande av ”svenskar” framför ”svenskamerikaner” ger dessutom en känsla av ge-

menskap med de till Amerika utvandrade som Widén berättar om. Här skapas alltså en vi-

känsla som gör att de egenskaper som nybyggarna tillskrivs lättare kan tillskrivas läsarna.  

Ovanstående tyder på att skapandet av en identitet, som kan beskrivas som etnisk natio-

nalism som omfattar både svenskar och svenskamerikaner, var en del av Widéns författande, 

men hur tar sig ett svenskt identitetsskapande uttryck i förhållande till indianerna i texterna? 

8.2 Den svenska identiteten och indianernas roll 

Som Roundface visar kan en vit identitet skapas i förhållande till indianerna på olika nivåer. I 

hennes undersökning var rasidentitetsnivån den som främst aktualiserades i relationen till in-

dianerna.412 Även hos Widén är det denna nivå som främst syns. Han benämner Amerikas 

ursprungsfolk som indianer eller som röda eller rödskinn i kontrast till nybyggarnas implicita 

vithet.413  Därmed kan sägas att han visar på indianernas plats i det amerikanska samhället 

genom att beskriva dem med rasbaserade epitet, något som Roediger visar var en viktig del av 

vithet.414 Han beskriver dock också indianerna som ”våra röda bröder”415 vilket uttrycker en 

viss ambivalens genom att färgbeteckningen visar på en rasåtskillnad medan brödraskapet 

snarare antyder en allmänmänsklighet. En annan aspekt av rasidentiteten som Roundface tog 

upp var att dikotomin mellan raserna ledde till homogeniserade beskrivningar av indianer där 

generella termer användes framför gruppspecifika sådana.416 Som vi sett återkommer dessa 

generaliserade beskrivningar även hos Widén.  

I sin diskussion av rasidentiteten tar Roundface även upp att i en av hennes källor skulle 

kristna indianer kunna utgöra ett ”vi” med författaren baserat på religionstillhörigheten men 

                                                
411 Blanck, 1995, s. 60-61 
412 Roundface, 2002, s. 24 
413 Se t.ex. Widén, 1963b, s. 7; Widén, 1965b, s. 130; Widén, 1970c, s. 180 
414 Se t.ex. Roediger, 2005, s. 37 
415 Se t.ex. Widén, 1937, s. 152; Widén, 1969b, s. 139 
416 Roundface, 2002, s. 24 
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att ras är viktigare och att indianerna därför ses som de Andra.417 Ett liknande exempel finns i 

den tidigare citerade berättelsen om Olof Olsson som tänkte missionera bland delawarerna, 

men som mötte redan kristnade indianer.418 Här framstår indianerna som civiliserade och de 

tillhör samma religion som Olsson (även om de är baptister och han tillhörde Augustanasyno-

den) och skulle därför kunna utgöra ett ”vi” med den vite mannen. Även om delawarerna en-

dast benämns som indianer en gång i citatet upprätthålls skillnaderna mellan Olsson och indi-

anerna genom användandet av ord som ”hövding” och ”stam” som visar på en annan sam-

hällsorganisation än den vita har. Även att de talar sitt eget språk visar på skillnaderna. Precis 

som Roundface ger exempel på är även här rasidentiteten viktigare än den gemensamma tron. 

En möjlig förklaring till detta skulle kunna ligga i Widéns källmaterial. Olsson besökte endast 

delawareindianerna under en kort tid, men om han stannat längre och lärt känna dem kanske 

ett ”vi” hade skapats och rasidentiteten blivit mindre betydelsefull.  

Rasidentiteten är alltså grundläggande i Widéns texter. Även om vi kan ana en allmän-

mänsklighet och även om hans användande av ord som ”indian” och ”röd” och generalise-

ringar skulle kunna förklaras som litterära konventioner bidrar det ändå till att skillnaderna i 

en rasidentitet finns där och är synliga. 

Den andra nivå som Roundface undersökte är civilisationsidentiteten, vilken kopplades 

till bl.a. bildning, kristendom, bofasthet och jordbruk i kontrast till indianernas vildhet liksom 

i skillnaden mellan kultur och natur.419 I Widéns texter finns flera exempel på att indianerna 

saknade de kunskaper och sätt att uppföra sig som hör till civilisationen. Ett exempel finner vi 

i ett citat från en svensk som under siouxupproret hade gömt sig i en källare under familjens 

hus: ”indianerna, då de kom in, slet ned väggklockan och slog den i golvet. När de tidigare 

besökt oss, hade de pekat på klockan och sagt ’Jibbenenosy’, som lär betyda ’ond ande’ – de 

kunde nämligen inte förstå, hur pendeln kunde röra sig.”420 Indianerna framstår här som vid-

skepliga och okunniga i mötet med ett föremål som är väsentligt för den vita civilisationen. 

Även om de vita inte förhärligas på det sätt som Huhndorf presenterade så är kopplingen mel-

lan ras och teknologiska framsteg tydlig i citatet och svenskarna framstår som överlägsna de 

oförstående indianerna, något som Said framhåller som en viktig bild för Europas hegemonis-

ka position i orientalismen.421 Citatet kommer från Widéns källmaterial så kopplingen mellan 

ras och framsteg finns egentligen i det, men genom att han återger det för han denna syn vida-

                                                
417 Roundface, 2002, s. 24 
418 Widén, 1968b, s. 164-165 
419 Roundface, 2002, s. 25 
420 SEI 15:7:6:A, ”När siouxindianerna förklarade svenskarna krig”, s. 5 
421 Huhndorf, 2001, se t.ex. s. 27; Said, 2003, s. 40-41 
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re och det blir en del av den civilisationsidentitet som framkommer i hans texter, oavsett hur 

medveten han var om den. 

Antalet gånger Widén faktiskt benämner indianerna som vildar är egentligen få,422 men 

däremot kan de framstå som vildar. Ett exempel där indianernas vildhet tydligt framkommer i 

relation till de vita finns i Svenskarna och siouxupproret: 

Då [Sven Andersson, en svensk emigrant] skickades i ett ärende till Taylor Falls, kom han i säll-

skap med ett kompani soldater till häst, som skickats från Fort Snelling för att förfölja en flock 

chippewaindianer, som gjort något ofog under ett besök i St. Paul. Ett par mil söder om Taylor 

Falls upphanns fridstörarna, soldaterna gav eld, indianerna besvarade elden men försvann i skogen, 

sedan en i flocken blivit dödad och två sårade.423 

Indianerna framstår i citatet inte som människor i samma bemärkelse som svensken och sol-

daterna. Att de ”gjort något ofog” får dem snarast att framstå som barn eller personer på 

samma mentala nivå som barn. Widéns användande av flock ger dessutom en känsla av att 

indianerna är människor i en lägre grad än de vita. Att använda flock och sedan skriva att de 

”försvann i skogen” ger närmast en bild av indianerna som djur, något som hela situationen 

bidrar till genom sin karaktär av jakt. Dessutom kontrasterar flock skarpt mot soldaterna som 

är organiserade i ett kompani.424 Skillnaderna mellan civilisation och vildhet liksom kultur 

och natur är alltså tydliga här. Vi kan dessutom se kopplingar till orientalismen där den Andre 

framställs som oföränderlig, irrationell och barnliknande.425 

Hos Widén möter vi också föreställningen om en kulturgräns eller kolonisationsgräns 

som skiljer vildmarken som bebos av indianer från civilisationen där vita bebygger och brukar 

marken redan i Svenskar som erövrat Amerika och den återkommer även i några senare tex-

ter.426 Uppdelningen mellan civilisation och vildmark motsvaras dock inte fullt ut av vit re-

spektive indiansk bosättning. I Nybyggarliv i Svensk-Amerika skriver Widén att 

Jordkulor på prärien och timmerkojor i skogen förvandlar inte obygden till bygd lika litet som in-

diantält vid en skogssjö gör det. Men då täpporna i skogen blir stora fält, då man bygger stora hus 

och planterar träd på prärien, ändras landskapsbilden. Stängsel kring ägorna, vägar och broar kom-

pletterar bebyggelsen.427 

                                                
422 Exempel finns i Widén, 1963c, s. 171 
423 Widén, 1965c, s. 18 
424 Ett annat exempel på användandet av flock finns i ”Svenskar och ’Pitchi-bucketi,-indianer” där en grupp 
siouxer som ”skulle ställa till med skalpdans, eftersom de varit i strid med sina arvfiender, chippewas” beskrivs 
som en flock (Widén, 1975c, s. 138). 
425 Said, 2003, s. 40-41, 240 
426 Widén, 1937, s. 89; Widén, 1965c, s. 106; Widén, 1972, s. 26, 47 
427 Widén, 1972, s. 161 
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Det är alltså odling och bebyggelse som ger civiliserade förhållanden. Att uppmärksamma är 

också att det här finns en viktig skillnad mellan indianer och nybyggarna i att nybyggena med 

tiden kunde utvecklas till civilisation.  

Indianerna kunde ta till sig av de vitas levnadssätt, vilket vi såg i berättelsen om Olof 

Olsson, men frågan är om indianerna därmed blir civiliserade. Widén kan skriva om indianer-

na som påverkade av civilisationen, men antalet gånger han visar att indianer faktiskt kan bli 

civiliserade är egentligen få. Ett exempel på att rätt bildning kan leda till detta finner vi i 

”Svenskar och indianer i Alaska” där han skriver om en svenska som tog på sig uppgiften ”att 

bibringa indianbarnen skolkunskaper och göra dem till civiliserade kanadensare.”428  

Att det inte finns någon klar gräns mellan civilisation och vildhet syns även i ”Svenska 

nybyggare och chippewaindianer” där Widén skriver att ”i själva verket finns det inget folk 

som inte besitter någon som helst kultur eller civilisation” och att ”[o]m vi efter gängse språk-

bruk betraktar de svenska och övriga vita nybyggare som ’civiliserade’ så bör vi samtidigt 

konstatera att chippewaindianerna var bärare av en speciell och karaktäristisk kultur.”429 Wi-

dén gör alltså här en nyansering i innebörden i kultur- och civilisationsbegreppen. 

Föreställningen om indianer som natur och svenskar/vita som kultur finns dock kvar och 

framkommer inte minst i att Widén vid ett fåtal tillfällen faktiskt betecknar indianerna som 

”naturfolk”.430 Widén upprätthåller också skillnaden genom att ge en bild av indianen som 

jägare som kontrasterar mot de bofasta nybyggarna, något som syns i följande citat: ”Man 

möter ibland hos indianerna den uppfattningen, att om den Store anden gjort vita till jordbru-

kare fick man tolerera det, men eftersom de själva skapats till jägare, var jakten förbehållen 

dem.” Skillnaden understryks ytterligare genom att Widén när han skriver om indianernas 

landområden ibland betecknar dessa som ”jaktmarker”.431 Några odlingsmarker nämns dock 

inte i samband med indianerna och knappt heller i samband med vita där det istället verkar 

vara underförstått att de landområden de bebor till största delen är brukade. 

Till ras- och civilisationsidentiteterna hör också Roedigers diskussion av vithet i relation 

till indianer. Han visade att kontrasten mellan de lata indianerna och de hårt arbetande vita 

användes för att rättfärdiga att indianernas mark togs i anspråk av euroamerikanerna.432 I Wi-

déns texter är dock inte denna koppling något framträdande. Han ger visserligen en bild av 

indianer som jägare och eventuellt också nomader inom ett mindre område som implicit kon-

                                                
428 Widén, 1971b, s. 99 
429 SEI 15:7:6:A, ”Svenska nybyggare och chippewaindianer”, s. 2 
430 Se t.ex. Widén, 1962a, s. 37 
431 Citat från Widén, 1975c, s. 138 respektive s. 140 
432 Roediger, 1999, s. 21 
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trasteras mot de bofasta nybyggarna. Vid några tillfällen skriver han dock även om jordbru-

kande indianer och dessa framställs inte som mindre kunniga än de vita. I Svenskarna och 

siouxupproret skriver Widén:  

De européer, som under 1600-talets förra hälft började kolonisera den nordamerikanska kontinen-

tens östkust […] ansåg sig själva som bärare av en högre kultur än den de nordamerikanska india-

nerna hade utvecklat. Men det hindrade nu inte, att indianerna i många stycken fick bli deras läro-

mästare. Inte alla indianer var kringströvande jägare, åtskilliga stammar var skickliga jordbruka-

re.433 

Här finns alltså inget försök att rättfärdiga indianernas undanträngande genom att peka på att 

de skulle vara lata och oförutseende när det gäller jordbruk.  

Vi kan även se på berättelsen om Anna Wing. När hennes familj uppförde sitt nybygge 

fanns redan en grupp chippewas som bodde i området under våren och till en början var rela-

tionerna goda. När ”utvecklingen gick framåt och settlementet växte” påverkades dock förhål-

landet mellan vita och indianer: ”Många av nykomlingarna bland nybyggarna menade att man 

skulle köra iväg indianerna med våld – de förstörde ju både fisket och jakten i trakten. […] 

Vid nästa vårflyttning kom indianerna som vanligt, men då de satte sina fällor tjuvvittjades 

eller avgillrades dessa av en del vita, som likaledes skar sönder indianernas fisknät” i för-

hoppningen att de skulle ge sig av. Indianerna samlade sig till krig, men efter Annas ingripan-

de gav de sig istället iväg ”och kom aldrig tillbaka”.434 Här kan vi se att de nomadiska india-

nerna får ge sig iväg på grund av de bosatta vita nybyggarna i enlighet med den bild Roediger 

presenterar. För de vita Widén berättar om verkar det vara självklart att de som bosatta hade 

större rätt till naturresurserna i området än indianerna som bara tillbringar en del av året där 

med jakt och fiske. Det sätt som Widén skriver på ger dock snarare en bild av att det är just de 

vita, med undantag för svenska Anna, som är skurkarna i historien och han kallar till och med 

dessa för ”de vita bråkstakarna”. Att indianerna faktiskt lämnar området framstår närmast som 

en välgärning från deras sida i och med att Widén framhåller att indianerna ”till antalet var 

vida överlägsna de vita” och att en massaker på de vita var nära förestående innan Anna in-

grep.435 Skillnaden mellan jagande indianer och bofasta nybyggare är tydlig här, men Widén 

använder den inte som en ursäkt för att indianerna borde lämna ifrån sig marken även om 

denna inställning kan anas hos de han berättar om. Däremot återfinns hos Widén, vilket vi sett 

ovan, den skillnad mellan vildhet och civilisation som Roediger, och Huhndorf, tar upp.436 

                                                
433 Widén, 1965c, s. 37; Se även Widén, 1972, s. 76 
434 Widén, 1961c, s. 54-56; Citat från s. 56 
435 Widén, 1961c, s. 56 
436 Roediger, 1999, s. 21-22; Huhndorf, 2001, s. 31, 49-50 
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Roediger visade att för den euroamerikanska arbetarklassen under 1800-talet var india-

nen inte en lika bra motpart som svarta i identitetsskapandet.437 I Widéns författarskap är dock 

indianen en framträdande motpart i skapandet av en vit identitet. Svarta behandlas endast vid 

ett fåtal tillfällen.438 Att så är fallet kan ha att göra med att de svenskamerikaner han behandlar 

till största delen var bosatta i norra mellanvästern, främst i Minnesota, där slaveriet inte var så 

utbrett som i södern och att kontakterna med svarta var få i förhållande till kontakterna med 

indianer.439 Dessutom torde Widéns intresse för indianer ha påverkat fördelningen mellan 

indianer och svarta.  

 

Indianerna i Widéns texter är alltså en motpart i definierandet av svenskar som vita och civili-

serade, även om det inte är lika tydligt som i Roundfaces undersökning av 1800-talskällor. 

Hur ser det då ut med den nationella eller etniska identiteten i relation till indianer? Round-

face menar att på denna nivå fanns inte några som helst uttryck för en svensk identitet. De 

författare hon undersökt skrev inte alls om svenskar och olika indiangrupper i sammanhang 

med varandra.440 Hos Widén kommer dock den svenska identiteten fram på detta sätt, vilket 

inte minst är synligt i titlar som ”När siouxindianerna förklarade svenskarna krig” och 

”Svenska nybyggare och chippewaindianer”. Trots att siouxupproret inte enbart drabbade 

svenskar är det just de som är i fokus hos Widén och som sätts i samband med indianerna. I 

titeln ”När siouxindianerna förklarade svenskarna krig” är det tydligt att det är just svenskarna 

och siouxerna som sätts i motsatsställning till varandra. Det som framkommer i texten är dock 

egentligen civilisationsidentiteten. Det är indianernas våldsamhet och brutalitet i förhållande 

till de oskyldiga svenskarna som framträder.441  

Inte heller i ”Svenska nybyggare och chippewaindianer” framkommer några uttryck för 

en specifikt svensk identitet. I texten kontrasteras indianer mot svenskar vid två tillfällen. Det 

första är när Widén berättar om Fahlströms oräddhet i mötet med några siouxindianer som 

ledde till att de slutade skjuta på honom. Det andra är när Widén skriver att enligt svenska 

nybyggarskildringar var indianerna inte ”så kinkiga” när det gällde mathållningen.442 Dessa 

exempel har redan diskuterats som egenskaper som vita generellt har sett som typiskt indians-

ka. Indianstereotyperna har, precis som orientalismens den Andre, dock skapats som motsat-
                                                
437 Roediger, 1999, s. 22-23  
438 Se t.ex. Widén, 1962c, s. 64  
439 Jämför Engren, 2002, s. 352 där han skriver svenskamerikanerna inte skrev om de italienska och östeuropeis-
ka invandrare som kommit under de närmast föregående åren utan om de tidigare anlända irländarna vilket skul-
le kunna förklaras av att de kände till de senare och redan börjat förhålla sig till dem i Minnesota. 
440 Roundface, 2002, s. 25 
441 SEI 15:7:6:A, ”När siouxindianerna förklarade svenskarna krig” 
442 SEI 15:7:6:A, ”Svenska nybyggare och chippewaindianer”, s. 8-10 
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ser till en vit identitet och stärkt denne.443 Här är detta tydligt genom att indianernas agerande 

framhäver Fahlströms mod och överlägsenhet och implicit är det också synligt i att svenskar-

nas mathållning torde vara normen som indianernas jämförs med. Dessa egenskaper är alltså 

inte specifikt svenska utan framhålls i kontrast till indianen i en allmän vit ras- och civilisa-

tionsidentitet och visar på de vitas överlägsenhet.444 Så är också fallet i andra texter där 

svenskarna kontrasteras mot indianer. Vanligen framkommer dock vitas egenskaper implicit i 

jämförelse med de egenskaper som vi sett att den dålige indianen tillskrivs hos Widén.445  

I beskrivningarna av kontakterna mellan svenskar och indianer framträder svenskarna i 

positiv dager. Exempelvis är de generösa och ger ofta indianerna något att äta när dessa 

kommer till nybyggena.446 Möjligen kan svenskarnas skräck för indianerna vara en nackdel, 

men att Widén förklarar den som en konsekvens av traumatiska minnen ger ett förlåtande 

drag. Det är egentligen bara ovannämnde Jacob Tornell, som betalade indianerna med whisky, 

som framstår som mindre hedervärd. Widéns beskrivningar av svenskar kan även idealisera 

dem, något som framförallt är synligt i ”När kapten Stålhammar hejdade indianupproret”. 

Widén berättar om Stålhammars militära gärning under det amerikanska inbördeskriget, där 

han tjänstgjorde i nordstatsarmén. Under den tiden hann han med att evakuera ett sjukhus in-

nan fienden anlände, bli tillfångatagen samt rymma och själv tillfångata ”inte mindre än ett 

helt dussin sydstatssoldater” vid ett enda slag.447 Som vi sett lyckas han dessutom väl i kon-

takterna med jicarilla-apacherna och kunde övertyga dessa att inte delta i uteindianernas upp-

ror. Stålhammar framträder som modig, skarpsinnig och framgångsrik, både som militär i den 

amerikanska armén och i sitt bemötande av indianerna, och han verkar inte ha några negativa 

egenskaper. Stålhammar är en individ som Widéns läsare (kanske särskilt pojkar och yngre 

män) inte torde ha haft några problem med att identifiera som en medsvensk och eventuellt 

även tillskriva sig själva de egenskaper som Stålhammar uppvisar. 

Den kanske viktigaste aspekten i Widéns texter när det gäller den svenska identiteten är 

dock det speciella förhållandet mellan svenskar och indianer. Följande citat är talande:  

Det har blivit sagt, att om det svenska befolkningselementet [i Nya Sverige], som synes ha haft en 

annan inställning till indianerna än holländare och engelsmän, kommit att dominera, är det tänk-

bart att indianerna blivit en bofast åkerbruksidkande befolkning, som så småningom accepterat den 

                                                
443 Berkhofer, 1978, s. 27-28; Said, 2003, s. 3 
444 Om vitas överlägsenhet se Said, 2003, t.ex. s. 7 
445 Se t.ex. Widén, 1961c, s. 51-52 där Widén berättar om Petter Thor som arbetade för halvblodsindianen Joe 
Covilliou, vilken vi sett inte framstod i särskilt god dager. Att Thor inte hade samma karaktär antyds i att ”de 
båda kom inte överens ” och vem som är orsaken till detta framkommer i de fortsatta orden, att ”Joe påstod att 
Thor skrämde oxarna med sitt stora förskinn”. 
446 Widén, 1961c, s. 53 
447 Widén, 1963c, s. 170 
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europeiska civilisationen – ej som nu av densamma körts allt längre bort mot väster. Hade de ideal 

om frihet och människovärde, som de svenska delawarekolonisterna fört med sig, kommit att bli 

de speciellt amerikanska redan under denna tid, skulle negerimporten fr,n [sic] Afrika till Amerika 

aldrig ha kommit att äga rum, inte heller inbördeskriget – och det stora negerproblemet skulle ald-

rig ha funnits.448 

I detta stycke kontrafaktisk historia är det tydligt att de goda relationerna till indianerna är ett 

uttryck för svenskarna eftersom det som framhävs är viktiga aspekter av den svenska nationel-

la karaktären och situationen.449 Framförallt framträder här svenskarnas ”ideal om frihet och 

människovärde”, vilka kan knytas till den svenska självbilden i Widéns samtid. Som Berggren 

och Trägårdh visar så var frihet och oberoende viktiga svenska egenskaper och demokrati och 

rättvisa uppfattades som naturliga delar av den svenska folksjälen, något som här ses i de 

svenska kolonisternas ideal.450  

Liknande drag framträder i jämförelsen mellan hur svenskar respektive andra euroame-

rikaner har behandlat indianerna. Dikotomin dem emellan kan, som vi sett, knytas till den 

svenska självbilden och bilden av USA i Widéns samtid. Svenskarna stod för demokrati, rätt-

visa och jämlikhet och i den internationella politiken var det neutraliteten och stödet till tredje 

världen som var betydelsefullt. Som Stråth visar kontrasterades neutralitetsbilden mot det 

imperialistiska USA under 1960-talet.451 En kontrast som alltså även kan ses i Widéns syn på 

svenskamerikaner och andra euroamerikaner. Detta är kanske särskilt tydligt i framställning-

arna av Stålhammar och Custer, där den förra bemötte indianerna på ett mer humant sätt än 

den senare som genast tog till våld.  

Genom de goda relationerna till indianerna framträder svenskarna som föredömen för 

andra nationaliteter. Möjligen skulle även tron på en annorlunda amerikansk framtid om de-

lawaresvenskarnas värderingar anammats, som framkommer i citatet ovan, kunna vara ett 

uttryck för Sveriges roll som föregångsland. Svenskarnas behandling av indianerna under 

tidigare århundraden skulle kunna ses som en föregångare till Sveriges agerande under 1900-

talet. När det gäller svenskarnas bemötande av indianerna handlar det dock inte om någon 

officiell politik (om vi bortser från Delawarekolonin) och därmed borde det grunda sig på 

specifika svenska karaktärsdrag: det är inte bara den officiella svenska politiken som har stått 

för neutralitet, utan även det svenska folket är företrädare för den och freden. 

                                                
448 SEI 15:7:6:E, ”Svensk historia i Amerika”, s. 4; Se även SEI 15:7:6:A, ”Swedish cultural traditions in Ameri-
ca”; I Nybyggarliv i Svensk-Amerika skriver Widén ett liknande stycke om fransmännen som diskuteras ovan på 
s. 84. 
449 Om relationen till indianen i förhållande till den nationella självbilden, se Feest, 1990a, s. 325; Se även Stark, 
2010, s. 52 
450 Berggren och Trägårdh, 2006, s. 224-225 
451 Stråth, 1993, s. 200-201 
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På samma sätt som Karl May genom sitt författande bidrog till att stärka den tyska iden-

titeten kan Widén alltså sägas ha bidragit till att stärka den svenska självbilden genom att 

framhäva de goda relationerna med indianerna och genom att i beskrivningarna av kontakter-

na lyfta fram egenskaper som var viktiga i hans samtida Sverige.452 

Motparten som svenskarna kontrasteras mot i skapandet av en svensk etnisk eller natio-

nell identitet är dock inte indianerna utan övriga ”ursprungliga” kolonister, britter och hollän-

dare, och senare övriga euroamerikaner. Det är nämligen i jämförelser med hur de senare be-

handlar indianerna som svenskarna framträder som annorlunda, och bättre. Som vi sett i jäm-

förelsen mellan svenskarnas och euroamerikanernas behandling av indianerna är den bild som 

framträder av amerikanerna och USA långt ifrån den positiva bild av drömmarnas och framti-

dens land som är synlig i t.ex. stora delar av Salomons undersökning av 1950-talets svenska 

veckotidningar. Istället är det avigsidorna som blir synliga genom betoningen av våldet mot 

indianerna. I jämförelse med detta framstår alltså svenskarna i sina kontakter med indianerna 

som mer humana och bättre än övriga euroamerikaner. Svenskarna är här idealet på samma 

sätt som Salomon visar på att det svenska kunde vara normen i beskrivningar av USA. Det 

amerikanska är inte alltid eftersträvansvärt och det som ses som genuint svenskt prioriteras.453 

8.3 Slutsatser  

Widén befann sig i både en svensk och en svenskamerikansk sfär, som han verkar ha sett som 

en svensk sfär. Han var påverkad av både det svenskamerikanska etnicitetsskapande som 

Blanck diskuterar och den filiopietistiska historieskrivning som Beijbom hänför honom till, 

även om han ifrågasätter vissa aspekter av dessa. Vad han för vidare eller kritiserar verkar 

vara påverkat av hans samtid, såsom bilden av Amerika. Ett framträdande drag i Widéns tex-

ter är att han framhåller svenskar som framgångsrika och som delaktiga i skapandet av den 

amerikanska staten. Här kan även ses drag från den svenska självbilden såsom kopplingen 

mellan frihet och natur. Widén skiljer sig dock från tidens betoning på modernitet genom att 

skriva om historia. Hos honom kan alltså tidigare och samtida aspekter ur identitetsbildande 

ses och genom att han förde vidare dessa blev han även en del av det svenska och svenskame-

rikanska identitetsskapandet. 

Huvudfrågan här var dock hur identitetsskapandet tog sig uttryck i förhållande till indi-

anerna i Widéns texter. Här skapades en rasidentitet genom att Widén använde beteckningar 

som indianer, röda eller rödskinn i kontrast till de vita svenskarna. Även de generaliserade 

                                                
452 Lutz, 2002, s. 175 
453 Salomon, 2007, s. 143-144 
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beskrivningarna av indianer var dock en bidragande faktor. Rasidentiteten är fullt synlig hos 

Widén, men här finns även en allmänmänsklighet som går emot den. 

Även en civilisationsidentitet var synlig i Widéns texter. Här fanns exempel på indianer 

som var oförstående inför föremål som hör till den vita civilisationen. Av vikt var även skill-

naden mellan civilisation och vildhet där det är uppenbart att indianerna hör till den senare 

genom beskrivningar av dem som närmast liknar beskrivningar av djur. Gränsen mellan just 

civilisation och vildhet är dock inte nödvändigtvis en gräns mellan vita och indianer. Vita 

nybyggare kan nämligen leva primitivt p.g.a. avsaknaden av riktig bebyggelse och jordbruk, 

medan indianerna verkar kunna bli civiliserade genom utbildning. Vid ett fåtal tillfällen skri-

ver Widén även om jordbrukande indianer som t.o.m. har fungerat som vitas läromästare. 

Samtidigt är skillnaden mellan natur och kultur synlig i texterna genom att bilderna av india-

nerna som jägare och vita som bofasta nybyggare är de dominerande. 

I Widéns texter kan alltså en vithet ses i förhållandet till indianerna. Här torde det inte 

finnas det behov av att positionera svenskarna som vita som syns hos t.ex. Engren.454 Roedi-

ger menar dock att idén om vithet var fast förankrad och inte ens rubbades av slavarnas frigö-

relse även om innehållet förändrades något.455 Därmed borde idén ha kunnat finnas i källma-

terial och litteratur som Widén använt sig av i sina texter. Att den också finns i samhället är 

synligt i t.ex. användandet av begrepp som indianer och röda som kontrasterar mot vita och 

som kan sägas förstärka skillnaderna dem emellan p.g.a. de egenskaper som implicit hör 

samman med dem på samma sätt som Said menar att användandet av väst och Orienten gör.456 

Widén är därmed påverkad av ett tänkande som är förankrat i det vita samhället. Samtidigt 

finns dock ett ifrågasättande av den tidigare synen på indianer som är synlig i t.ex. hans nyan-

sering av civilisationsbegreppet och som visar på att betydelsen av och innehållet i begreppet 

vithet är i förändring. Troligen är den ras- och civilisationsidentitet som finns i Widéns texter 

inte något han strävar efter utan sådant som följt med från bl.a. källmaterial och som han an-

vänder mer eller mindre omedvetet. 

När det gäller den etniska eller nationella identiteten i Widéns texter är indianernas roll 

inte lika uppenbar. De egenskaper som svenskarna, ibland implicit, tillskrivs är i hög grad de 

som allmänt har skapats i kontrast till den dålige indianen. Här finns en tendens att idealisera 

svenskarna som generösa, modiga och framgångsrika i deras möten med indianer. Den mest 

framträdande aspekten är just svenskarnas goda relationer till indianerna. Genom beskriv-

                                                
454 Engren, 2002 
455 Roediger, 1999, s. 13-15, 175 
456 Said, 2003, s. 45-46 
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ningar av dessa kan Widén framhäva de egenskaper som i hans samtid ses som typiskt svens-

ka, såsom frihet, demokrati, rättvisa och neutralitet, och därmed bidra till att stärka den svens-

ka identiteten och självförtroendet. Här är det dock inte indianerna som är motparten i identi-

tetsskapandet utan andra européer och euroamerikaner medan indianerna snarare utgör en 

bakgrund för dessa att förhålla sig till. I Widéns författarskap formas därmed en vit ras- och 

civilisationsidentitet med indianerna som motpart, medan den etniska eller nationella identite-

ten främst skapas i förhållande till andra vita grupper. 

Att Widéns framställningar av svenskar ansluter till den svenska självbilden i hans sam-

tid är uppenbart. Frågan om hur medvetet detta är från Widéns sida är dock värd att ställa. Att 

Widén t.ex. ofta betecknar svenskamerikanerna som svenskar skulle kunna vara ett uttryck för 

ett försök att stärka den svenska självbilden, men det kan lika gärna vara en konsekvens av en 

syn på Sverige och Svenskamerika som en sfär och där stärkandet av självbilden bara är en 

följd av det. Identitet är inget ämne som direkt diskuteras i Widéns texter, men att det finns en 

medvetenhet hos honom om frågan är synlig i ovan återgivna citat om att indiansk identitet 

behöver historia. I hur hög grad Widén tillämpade detta på sina texter om svenskar eller om 

de uttryck för den svenska självbilden som finns i dem är en mer omedveten påverkan från 

idéer i hans samtid får dock stå obesvarat. 
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9 Avslut 

9.1 Sammanfattning 

Huvudsyftet med föreliggande uppsats är att studera bilden av indianer och dess funktion i 

Albin Widéns populärvetenskapliga författande. Analysen består av fyra delar som var och en 

behandlar en av de fyra frågeställningarna. Den första delen undersöker indianbilden i Widéns 

texter. Här visas att hans indianer till både utseende och egenskaper utan större problem kan 

knytas till de äldre stereotypa bilderna av en god och en dålig indian. Han är tydligt påverkad, 

och begränsad, av de idéer och den vokabulär som traditionellt har använts för indianbeskriv-

ningar, något som är synligt i t.ex. att indianen hos honom främst hör till historien och inte 

samtiden. Samtidigt ges också bilder som inte kan kopplas direkt till stereotyperna, t.ex. indi-

anerna som löjeväckande eller som barn. Här finns även en önskan att ge en mer rättvis bild 

av indianerna, som blir mer framträdande i slutet av hans författarskap, i enlighet med den 

nyansering som Yvonne Pålsson ser i indianbilden från ca 1960. Hos Widén görs detta t.ex. 

genom förklaringar av beteenden som vita uppfattar som negativa eller att han berättar om 

indianernas perspektiv. Främst verkar denna önskan dock ta sig uttryck i framhävandet av den 

stereotypt goda indianen. 

Den andra delen av analysen undersöker hur Widén framställde kontakterna mellan 

svenskar och indianer. Utgångspunkten hos honom är att relationerna mellan indianer och 

svenskar överlag varit goda under både 1600-talets kolonisation och den senare immigratio-

nen. Förhållandena mellan vita och indianer har dock även varit fientliga och det tillfälle som 

främst framträder i Widéns texter är siouxupproret 1862. Svenskarna utgjorde dock på många 

sätt ett undantag i att de inte var delaktiga i att bekämpa indianerna utan nästan bara gav sig in 

i strider för att försvara sig själva. De som framträder som skyldiga till de fientliga situatio-

nerna är främst euroamerikanska indianagenter och handelsmän. Skillnaden mellan de till 

indianerna vänligt inställda svenskarna och övriga euroamerikaner som är mer inhumana är 

genomgående.  

Idén om det goda förhållandet mellan svenskar och indianer fanns i Widéns samtid och 

figurerade t.ex. i samband med trehundraårsminnet av Nya Sverige 1938. I Widéns beskriv-

ningar av förhållandet är aspekter av samtidens Amerikabild synliga. Det Widén fokuserar på 

är främst det amerikanska våldet, något som blir allt tydligare efter 1965 när kritiken mot 

USA:s agerande i Vietnam skärptes. Det goda förhållandet till indianerna hör också samman 

med den svenska självbilden genom att tänkta typiska svenska egenskaper som demokrati, 

rättvisa och jämlikhet verkar styra svenskarnas agerande gentemot indianerna. Även bilden av 
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ett neutralt och fredligt Sverige, som var ledord i de samtida svenska internationella relatio-

nerna, är av betydelse här genom att svenskarna i Widéns texter får en mellanställning mellan 

andra euroamerikaner och indianer. Widéns bild av ett gott förhållande mellan svenskar och 

indianer har influerats av samtidens strömningar, men det fyller även en funktion genom att 

visa på att samtidens värderingar är svenska värderingar genom historien. 

Därefter inriktas studien på indianbildens funktion hos Widén. Den tredje delen studerar 

hans indianintresse. Hans främsta intresse var egentligen Svenskamerika, men med detta ut-

vecklades också ett intresse för indianerna. Denna koppling kan ses i att det är svenskarnas 

kontakter med indianer som står i fokus i hans texter. Fullt synligt blir indianintresset dock 

inte förrän han blir medlem i Indianklubben och att intresset hör nära samman med denna ses 

likheterna till klubbens inställning till indianberättelser. I Widéns texter kan också ses uttryck 

som fanns i det europeiska indianintresset i hans samtid, såsom en primitivism där indianernas 

levnadssätt kan ses som ett alternativ till det egna samhället och en kritik av moderniteten och 

det egna samhället. Här framträder även en nostalgi för det förmoderna samhället, som kan 

knytas till en nostalgi för den egna barndomen och bondelivet. Dessa drag fanns dock även 

inom hans samtida svenska samhälle och brukar ses som en reaktion på moderniseringen och 

en eventuellt medföljande känsla av rotlöshet bland individer.  

Widéns indianintresse hör genom dess koppling till amerikaemigrationen nära samman 

med det svenska indianintresse som växte fram från slutet av 1950-talet. Att intresset påver-

kas av hans samtid är synligt i hur han förhåller sig till kolonialismen. I hans tidigare texter är 

detta knappast ett ämne, medan det i texterna från 1960- och 1970-talen framkommer att indi-

aner behandlats illa. Här finns alltså en civilisationskritik där bl.a. indianernas undanträngan-

de figurerar, vilken blir mer framträdande i hans senare texter som är samtida med det ökade 

svenska uppmärksammandet av koloniseringen. Från sent 1960-tal får dessutom de samtida 

indianerna större uppmärksamhet i de förord han författar till Indianklubbens årsböcker. Un-

der 1960-talet ökar även kritiken av USA i det svenska samhället, något som hos Widén syns i 

att hans negativa bild av övriga euroamerikaner, och deras inblandning i indianernas undan-

trängande, blir mer tydlig. Det moraliska dilemma som svenskarnas delaktighet i indianernas 

undanträngande, genom deras emigration till Amerika, innebär löser Widén genom att distan-

sera svenskarna från den blodiga amerikanska historien genom att framhålla de goda relatio-

nerna. Samtidigt som civilisationskritiken ökar fortlever dock den ursprungliga kopplingen 

mellan svenskar och indianer och det ovannämnda goda förhållandet dem emellan i Widéns 

texter. Även om Widén alltså påverkades av radikaliseringen i samhället kom han inte att helt 
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omfatta den, förmodligen på grund av att han tillhörde en annan generation än de radikala 

ungdomarna. 

Den avslutande delen av analysen inriktar sig på den svenska identiteten i Widéns texter 

och indianernas roll i detta. Här konstateras att Widén befann sig i en både svenskamerikansk 

och rikssvensk sfär som han verkar ha sett som en svensk sfär. Han var påverkad av ett 

svenskamerikanskt identitetsskapande genom att hans texter innehåller, men inte alltid omfat-

tar, aspekter av den av Augustanasynoden formade svenskamerikanska etniciteten och den 

filiopietistiska historieskrivningen. Påverkan från den samtida svenska självbilden kan också 

ses, t.ex. i att Widén lyfter fram individer som arbetat hårt för sin framgång och kopplingar 

mellan frihet och natur. Samtidigt skiljer han sig från samtidens svenska identitetsskapande 

genom att fokusera på historia istället för modernitet.  

När det gäller identiteten i förhållande till indianerna så är den synlig genom både ras 

och civilisation, vilket kan vara en konsekvens av att dessa idéer finns i Widéns källmaterial 

och samtid och förmodligen inte så mycket på grund av ett aktivt försök av honom att visa på 

svenskarnas vithet. Betonandet av specifikt svenska egenskaper är mer aktivt på den etniska 

eller nationella nivån, men något svar på hur medvetet detta var kan inte ges. På denna nivå 

framkommer bland de beskrivna svenskarna dels egenskaper som egentligen allmänt kontras-

teras mot den dålige indianen och dels egenskaper som var viktiga i tidens svenska självbild, 

såsom ovannämnda demokrati, rättvisa och neutralitet, genom beskrivningar av de goda rela-

tionerna till indianerna. Den egentliga motparten som svenskarna kontrasteras mot här är dock 

andra vita och inte indianerna. Frågan hur medvetet detta identitetsskapande egentligen är kan 

inte besvaras, men att Widén bidrog till ett svenskt identitetsskapande genom sin framställ-

ning av kontakterna mellan svenskar och indianer torde vara klart. 

9.2 Inför framtida forskning 

Under arbetet med ovanstående undersökning har flera uppslag till möjliga studier presenterat 

sig. Ett område som skulle kunna undersökas vidare är indianbilden i Sverige och då är den 

här kort behandlade Indianklubben och dess publikationer lite undersökt. Som vi sett berörs 

klubben i ett fåtal artiklar, men några mer omfattande studier har varken gjorts av innehållet i 

deras publikationer eller indianbilden däri. Enligt Carl Holmberg var klubben viktig för im-

migrationsperspektivets spridande. Han skriver visserligen att många olika teman togs upp i 

klubbens årsböcker, men menar att de dominerande ämnena var Nya Sverige-kolonisterna och 

de svenska migranter som bosatte sig i Minnesota på 1800-talet. Dessutom framhåller han att 

indian- och immigrationsintresset hörde nära samman för flera av klubbens medlemmar. I 
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Widéns fall stämmer detta och det är troligt även för Helmer Linderholm, som Holmberg vid 

sidan av Widén framhåller som främsta företrädare för perspektivet. Möjligen kan indian- och 

immigrationsintressena hört samman även hos övriga medlemmar, men i årsböckernas förord 

saknas denna koppling och innehållsförteckningarna visar inte på att indianer i förhållandet 

till svenskamerikaner skulle vara ett särskilt framträdande ämne. En undersökning av Indian-

klubben för att pröva Holmbergs perspektiv och eventuellt nyansera det skulle därför behövas.  

En studie av Indianklubben skulle även kunna inrikta sig på genus. Klubben framstår 

som mansdominerad, både i förorden och i fördelningen av artikelförfattare. En mer omfat-

tande studie av klubben skulle behövas för att undersöka detta vidare. Hur avspeglar sig detta 

t.ex. innehållsmässigt i deras årsböcker? Hos Widén är indianen i högsta grad maskulin, men 

är det fallet även hos de andra författarna? Av intresse skulle även vara att undersöka hur ge-

nusfördelningen bland läsarna av årsboken såg ut. Källmaterialet för en sådan studie skulle 

kunna utgöras av den korrespondens som finns mellan klubbens ledare och dess medlemmar 

liksom enkätundersökningar och muntliga intervjuer med tänkbara läsare.  

Indianklubben skulle också kunna undersökas ur ett klassperspektiv. Colin F. Taylor 

menar i ”The Indian Hobbyist Movement in Europe” att indianhobbyisten främst var en verk-

stadsarbetande man.457 Så verkar dock inte fallet vara när det gäller Indianklubben, utan flera 

medlemmar var enligt förorden etnografer. Klubben verkade dessutom vara av en 

klassöverskridande karaktär: Ordföranden Erik Englund var målare från södra Stockholm, 

medan grundaren Olof Norbeck var en bankdirektör bosatt i Djursholm.458 Detta skulle kunna 

undersökas i relation till de samtida förändringarna i det svenska samhället.  

Det lilla som framkommer om Indianklubben i förevarande studie bygger på ett mycket 

begränsat källmaterial och en djupare studie skulle behövas för att vidare belägga dem. Mate-

rial för en sådan studie är förutom klubbens publikationer även de arkivsamlingar som efter-

lämnats. I Widéns samling finns exempelvis korrespondens och tidningsurklipp som berör 

klubben, även om det är ett ganska begränsat material.459 

Ett tänkbart undersökningsområde är också vilken påverkan Indianklubben kan ha haft 

på svenskar, som deras medlemmar och läsare. En sådan studie skulle exempelvis studera 

recensioner av årsböckerna eller intervjua personer ur den åldersgrupp som kan tänkas ha läst 

böckerna som barn och ungdomar. En breddning av ämnet till att gälla den allmänna indian-

bilden i Sverige är också tänkbar. Nils Hasselmo berättar i ”What Leatherstocking and Other 
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Early Friends Taught Me About America. Recollections of Growing Up as a Child in Swe-

den” om de indianböcker han läste som barn och hur dessa påverkade lekar och värderingar. 

Några mer omfattande studier på området verkar dock inte ha gjorts. 

Vid sidan av Indianklubben finns det även ett antal andra indianföreningar i Sverige 

som inte heller har studerats närmare. Ett exempel är Svensk-Indianska förbundet som var 

mer politiskt inriktat än Indianklubben och som aktivt arbetade för att stödja indianska intres-

sen.460 Dessa skulle kunna studeras antingen för sig själva eller i jämförelse med t.ex. Indian-

klubben. Jämförelser skulle också kunna göras med liknande organisationer i andra länder. 

För att avgränsa studien så lämnades här indianernas bilder av vita utanför, men det är i 

längden knappast ett hållbart förfarande. Som Said skriver är författaren genom att inte låta 

den Andre komma till tals till stor del fångad av de hegemoniska idéerna om den Andre som 

får stå oemotsagda.461 Studier av indianernas bild av vita i allmänhet verkar överlag vara ett 

relativt outforskat område, men att det är möjligt att studera indianers bilder av vita visar A. 

Lavonne Brown Ruoff i ”Reversing the Gaze. Early Native American Images of Europeans 

and Euro-Americans”.462 Ett möjligt tillvägagångssätt skulle kunna vara att göra en fallstudie 

på lokal nivå där man undersöker vitas berättelser om indianer och indianers berättelser om 

vita liksom de faktiska kontakterna dem emellan inom t.ex. ett county. En möjlig inspiration 

skulle kunna vara Laurie Hovell McMillins Buried Indians. Digging Up the Past in a Midwes-

tern Town genom att man börjar studera ”på ytan” genom att undersöka dagens berättelser om 

relationerna mellan vita och indianer för att sedan ”gräva sig nedåt” och studera äldre berät-

telser och de faktiska förhållandena.463  

Området behöver överlag studeras närmare, men en intressant fråga i anknytning till 

denna uppsats ämne skulle vara huruvida de indiangrupper svenskamerikanerna har varit i 

kontakt med har en lika positiv bild av förhållandena dem emellan som den som framhålls i 

svenska berättelser. Att så inte nödvändigtvis är fallet visar Gary Clayton Anderson i Little 

Crow. Spokesman for the Sioux där han skriver att något speciellt förhållande egentligen inte 

fanns och att skandinaver och tyskar ogillades av vissa siouxer för att de bosatt sig på land 

som förut tillhört indianerna.464 Tänkbart källmaterial för en sådan undersökning är dagböcker 

och andra skrivna dokument från en indiangrupp som levt i områden med många svenskar 

liksom insamlade muntliga berättelser. Denna typ av material är förmodligen svårt att hitta i 

                                                
460 Holmberg, 2003, s. 50 
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publicerad form och får därför sökas i arkiv på plats i Nordamerika. Att specifikt inrikta sig på 

svenskarna kan kanske bli svårt eftersom indianerna förmodligen inte urskiljer olika grupper 

precis som vita inte urskiljer olika grupper bland indianerna och studien kanske därför måste 

undersöka ursprungsfolkens bild av vita överlag. 

En annan intressant fråga inom samma område är hur kontakterna mellan indianer och 

olika europeiska och euroamerikanska grupper framställs idag, eller har framställts under 

1900-talet. I många europeiska länder har man gärna sett ett speciellt band mellan sig själva 

och indianerna. En tänkbar inriktning skulle här vara att göra en jämförande studie mellan 

olika europeiska länder för att undersöka om framställningarna ser likadana ut eller om det är 

olika ageranden och olika egenskaper som framhålls i olika länder. Eftersom indianbilden och 

-intresset i så hög grad är kopplat till den egna identiteten är det troligt att beskrivningarna av 

det speciella bandet faktiskt skiljer sig mellan olika länder. Hartmut Lutz skriver i ”German 

Indianthusiasm” att det speciella band som tyskar sett mellan sig själva och indianer under det 

senaste århundradet är okänt bland de flesta indianer.465 En studie av hur indianerna ser på 

denna typ av kopplingar skulle därför också kunna vara relevant. I några av förorden till Indi-

anklubbens årsböcker berättas om indianer som har besökt Sverige, såsom de tre delawarein-

dianer som bjöds in till Nya Sverige-firandet i Jönköping 1963466 och deras eventuella berät-

telser om Sverige och svenskarna skulle kunna utgöra ett tänkbart källmaterial. 

9.3 Slutord 

Prärien låg vackert grön, den var stor, tyst och skön. 

Men så kom vite man, ville dra järnväg fram. 

Då sa den tappre siste mohikanen: Vilda västern är ej som förut.  

Dessa ord inledde uppsatsen och får också knyta samman den. Låten kan nämligen ses som ett 

uttryck för det indianintresse som fanns under 1960- och det tidiga 1970-talet och som här har 

studerats genom Albin Widén. Som vi sett var detta en tid då de traditionella indianstereoty-

perna levde kvar samtidigt som försök till en mer nyanserad indianbild började komma. Den 

svenska indianbilden är därmed beroende av strömningarna i bl.a. USA. Indianintresset är 

dock även tätt kopplat till svenskarna och deras samtid. Att studera indianbilder och -intresse 

säger egentligen ingenting om de faktiska indianerna men en del om svenskar och det svenska 

samhället och är ett område som är väl värt att undersöka. 

                                                
465 Lutz, 2002, s. 169-170 
466 Widén, 1964b, s. 13 
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