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Ni som får det här informationsutskicket via E-post får det
för att ni är medlemmar i INDIANKLUBBEN, eller att ni vid
något tillfälle på annat sätt har visat intresse för Nordamerikas indianers kultur eller historia.
Om ni inte längre vill ha dessa utskick meddela mig då det
via ett mail eller enkelt postkort, brev eller per telefon

Förändringens vindar
Så har förändringen beträffande utseendet på vårt nyhetsutskick genomförts.
Här kommer alltså det första utskicket med den nya layouten. Skulle det vara så
att någon visar sig ha problem med formatet så får ni slå larm. Även om det var
ett drygt tjugotal som hörde av sig och tyckte att den här nya modellen var bra,
så var det också drygt 125 som inte hörde av sig. Och här kan ju finnas vissa problem. Hoppas ändå att allt går bra.
Den gröna vintern rullar på och ännu har inte potatisbönderna drabbats av stora
darren. Hoppas det går bra för dem. Då kan det kanske bli färskpotatis redan till
påsk! Men vissa fiskbestånd är fortfarande rödlistade. Bland annat — hör och
häpna — gädda!!! Alltså, gädda!… av alla sorter ?!? Det kunde man väl aldrig
ana, när man drog den ena efter den andra ute på Bredviksvassen i Gamlebyviken medan tiden fortfarande var ung.
Häromdagen for en fågelflock förbi köksfönstret i all hast. Jag hann aldrig se
riktigt ordentligt. Men ta mej tusan om det inte var starar! Våren är definitivt på
gång. Det var nästan som att jag såg vitsippebackarna för mitt inre. Och Sångsvanarna har redan fyllt sjön Tysslingen i Närke!
Men samtidigt seglade det upp orosmoln vid horisonten. Nu är det någon klåfingrig forskare som har fått för sig att vissa fågelnamn måste bytas ut för att de
har en rasistisk klang. Så till exempel får inte en negerfink längre vara en negerfink och en zigenarfågel måste också byta ut sitt visitkort. Några större problem
ska det väl ändå behöva bli här i Sverige, då en gråsparv i alla fall tydligen ska få
fortsätta att vara just en gråsparv, även om många blandar ihop den med pilfinkarna och liksom drar alla över en kam.
Besöket hos farbror doktorn för årets besiktning gick bra och jag slapp körförbud. Det är bara ryggen som inte riktigt vill bete sig som den ska. Men den satt
ju på baksidan, så den såg väl inte medicinmannen. Hoppas alla ni andra också
sparkar på och har er.
Nu verkar vi även ha fått förklaringen till varför det inte blev någon snö här på
Bendzgatan i år. Vädergudarna dumpade 2,2 meter!!!.. i Boston, i stället. De
tyckte kanske att det blev för dyrt att frakta allt över Atlanten och ända hit.
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Antalet medlemmar
Februari har varit en stillsam månad på nyrekryteringsfronten. Det är fortfarande bara 147 medlemmar som har förnyat sitt
medlemskap. Sedan förra månadsskiftet har det alltså varit tämligen avslaget och jag väntar med spänning på vad som nu händer när vi i dagarna passerar in i mars månad. Jag hoppas på att ytterligare åtminstone hälften av de 25, som ännu saknas för
att komma upp i oförändrat antal, ska höra av sig då. Men jag har inte kunnat vänta så länge med att beställa tryckningen av
vårnumret av vår medlemstidning, utan här har jag helt enkelt fått chansa på att jag beställer tillräckligt många, eller så får jag
bita i det sura äpplet och vackert själv betala för de som blir för många. Alternativet är att tidningarna inte kommer att räcka
om flera betalar i ett senare skede.
Jag får med jämna mellanrum frågor från enstaka medlemmar om de har betalat eller inte. Och det är naturligtvis inget problem. Jag har ju alla uppgifter och kan lätt svara på det. Men samtidigt är det så att ni själva faktiskt har en möjlighet att se er
betalningsstatus, om ni tittar på adressetiketten varje gång ni får en tidning. Där står nämligen längst ner texten ”pren tom
XXXX”, där ”XXXX” alltså är det årtal som ni har betalat för. ”pren” står för ”prenumeration” och ”tom” står alltså för ”till och
med”. Det är dessutom så att ni med årets sista tidningsnummer alltid får en betalningsanmodan, om det är så att det är dags
att betala. Så, lägg inte bara undan den, utan lägg den i bunten med övriga räkningar att betala vid slutet av månaden!
Ekonomin är för övrigt nu helt under kontroll och jag är inte speciellt orolig längre. Dessutom kommer det ju att vara så att när
det här året är slut och det blir dags att betala på nytt, så kommer det bara att gå att betala för ett år i taget. Därmed undanröjer vi det lilla orosmomentet det har inneburit att ha en obalans i räkenskaperna, med stora intäkter vissa år och stora utgifter
andra år. Det känns bra. Därmed har jag också minskat risken för att hamna i det läget, att när jag en vacker dag ställer in verksamheten, någon annan ska behöva rota i räkenskaperna och börja försöka betala tillbaka överskjutande pengar till de som har
betalt i förväg. Men det scenariot ska vi väl hoppas ännu ligger en bit i framtiden. Det borde kunna bli många tidningar ännu.

Mera flasketiketter
Det fortsätter droppa in exempel på att indianska motiv
kan vara intressanta att nyttja när det gäller att sälja våtvaror. Här är ännu ett exempel som jag har fått från Lars-Erik
Karlsson i Markaryd. I det här fallet verkar dock bilden snarast varit hämtad från de stiliserade motiv som användes
på ungdomens äventyrsböcker på den tiden när sådana
som jag var liten och började bli fascinerad av indianer.
Men bilden är ändå fin.
Det gör ju inte saken sämre av att ni också i bakgrunden får
se lite av Lars-Eriks fantastiska hantverksalster. Det skulle
vi gärna se mera av Lars-Erik!

Mera från Lars-Erik
Jag är glad över att så många verkligen tog sig tid att svara
på min enkla fråga om från vilket håll vinden blåste på Martin Grelles fina målning av några indianer som drev en hästhjord med sig, mot bakgrund av de berömda Teton Mountains söder om Yellowstoneparken. Så här skrev till exempel Lars-Erik:
”Vad gäller Grelles målning så är det naturligtvis Kråkindianer som avbildats. Vinden blåser norrifrån, syns ju
bland annat på hästarnas manar och den närmste krigarens
fjädrar. De är ju på väg söderut med hästarna, kan
undra vart? Om hästarna är stulna (horse hunters) borde de väl i stället färdats hemåt, det vill säga nordost? Är det
snö som skymtar långt borta eller är det möjligen Snake River? De kanske bara ska bort till floden och vattna
hästarna innan de vänder? Visst sätts tankarna igång av den här målningen”.
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Det är just det här som är det fina med sådan här naturrealism, som Westernkonsten ofta utgörs av. Bilderna berättar i de allra
flesta fall en historia. En historia som väcker intresse och som man själv kan börja fantisera omkring.
Tack Lars-Erik och tack alla ni andra som också har tagit er tid att svara. Och av svaren att döma så var det inte svårt att se att
vinden blåste i ryggen på de ridande indianerna. Alla har klarat det. Och eftersom bakgrunden lätt gick att känna igen som varande just Teton Mountains (naturligtvis med toppen Grand Teton som den högsta punkten och inte Mount Moran, som jag i
hastigheten skrev, när jag skickade ut frågan), så var det heller inte svårt att veta att indianerna var på väg söderut, ner mot det
som nu är staden Jackson. Det är en fantastisk natur här uppe i västra Wyoming och Jackson är en fantastisk stad (om än lite
väl kommersialiserad numera enligt mitt tycke).

Ny bild att fantisera om

Det här är en målning utförd 2010 av Howard Terpning. Han har kallat den ”Seeking Wisdom Through the Pipe”. Det är en
”Giclee på duk” och har måtten 28”bredd ( 71 cm) x 22”höjd (56 cm). Den har producerats i en serie om 125 stycken och är
signerad och numrerad och alltså i en begränsad upplaga. Kan köpas från www.prints.com för ett pris av $780:00. Alltså ett
förhållandevis bra pris! Hos andra gallerier har jag sett priser på $1500:00. Men jag har också sett några som ska ha $750:00.
men det är sådana som bara har några få exemplar kvar.
Förlagets egen beskrivning till den här utgåvan låter så här:
Howard Terpning: Seeking Wisdom Through the Pipe
To the Native Americans, growing tobacco was a sacred ritual. Smoking the pipe was a serious matter. It was not done casually.
If a man or group of men took up the pipe, it was for the purpose of meditating and praying to resolve a problem that they
might be confronted with. In other words, by smoking they hoped to gain wisdom. Incidentally, the tobacco tamper that the
man is using is Sioux and dates from the mid 19th century. It is beautifully carved and wrapped with dyed porcupine quills.
Vad tänker ni själva när ni ser på det här motivet? Vilka tankar väcker bilden?
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Brev från en medlem
Från Lasse Evertsson har jag fått det här brevet, där han skriver:
Här nedan kommer en skrivelse som berättar om hur skör en vänskap (fred, vapenstillestånd) kan vara. Som du vet gillar jag
indianernas tankesätt och berättarkonst. Deras budskap kommer aldrig direkt, utan det krävs mestadels ett grunnande på, vad
budskapet betyder.
Med tanke på den stundande eventuella freden i öst och kanske även bland våra egna grannar, skriver jag ned en mycket förkortad version av en berättelse som en indian berättade för släkt och vänner på 1890 talet. Ni kanske har läst historien förut,
men den tål att läsas och grunna på, flera gånger, var så säker.
Det här är berättelsen om Piegan hövdingen Owl Bear och hans krig med The Snakes (Shoshonerna).
Owl Bear hade en god dröm som visade att han var i krig med The Snakes och dödade många av deras krigare. På morgonen
därefter berättade han om den goda och lyckliga drömmen för sina stamfränder.
Dagen efter den återkommande drömmen drog han iväg med två hundra krigare för att starta krig med The Snakes. Krigarna
vandrade i flera dagar och varje morgon efter nattens sömn frågade Owl Bear sina krigare om de också hade haft en god dröm
som visade att stammen skulle ha god lycka. Men varje morgon fick han samma svar att de endast hade haft dåliga drömmar.
Efter några dagars vandring ville inte krigarna fortsätta för de hade enbart dåliga drömmar på nätterna och det var ett dåligt
tecken. Owl Bear sade att krigarna kunde återvända hem igen, men han ville ensam fortsätta sin vandring, för att få svar på sin
dröm.
Owl Bear vandrade vidare och mot kvällen började det regna och han sökte skydd i en liten grotta, som han fann vid några klippor. När han kröp in i den mörka hålan kunde han inte se någonting, men efter en liten stunds krypande stötte han på något
som kändes som en mockasinklädd fot. Han stannade till och kände efter lite mer och kunde då känna ett ben och vidare hela
kroppen av en man. Han kände på personens bröstkorg, den var varm och den rörde sig när personen andades.
Personen tog Owl Bears hand och frågade vem han var, Owl Bear svarade: ”Piegan”! Samtidigt som han också frågade vem den
andre var. Mannen gjorde ett zigzag tecken med Owl Bears finger på sitt bröst som visade att han var en av The Snakes.
Männen satt i grottan hela natten och småpratade. Owl Bear förklarade att han egentligen hade kommit till den här delen av
landet för att föra krig mot The Snakes.
När morgonen kom var bägge hövdingarna överens om det mesta och de ville ha en långvarig fred mellan deras stammar. De
skulle träffas här alldeles vid Elk River (Yellowstone River) om tjugofem dagar, för att ha en gemensam fest.
På den tjugofjärde dagen var Owl Bear tillbaka med sin stam och kunde då se att även The Snakes var där. Bägge stammarna
välkomnade varandra och festen varade ett flertal dygn. Flera av medlemmarna på bägge sidor blev så förtjusta i samvaron att
de till och med bytte fruar. En del nya äktenskap förekom också.
Alla barn var överförtjusta när de lekte eller fiskade med varandra. Det var den bästa festen på många år.
När det var dags att bryta upp samvaron och återvända hem igen ville de unga pojkarna avsluta mötet med en ryttartävling. Så
skedde, men tävlingen blev så jämn att det var stört omöjligt att avgöra vem som vann tävlingen.
Nu uppstod en väldig oreda och männen började slåss och även slå ihjäl varandra. Ett nytt krig hade börjat och efter det som
hände har dessa stammar ännu inte blivit
vänner.
Så den fråga man bör ställa sig är följande:
Tror du att din vänskap kan behandlas hur
som helst?
En sak är ändå säker, det gäller att veta
vad man säger och gör, innan det sker.
Hälsningar Lasse

Tyvärr så har Lasse aviserat att han kommer att flytta tillbaka till släktingar i USA.
Men han har lovat att med jämna mellanrum höra av sig med sina tankar. Vi önskar
Lasse lycka till med sitt nya liv och hoppas
självfallet på att kontakten ändå kan hållas
vid liv.

Det är ju inte så svårt att bli avundsjuk på Lasses blivande hemmatrakter
4

Bokrecension
Recension av boken:

TERRIBLE JUSTICE
– Sioux chiefs and U.S. soldiers on the Upper Missouri, 1854-1868
av Doreen Chaky
Här kommer en bok som jag varmt vill rekommendera. Det har skrivits en
massa böcker om Minnesotaupproret och Lakotasiouxernas krig i Powder
Riverområdet men inte så många som handlar om det som skedde där emellan. Chaky har studerat soldatbrev, journaler och annan kommunikation
(både militär och civil) från den tiden och hon har sammanställt allt till en
mycket lättläst och intressant berättelse.
I boken berättar hon om hur relationerna mellan siouxerna förändras när
Minnesotasiouxerna flyr ut på prärien. Hur svält tvingar en del att söka fred
med de vita samt den konflikt som då uppstår med de som fortfarande kämpar för att få behålla sitt land och sin frihet. Som namnet på boken antyder
handlar de också om rättvisa. En rättvisa som aldrig utgick från siouxeras perspektiv. Även om det fanns vita som kunde se den orättvisa som skedde var
det ändå inget man kunde göra något åt. Den vita vågen gick inte att stoppa.
Eftersom jag har ett extra intresse i detta område hade jag svårt att lägga
ifrån mig boken. Jag skulle vilja ge den fyra stjärnor av fem.
Den häftade upplagan, översikt:
Utgiven av Univ. Of Oklahoma Press
År 2014; Format: 231 x 155 mm
Ant. Sidor: 412
Illustrationer: 25 s/v bilder, 2 kartor
Finns också som E-bok (NOOK)
De första 33 sidorna kan läsas på länken:
http://www.barnesandnoble.com/sample/
read/9780806146584

Boken som är köpt på Adlibris för 261 kronor är en paperback som kom ut
förra året på University of Oklahoma Press: Norman, OK
Ursprungligen gavs den dock ut 2012 av The Arthur H. Clark Company
(inbunden) och har senare nominerats för två olika priser. Dels ”The 2013
Spur Award” från The Western Writers of America och dessutom ”The Great
Plains Distinguished Book Prize”, från University of Nebraska Press.
/Ingvar Bergman

FOTOUTSTÄLLNING I ENGLAND
CAPTURED – Native American Photographers
Rainmaker Gallery, 123 Coldharbour Road, Road, Bristol, BS6 7SN, UK
6th March - 30th May, 2015, Tuesday - Friday, 10am - 5.30pm (Saturday 10am - 5pm)
This surprising and challenging exhibition exposes contemporary Native America through thought provoking photographic
works created by six fine art photographers from eight tribes. Importantly, these arresting images challenge preconceived notions of American Indians.
 Chemehuevi photographer Cara Romero stages both intimate portraits and playful reconstructions of iconic masterworks, featuring performance art hero 'Buffalo Man'.
 Navajo artist Will Wilson combines digital technology with historic photographic processes to develop otherworldly
portraits for his on going "Critical Indigenous Photographic Exchange" project. One of these portraits is an extraordinary interactive 'talking tintype' which has to be seen to be believed!
 Two photographs from Tailinh Agoyo’s evolving series ‘The Warrior Project: Indigenous Children Defend the Earth’
reveal the next generation as budding change makers and empowered activists.
 There are turns towards tradition in sepia prints on woodblock as Tlingit photographer Zoe Urness focuses on
themes of ceremony and nature.
 Contemporary fine artist Sarah Sense weaves photographs of her world travels into intriguing textures using the Chitamacha basketwork patterns of her tribe.
 Debra Yepa-Pappan captures her hometown of Chicago in glorious colours, selectively overlaying patterns that celebrate her Jemez Pueblo and Korean heritage.
CAPTURED shares modern narratives from within tribal communities, where Native people hold the cameras and present
themselves as empowered individuals. Popular historical depictions by photographers such as Edward Curtis have fixed in time
external ideas about Native life. In reality, Native Americans today are no less authentic than in the past and their tribal cultures are continually evolving. This show provides a much-needed reassessment of photography relating to American Indians
and their relationships with the photographic lens.
http://www.rainmakerart.co.uk/3769
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Hantverk
Vi har flera gånger påtalat att vi har väldigt duktiga hantverkare bland våra medlemmar. Då tänker naturligtvis de flesta på tillverkning av ”indianska” föremål. Men det finns annat man också kan pyssla med, men som ändå har kopplingar till det indianska och till Westerns historia. En av våra medlemmar, som sitter och knåpar ihop just sådana saker, är Lennart Alvhult i Luleå.
Här är några exempel på vad han har åstadkommit. Han skriver själv så här om sin produktion:
Figurerna kommer till ibland rent spontant, ibland från inspiration av något jag läst. Det är i stort sett helt hantverk. Jag utgår
från soldatfigurer. Men gör nya kläder och utrustningsdetaljer från schratch. Jag bygger i ett material som heter Plasticard.
Polystyren på A4 ark. Tillverkar hattar av lera, och t.ex alla fransar är skurna i papper. Kläderna tillverkas av tunt papper som
blandas med vitlim. Det hela målas så med oljefärger i rätt kulör.

Det här är en bild på mitt senaste projekt. Det ska bli ett diorama med en Wells Fargo stage coach i slutänden, med sexspann
och kusk och lite annat. Allt är handgjort förutom hjulen som jag har köpt. Allt är skalenligt.

Fantastiskt arbete! Och allt är utfört i skala! Vilket pillgöra… titta bara på det lilla pilkogret… Tyvärr blev bilderna här rätt så små, vilket inte ger arbetet någon verklig rättvisa.

Bästa hälsningar till er alla
från Bertil Thörn
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