
En k0benha\ 

Bagbunden slavinde. Cederfolket var den eneste india-
ner-stamme, der havde slaver, og som var et klassesam-
fund med umadelige rigdomme. 

Indianerudstilling 
Af LARS O L E K N I P P E L 

• Han betegner sig selv 
som lidt af en sigojner, der 
voksede op i et klunsermil-
jo pa Nerrebro i Koben-
havn. 

Faderen var ukendt, mo-
deren sled sig ihjel pa fa-
brik. Han var en uvoren 
knasgt, der kom pa kostsko-
le og blev mobbet, fordi han 
gik i socialvaesenets toj. 
Han fik buksevand af kam-
meraterne og dumpe-karak-
ter i opforsel af laererne. 

Men laengslerne levede og 
boblede i ham trods ydmy-
gelserne. Ikke en drom 
uden en opnaelig destinati
on i det fremmede og ekso-
tiske, fjernt fra klassevaerel-
sets stov, fernis og lugt af 
gamle ostemadder. 

Reservat pa Djursland 
I dag har den 49-arige Ole 

Jorgensen faet mange af 
sine dromme opfyldt. Men 
han drommer stadig. Han 
har levet blandt eskimoer 
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Cederfolket, nordvestkystindianeme er kendt over hele verden for deres kunst, 
der er formfuldendt og jlot hvad enten det drejer sig om totempoele, tree eller 
toepper. Indianernes kunst fortoeller om sejre eller nederlag og voesentlige lildra-
gelser i stammerne. Her et chilkat-tceppe, vcevet i bjerggedeuld. Udstillingen i 
Fjaltring ved denjyske vestkyst varer indtil den 6. September 

og indianere. E n nomade 
blandt andre omfarende, 
som har skaffet sig et roligt 
reservat pa Djursland, hvor-
fra der udgar en hektisk 
kulturel aktivitet. 

Og det blev forresten til 
bade real- og lasrereksamen 
med specialer inden for de 
kreative fag samt en loven-
de kunstner-karriere og 
ikke mindst en lobebane 
som udstillingsarrangor i 
flere lande. 

T i l 6. September viser kul-
turcentret Tuskaer i Fjalt
ring ved det jyske vestkyst 
hans udstilling om cederfol
ket, de nord-vestkystindia-
nere, hvis kunst er kendt 
over hele verden. 

Livsvigtigt trse 
Kulturcentret har i denne 

saeson sat fokus pa traset. 
Netop trae var livsvigtigt for 
disse indianere, der levede 
fra Alaska i nord over Cana
da til U S A i syd. Ialt om-
kring 40.000 er registreret i 
staten British Columbia, og 
dette cederfolk udgor en 
stadig voksende del af be-
folkningen. 

Det er lykkedes Ole Jor
gensen at hente unikke gen-
stande fra en privat samling 
fra dette indianerfolk, hvis 
kunst og design fascinerer 
ham, sa udstillingen har in
ternational snit. 

»Den kunstneriske form 
er streng og flot, hvad enten 
det ytrer sig i deres hatte, 
taepper, kanoner eller to-
tempaele, hvor de fortaeller 
deres historic om sejre og 
nederlag og vaesentlige til-
dragelser i stammerne. I de 
fleste kunstvaerker indgar 
ravnen, der er hovedgud-
dom for disse indianere,« si
ger Ole Jorgensen, hvis bog 
"Sjael gor dig Smuk" om 
eskimoernes kultur af nu 
afdode rigsantikvar P. V. 
Glob blev karakterisret som 
ikke mindre end en sensa
tion. 

InWtation fra ho\g 
Ole Jorgensen tog til 

Gronland i 1967 og vendte 
tilbage i 1972. Det var kasr-
lighed ved forste blik. Han 
tabte sit hjerte til naturfol-
kene. Siden bosatte han sig 
i Alaska og Canada. E n hov-
ding inviterede ham til Ni
geria som underviser i kera-
mik, men da krigen brod ud 
i Biafra, sogte han nordpa -
til Gronland. 


