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Det försök som gjordes förra gången med en annorlunda layout blev nog bra
på sätt och vis. Två responser fick jag. Den ena att det var kanon!! (tackar)
och att det var mycket lättare att läsa. Den andra att det var visserligen bra,
men svårare att läsa! Så kan det bli…
För min del så blev jag också kluven. Tanken att kunna göra det mera som
en broschyr med separerade textblock kändes bra, men det visade sig vara
mera tidskrävande och dessutom kändes det som att jag inte fick rum med
så mycket text som jag tänkt mig. Så här gör vi något av en blandning medan
jag provar mig fram ett tag till. Ni får gärna ha synpunkter.

OMSLAGSBILDEN
är en ny historisk målning
av Andy Thomas, som vi
tidigare också har visat en
annan målning av.
Motivet i det här fallet är
hämtat från en välkänd
händelse under striden vid
Little Bighorn 25 juni 1876,
då cheyennekrigaren Yellow Nose just hade erövrat
ett kompanistandar och
använde det för att räkna
coup på en soldat . Händelsen är väl dokumenterad, inte minst i indianernas egna så kallade
"ledger drawings" och utspelade sig under övermannandet av C-kompaniet på Calhoun Ridge.
Mera om händelsen och
om Andy Thomas tolkning
av den längre fram i detta
informationsutskick.

ANTAL MEDLEMMAR
Som framgår av vår hemsida, så är vi just nu 174
medlemmar. Några flera
har aviserat intresse för
medlemskap, men har inte
realiserat det ännu. Vi har
dock hopp om att bli flera.
ANTAL BESÖK PÅ
HEMSIDAN I MAJ MÅNAD
Det totala antalet besök på
hemsidan i maj månad blev
825. Det var en ökning med
knappt 12 % från april månad.
Genomsnittet per dag blev
26,6. Också det en liten ökning från föregående
månad.
Förändringar på sidan har
varit tämligen sparsamma.
Kom gärna med önskemål
om vad ni skulle vilja se på
sidan.

MEDLEMSTIDNINGEN
SOMMARNUMRET
Är levererat från tryckningen och är nu under
distribution.
Tidningen innehåller tre
olika artiklar. Huvudartikeln handlar om kvinnor
i indiansk fångenskap.
Andra artiklar handlar
om Santa Fe Trail och
om indianers förhållningssätt till miljö och
naturvård.

BEGRÄNSAD INFORMATION
Det här utskicket är som alla märker kortare än vanligt. Beror naturligtvis på att jag har varit upptagen av
en hel del annat under de gångna veckorna. Men vi
ska återkomma med ett fylligare nummer nästa gång.

INVIGNINGEN AV DEER MEDICINE ROCKS
Det här är den officiella inbjudan som cheyenneindianerna har skickat till myndigheternas företrädare inför invigningen av Deer Medicine Rocks som ett National Historic Landmark. En
ceremoni som går av stapeln i dag, den 11 juni. Carol Bailey har lovat skicka bilder från evenemanget senare.

ERNIE LAPOINTE
NYLIGEN PÅ BESÖK I SVERIGE
Ernie LaPointe, dotter-dotter-son till den välkände hunkpapaledaren Tatanka Iyotake (Sitting Bull) har nyligen varit på besök i
Sverige. Hans huvudsakliga ärende avsåg egentligen ett besök
i Köpenhamn. Men när vi fick nys om det, beslutade vi oss för
att bjuda in honom, hans hustru Sonja och fotografen Bill Mattson till oss. Ett erbjudande som sällskapet genast tackade ja
till. Huvudsaklig kontaktperson och värd för besöket har varit
vår medlem Curt Währme, i Kumla, som vi tackar för att detta
unika besök kunde komma till stånd.
Vi lyckades, förutom de personliga besök gästerna gjorde
hemma hos oss i Helsingborg respektive Kumla, också med
kort varsel ordna ett framträdande på Etnografiska Museet i
Stockholm.
Vid aktiviteten på museet i Stockholm hade ett sextiotal personer mött upp. Åtskilliga av dessa medlemmar i Indianklubben.
Dagen på museet inleddes med att museets fotograf, Tony
Sandin, tog gästerna runt i museets indianska avdelning, inklusive det avskilda rum där känsliga föremål, som Fals Face
Masks och pipor till exempel, förvaras. En diskussion togs upp
här om det riktiga i att förevisa sådana föremål och Ernie gav
sin syn på bland annat hur pipor bör hanteras. Samma diskussion fördes även hemma hos oss, varvid vi faktiskt fick
"godkänt" för hur vi förvarade och hanterade våra pipor.
Ernies framträdande bestod sedan av att han mycket kort presenterade sig själv, men sedan lämnade ordet fritt för frågor.
Åtskilliga besökare tog då tillfället i akt att ställa frågor, som alla
besvarades lugnt och sakligt av Ernie. Det hela var mycket informativt och intressant. Möjligen skulle man ha önskat sig lite
mera av ett systematiskt beskrivande av dels uppgifter om Sittting Bull som ledare och person, men också om Lakotaindianernas kultur. Tyvärr räckte inte tiden till för det. Kanske
också en konsekvens av att planeringstiden för mötet hade varit så kort. Ändå verkade det som att besökarna upplevde det
hela som mycket intressant och väl värt den stund, som många
fick lov att springa ifrån sina arbeten, för att få uppleva detta
spännande möte.
Ernie och hans sällskap sade sig också vara mycket nöjda
med hur besöket i Sverige hade utvecklat sig och vi har gott
hopp om att något liknande skulle kunna upprepas i en framtid.
Ett tillfälle som då förhoppningsvis skulle kunna bli mera
genomarbetat och innehållsrikt.
Ernies nästa Europabesök kommer att ske senare i höst, då
han besöker Mannheim i Tyskland.

YELLOW NOSE RÄKNAR COUP PÅ EN SOLDAT VID LITTLE BIGHORN
En väldokumenterad händelse inträffade under den omskrivna striden vid Little Bighorn River den
25 juni 1876. En cheyennekrigare lyckades erövra ett kompanistandar och använde sedan det
som en "coup-stick" för att räkna coup på sina motståndare.
Indianen i fråga hette Yellow Nose och var ursprungligen en uteindian som blivit bortrövad som liten av nordcheyennerna, bland vilka han därefter vuxit upp och med tiden blivit en mycket aktad
krigare. Vid tiden för den berömda striden uppe i Montana var han på plats i cheyennernas stora
lägercirkel längst ner efter floden, när Custers soldater plötsligt uppenbarade sig på flodens östra
sida.
Han hade inte varit inblandad i striden längre uppför floden, då major Reno angrep Sitting Bulls
hunkpapaläger. Anledningen var att han inte hade haft tillgång till sina hästar, när han blev medveten om det angreppet. Däremot var han bland de fåtaliga cheyennekrigare som senare mötte
general Custers rekognoserande kompanier vid vadstället som kallats Minniconjou Ford. Det här
var ett skede av striden som det råder olika uppfattningar om. Men det mest sannolika var att det
var Custerbataljonens vänsterving (alltså kompani E och F) som hade skickats fram till floden,
antingen för att söka ett vadställe, eller för att rekognosera indianlägrets placering och storlek.
Vänstervingen kommenderades av F-kompaniets kapten George Yates, varför han troligen
skickade fram kompani E till vattenbrynet, medan han avvaktade med sitt eget kompani på något
högre mark. När E-kompaniet nådde ner till floden och förberedde en övergång, angreps de av
indianer dolda i strandvegetationen. Bland de här indianerna befann sig alltså även Yellow Nose.
Vi vet inget om hur striden utvecklade sig och vi vet egentligen inte om det var här som Yellow
Nose lyckades med bedriften att erövra E-kompaniets standar från standarbäraren, även om det
finns sådana påståenden. Senare under striden använde han standaret som en lans och räknade
coup med den på en soldat. Från de beskrivningar vi har från indianska vittnen så inträffade det i
samband med cheyenneledaren Lame White Mans våldsamma utfall mot kompani C, uppe på
sluttningen av den ås som kommit att kallas Calhoun Ridge.
Det är den här händelsen som Andy Thomas nu har förevigat och som kan ses på det här informationsnumrets framsida. Som sina källor har Andy använt, förutom de berättelser vi har i
cheyennernas muntliga tradition, även minst en bild - en så kallad "ledger drawing" - som numera
finns på The Smithsonian Institute, i deras "National Anthropological Archives". Det är en anteckningsbok som Yellow Nose hade använt för att dokumentera sina militära dåd och som samlades
in av H. R. Voth år 1889, vid Darlington Agency, i Indianterritoriet (Oklahoma).
På Yellow Nose egen teckning kan man se att han, förutom kavalleristandaret, håller i tre stycken
erövrade gevär, vilket ska symbolisera hur många bragder han utförde under den här dagen.
Man ser också, förutom det standar han håller i handen, ytterligare två standar och två stycken
stupade soldater. Det var hans sätt att visa att han under striden utförde totalt tre olika coups
med sitt erövrade standar. Man ser också att hans häst blöder ur nosen, vilket är ett tecken på att
hästen stupade, eller åtminstone sårades under striden.

Yellow Nose egen dokumentation av hur det gick till när han räknade coup på Custers
soldater vid Little Bighorn i juni 1876
Förutom Yellow Nose egen "ledger drawing" så finns det ytterligare sådana
avbildningar bevarade. Huruvida Andy
Thomas har använt sig av några av dessa
känner jag inte till. Däremot vet vi att Andy
inte är den enda konstnär som i nutid har
dokumenterat händelsen. 1993 målade
Montanakonstnären Ralph Heintz samma
motiv.
Det finns också en triptych
framställd av den indianske
konstnären Daniel Long
Soldier (född 1994 på Pine
Ridge Reservation), där en
av de tre bilderna föreställer den här händelsen.
Det är intressant att notera att ingen av
konstnärerna har avbildat kompanistandaret
helt rätt. På de kompanistandar som användes från 1863 till 1885 så fanns kompanibokstaven
broderad inne i cirkeln av stjärnor. Här borde vi alltså ha sett bokstaven "E" (om det nu verkligen
var i striden vid flodövergången som han lyckades erövra standaret), för att allt skulle vara rätt.
Men då är man kanske onödigt petig… Mera om det här i nästa informationsutskick dock.
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Eugene Stillday har varit djupt involverad i
arbetet med att ta fram en ordbokför Red
Lake dialekten.

KAMP FÖR ATT FÅ OJIBWESPRÅKET ERKÄNT
SOM ETT OFFICIELLT SPRÅK I MINNESOTA
Vid ett speciellt möte med Red Lake Tribal Council, den 27 april 2012, beslutades enhälligt
att anta Ojibwe som officiellt språk för stammen Red Lake Band of Chippewa Indians.
Stamrådsmedlemmar säger att de kommer att stödja alla initiative syftande till att få även
staten Minnesota att acceptera Ojibwe som ett officiellt språk i staten.
Man trycker på att det är viktigt att se skillnaden mellan ett sådant erkännande mot att franska är ett officiellt språk i Kanada, eller problematiken med de spanskspråkiga i Sydvästern.
Ojibwe och andra indianska språk var i det här fallet det ursprungliga språket i området och
inte ett importerat språk som med franskan i Kanada. Eller för den delen engelskan…
Under förra hösten bjöd stamordförande Floyd Jourdain Jr. tobak till elva personer som samlats i Little Rocks Roundhouse för att diskutera återupplivandet av det gamla språket på Red
Lakereservatet. I mötet deltog sådana personer som talar språket flytande, åldermän och
andra intresserade av en revitalisering av språket. Efter mötet fastslog ordförande Jourdain
att: "Ojibwe är nu det officiella språket på reservatet och att det inte bara är en PR-grej, utan
är något som vi verkligen strävar efter och vill ha det så. Mycket kan göras för att få det att
slå igenom fullt ut, bland annat uppmuntra till mera tid i skolorna för språk- och kulturutbildning".
Äldre som talar språket flytande kommer att vara nyckelpersoner och de ska uppmuntras att
dela med sig av sina kunskaper, att ge råd och att ta ett aktivt ansvar för att detta viktiga initiativ verkligen blir genomfört. Ett beslut togs att man direkt skulle börja med att alla
skyltningar skulle vara utförda på Ojibwe och engelska. Och då i första hand i såväl byggnader som på vägnamnsskyltar. På samtliga huvudvägar skulle vägnamnet stå skrivet först på
Ojibwe. Vidare antog gruppen en strategi för att döpa om alla officiella byggnader på reservatet, eller att översätta nuvarande namn till Ojibwe.
Många diskussioner kom att handla om behovet att få till en systematisk stavning av ojibwespråket, som ju hittills endast varit ett muntligt språk. En överenskommelse blev att
rekommendera det så kallade "dubbel-vokal"-systemet, vilket redan används i de skolor i
Minnesota som redan ger språkutbildning och som är den metod som använts i de flesta
böcker som hittills skrivits på "Ojibwemowin", eller andra tvåspråkiga utgåvor. Beslutet blev
också att som standard använda The Nichols/Nyholm Dictionary som referensverk.

Bilder från Ernie LaPointes besök hos
Indianklubben och från hans framträdande på Etnografiska Museet i
Stockholm torsdagen den 7 juni
Bilderna tagna av Lars-Erik Jansson

