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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

Ska sommaren aldrig komma???
Samma rubrik som i det förra utskicket. Men nu med flera frågetecken
efter. Ska det aldrig ske? Nu har vi även vänt blad i almanackan. Och en somrig
bild med en klarblå himmel och ett blånande hav lyser emot mig. Men inte
hjälpte det. Fortfarande bara elva grader och halv storm. Regn som smattrar på
rutorna om nätterna så man vaknar. Nu börjar jag bli trött på det här. Och bara
drygt tre veckor till det vänder. Kan vi i stället hoppas på att julafton ska ge oss
lite sommarväder?
För övrigt är det stiltje på Indianklubbsfronten. Inte mycket händer. Och jag hör
inget av medlemmarna. Men kanske ni har sommar på andra håll så att ni håller
er ifrån dataskärmar och böcker. Hos oss har vi inte ens plockat upp grillen från
källarförrådet än…
Men snart skickar jag ut sommarnumret av vår tidning. Hoppas att det ska ge
lite nya impulser. Jag brukar tycka att det känns så trevligt att få mail från medlemmarna. Något som jag saknat den senaste tiden.

Nya administrativa problem
I samband med att jag skickade ut det förra informationsbrevet så hade
jag precis innan utskickstillfället drabbats av ett nytt dråpslag och tyckte att jag
behövde vädra ut lite syrliga tankar. Så jag skrev i själva följemailet så här:
I går fick jag brev från banken Nordea. Trevligt?... Nej… Varför då?
Jo, nu kommer nästa dråpslag mot vår lilla, men hittills väl fungerande, verksamhet. Lagom som vi har lyckats krångla oss runt Postens krumbukter och utpressningsförsök så kommer nu en ny käftsmäll.
Nordea har nu helt självsvåldigt beslutat, att det sedan urminnes tider väl fungerande Postgirosystemet ska upphöra för privatpersoner. Endast företag ska i
fortsättningen få använda Postgiro och EPostgiro för in- och utbetalningar. Vad
jag kan förstå så gör man ingen skillnad på företag och Ideella föreningar. Det
första alternativ som dyker upp i hjärna är då Bankgiro. Men kan privatpersoner
ha Bankgiro då? Vet inte. Men om det går, ja då tvingas vi säkert ändå in i den
här karusellen med att vi blir tvungna att organisera oss med en styrelse, skriva
stadgar, hålla styrelsemöten och årsmöten, revidera kassa mm. Och då kan vi ju
lika gärna ha kvar Postgiro, eftersom vi då får ansöka om det som en förening.
Vi kan då alltså inte längre bara få vara en mycket informell intressegrupp. Vi
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kommer tydligen inte undan utan måste inlemma oss i de stora pojkarnas regelverk. Och då blir det slut med det ideella, som
jag ser det. Det enda alternativet man erbjuder så långt jag har lyckats se av brevet jag fått, så här ett par timmar efter att jag
öppnat det, är att jag till var och en som ska göra en inbetalning måste lämna ut ett bankkontonummer… så att ni kan föra över
era pengar till mig. Hur säkert känns det?!? Mitt (eller föreningens) bankkontonummer ska alltså vara var mans egendom och
kan spridas hur som helst. Nej tack!!! Dum kanske jag är… men inte så dum…
Så hur ska ni nu kunna betala årsavgifter? Kontanter i brev? Nej, definitivt inte. Kontanter är ju också utrotningshotade djur!
Här behöver jag ha hjälp av någon av er som är hemmastadd i sådant här. Jag vet att om jag går till min bank och ber om råd,
så hamnar jag direkt i de här kraven på en konsolidering av en formell föreningsverksamhet. Det måste finns något enklare för
en sådan här liten verksamhet som vi är. Annars riskerar det här att ta ett abrupt slut när Postgirot stängs för mig den 10 september i år! Det kan inte vara rimligt att vi ska behövas tvingas in i system som är gjorda för större finansiella verksamheter.
Kanske rör jag upp en storm i ett vattenglas nu. Men så här direkt efter att jag läst brevet känns det definitivt som om jag fått
en hink kallt vatten över huvudet. Vad gör vi?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------När jag nu har haft en natt på mig att lugna ner mig och funderat lite över den uppkomna situationen, samt surfat runt lite på
Internet efter svar på olika frågor, så inser jag att jag kommer inte undan det sura beslutet att behöva gå till min bank
(Swedbank) och be om hjälp. En hjälp som jag då vet bara består i att de nu sitter där och gnuggar händerna och bara väntar på
att jag ska komma så att de kan få sätta igång den stora övertalningskampanjen för att få sälja nya uppdrag som bara kostar
mig pengar och som låser in mig ännu hårdare i deras våld.
Sista ordet är dock inte sagt i det här ärendet ännu. Under tiden tar jag gärna emot era synpunkter och tips. Förhoppningsvis så
finns det säkert enkla och bra lösningar på det här problemet som ni kan ge mig tips om. Så läs nu nyhetsbrevet i lugn och ro.
Ni får naturligtvis hjälpa mig att svära en extra gång åt Postgirot, men sedan lägger vi ilskan åt sidan och letar efter konstruktiva
uppslag om hur vi startar vårt nya liv. En radikal lösning vore ju att vi släppte "pappers-motståndet" och låter tidningen vara
helt digital. Då behövs ju inga inbetalningar alls, för då vore ju allt gratis! Den lilla årskostnaden för att hålla hemsidan vid liv
kan jag faktiskt bjuda på. Vid närmare eftertanke har vi ju faktiskt donerade medel (som ni kan se av uppgifterna i det förra
nyhetsbrevet) som skulle räcka till det, hela min cyberlivstid ut, om inte annat.
—————————————————————————————————————————————————————————
Så här skrev jag då, för de som eventuellt bara öppnade den bifogade Pdf-filen och inte läste själva mailtexten. Och nu har det
gått ytterligare en tid och jag har varit hos min bank (Swedbank) och fått precis det besked jag misstänkte. Det enda man kan
göra är att öppna ett nytt Personkonto och sedan låta hela världen få reda på kontonumret till det. Jag tycker inte alls att det
känns bra. Men alla påstår att det inte är förknippat med några som helst risker. Ingen lär kunna komma åt att plocka ut pengar från kontot med mindre än att de kan identifiera sig som att de är jag…. Och hur lätt är inte det idag? Med alla IDkortsförfalskningar, passtölder och annat. Inte för att jag är särskilt slarvig med hur jag hanterar sådana, men det är bara att slå
upp första bästa dagstidning och räkna alla rån– och bedrägerifall som inträffat den föregående natten.
Den här risken får man tydligen ta. Så vad jag kommer att få göra är att öppna ett nytt Personkonto i mitt namn. Ett konto som
bara innehåller Indianklubbens pengar (men alltså står under mitt namn—då banken inte godkänner oss som en ideell förening). Därefter får jag meddela alla som ska göra någon form av inbetalning till Indianklubben vilket bankkontot är och hoppas
på att ni via er Internetbank kan överföra pengar till det Personkontot. Hur ni som inte har datorer och Internetbank ska göra
har man inget svar på. Man bara sätter upp ett frågande ansikte och undrar i vilken värld jag lever. Någon som inte har Internetbank… ? Vad menar du…?
Det är alltså klarlagt att vi inte kommer att kunna ha varken Postgiro eller Bankgiro, utan måste gå över till ett Personkonto.
Antagligen kommer jag då att öppna ett sådant i Swedbank i stället för i Nordea. Fram till den 10 september i år fungerar dock
fortfarande vårt E-Plusgiro (Postgiro 32 57 43-3). Men i god tid innan dess måste jag alltså ha skaffat ett nytt Personkonto och
meddelat er nytt kontonummer. Jag hade ett tag hoppats på att privatpersoner skulle kunna ha ett Bankgiro. Och det går faktiskt.. Men endast under vissa förutsättningar. Och det är om man som privatperson bedriver någon sorts verksamhet (t.ex.
näthandel eller liknande) och då har en viss omsättning på betalningstjänster. Hur stor omsättning eller vilka typer av betalningar framgår inte, utan bedöms tydligen från fall till fall. Så det har jag inte ens försökt att gå vidare med.
Hoppas nu bara att vi inte förlorar ännu flera medlemmar bara för det här. De cirka fem till tio procenten som jag vet inte har
några datorer kanske förhoppningsvis har andra möjligheter att göra penningöverföringar till det här nya Personkontot. Men
jag vet i så fall inte hur det ska gå till. Kanske någon kompis har möjlighet att hjälpa till.
Jag kommer alltså att återkomma med mera information när allt är klart längre fram i sommar. Jag har också fått tipset från
Krister Källén, i Avesta, att man kan använda det nya påfundet ”Swish”. Man betalar alltså via sin mobiltelefon. Ett tack till Krister för tipset. Men jag misstänker att de som inte ens har en dator och Internetbank, kanske inte heller har kommit så långt att
de har mobiltelefon. Det här sista ska egentligen bara ses som en dålig ursäkt för att jag själv ännu inte har satt mig in i det där
moderna sättet, att ”Swisha” pengar… Självklart ska vi utveckla det också som ett alternativt sätt till ”vanlig” överföring.
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Vad hände i historien under den här veckan för ett antal år sedan ?
”The Treaty of Bosque Redondo” mellan United States och ett antal navajoledare slöts i Fort Sumner den 1 juni 1868.
Efter det som kallats ”The Long Walk”, alltså navajoindianernas tvångsförflyttning till koncentrationslägret vid Bosque Redondo
i New Mexico, hade indianerna lidit svårt i flera år av de miserabla förhållandena på platsen och av sin svåra hemlängtan. Trots
protester och ett flertal besök av myndighetspersoner kom så äntligen general Sherman själv i spetsen för ännu en förhandlingsgrupp till Fort Sumner. Generalen talade med indianernas ledare och de tiggde och bad honom ännu en gång om att få
återvända till sitt hemland. De lovade dyrt och heligt att hålla fred med alla och att inrätta sig efter alla tidigare fredsavtal.
Sherman lyssnade på dem för att sedan plocka fram det nya fredsavtal han hade med sig och berättade att de skulle få återvända om de verkligen lovade att hålla fred och leva upp till alla kraven i det avtal han nu lade fram för dem. Indianerna lovade,
trots att det nya avtalet gjorde, att de nu förlorade ännu en bit av sitt land. Men den här dagen skrev de i alla fall på avtalet och
sade sig vara glada för att äntligen slippa ut ur fångenskapen, som nu hade varat i fyra år.
Några av punkterna i avtalet handlade om att inrätta ett reservat för indianerna, att få slut på indianernas räder, att få till stånd
en agentur och tilldela indianerna en agent, skapa förutsättningar för indianbarnens skolutbildning, se till att indianerna fick
tillgång till spannmålsutsäde, jordbruksredskap och annan utrustning, ge navajoindianerna rättsligt skydd, anlägga järnvägar
och militärposter i området, ge individuell ekonomisk kompensation till indianska individer, samt arrangera återflytten från
krigsfångelägret till det nya reservatet. Indianerna själva lovade att de under tio års tid skulle låta sina barn att gå till skolan,
samtidigt som myndigheterna förband sig att inrätta en skola med lärare för vart trettionde navajobarn. Myndigheterna lovade
också att under en tioårsperiod årligen förse navajoindianerna med sådana nödvändiga artiklar, som de inte själva kunde producera eller anskaffa.
De indianska ledare som undertecknade avtalet var hövdingarna Barboncito, Armijo, Delgado, Manuelito, Largo, Herrero, Chiquito, Muerte de Hombre, Hombro, Narbono, Narbono Segundo and Ganado Mucho.
Navajoindianska krigsfångar vaktade av militär vid Bosque Redondo, NM

Från auktionsvärden— det här är saker som nu kan köpas från den som vunnit en auktion

A PAIR OF CHEYENNE
CHILD'S BEADED HIDE
MOCCASINS. . c. 1910
$ 800

A PAIR OF SIOUX BEADED
HIDE LEGGINGS. c. 1900
$1250
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Året är 2015… inte 1815… eller ens 1915
Låt oss använda samma rubrik ännu en gång. Den här gången
upprörs jag av något så inskränkt och fånigt som att en skola förvägrar
en av de indianska avgångseleverna att ha en örnfjäder i håret under
avslutningsceremonin.
Från Clovis High School i Kalifornien rapporteras att skolledningen har
förvägrat Christian Titman, en medlem i stammen Miwok, att under
sin skolavslutning ha en örnfjäder i håret. En örnfjäder är en symbol
lika stark för det indianska samhället som ett smycke med ett kors för
kristna vita eller som andra tecken på en genomförd prestation, till
exempel våra studentmössor. Det här beslutet strider definitivt emot
såväl ”American Indian Civil Rights Act” som mot ” American Indian
Religious Freedom Act”. En examen är alltid en betydelsefull händelse
i ett samhälle. Traditionen i ett indianskt samhälle, att ge någon en
fjäder, är en ära som delas med hela samhället och som visar på betydelsen av den prestation mottagaren har utfört. Att till exempel tillåta
en Sikh att bära en turban eller en kristen vit att ha ett smycke i form
av ett kors, men att förvägra en indian att bära en fjäder är antingen
ren hypokrisi, eller bara okunskap, om inte enbart ren dumhet.

På en bild tagen den 11 april i år, ser vi Christian Titman i
samband med Grand Entry vid den 24:e Fresno State First
Nations Powwow i Fresno, California.

DVD värd att uppmärksammas
Vi överraskade oss själva häromdagen genom att plocka fram en DVD-film som
vi haft i några år, men inte tittat på innan. Inte förrän Kerstin en kväll kom och frågade
”kan vi inte se på den här”? Och visst kunde vi det. Jag hade nog nästan glömt bort att
vi hade den. Filmen ifråga heter ”Older Than America” och är från 2008. Den här filmen
handlar om den mörka tiden under1900-talets början, när myndigheterna hade för sig
att de skulle ”rädda” indianerna genom att ”döda indianen, spara människan”. Det
handlar alltså om hur indianbarn tvingades in på internatskolor långt från sina familjer
för att där assimileras in i det vita samhället. Skolor som oftast drevs av kyrkliga organisationer och där indianbarnen utsattes för hemska saker. (En annan film på samma
tema är ´”The Boys Of St. Vincent”).
”Older Than America” utspelar sig i nutid på chippewaindianernas reservat Fond du Lac
i norra Minnesota. En geolog skickas till reservatet sedan ett ovanligt jordbävningsfenomen rapporterats därifrån. Väl där kommer han snart i kontakt med indiankvinnan
Randi som i mardrömmar upplever obehagliga händelser som tidigare utspelat sig på
en gammal skola på reservatet. Området kring skolan råkar vara just det område han
är skickad att undersöka. Här blir han då indragen i många märkliga situationer, som
vita på reservatet och i näraliggande samhällen gör vad de kan för att sanningen om vad som hände här för många år sedan
inte ska komma fram.
Trovärdigt spel av många indianska skådespelare förhöjer filmens kvalitet. Vi ser här indianska aktörer som Georgina Lightning,
som också både har skrivit manus och regisserat, samt Adam Beach, Wes Studi, Tanto Cardinal, Dennis Banks. Vita i dominerande roller är Stephen Youkam och Bradley Cooper.
DVD-filmen har skandinavisk textning och kan köpas på svenska nätaffärer som Discshop, Ginza med flera. Discshop för 99:SEK. Speltid är 1 tim. 40 min. Kan rekommenderas.

Verkligheten bakom en sådan här film
Sanningen bakom alla påståenden om svåra förhållanden på internatskolor för indianska barn i Kanada börjar nu komma upp till ytan i ett land som i spåren av dessa avslöjanden nu håller på att chockas. En sanningskommission har suttit ett tag
för att ta fram siffermaterial. En slutrapport skulle komma den 2 juni. (jag har dock inte sett den ännu). Men i ett tidigare preliminärt utkast har vi hört om följande siffror. Totalt var det 150 000 barn som togs från sina föräldrar och placerades i sådana
skolor. Av de här lever ännu 80 000. Men siffran på hur många som dog under tiden som de vistades i skolan saknas. I preliminärrapporten angavs 4 000. Men de kanadensiska myndigheterna slutade att registrera dessa dödstal, när sanningen började
bli för svårsmält. En sen uppskattning säger att så många som upp till 6 000 kan ha dött i skolorna. Skulle i så fall alltså ha varit
4%. Vi får eventuellt återkomma med mera uppgifter när kommissionens slutrapport föreligger.
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Bra bok om Österns indianer
Det är inte så ofta vi slår på trumman för böcker om Österns indianer. Men här är en som
verkar vara värd att titta på.
”CONNECTICUT’S INDIGENOUS PEOPLES” av Lucianne Lavin, kom egentligen ut i inbunden upplaga 2013. Men nu har Yale Press givit ut den i en pocketupplaga. Boken omfattar 528 sidor i formatet 260 x 190 och väger nästan ett kilo! Det här är den enda faktabok som täcker in dessa indianers kultur och historia ända fram till 2000-talet. Försedd med 37 färgbilder och 235 s/v bilder.
Kan köpas från Bokus för 197:- SEK.
Läs mera på den här Internetadressen om boken och om ännu en bok som Lucianne Lavin just
håller på att skriva:
http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2015/06/01/spirituality-and-archaeologyconnecticuts-real-indians-160541

Historisk byggnad

IRMA HOTEL I CODY, WYOMING

Bilden ovan är hotellet under byggnation 1901. Här har man just rest den västra väggen
Nedan ser vi hotellet färdigt. En bild tagen 1908. I bakgrunden Cedar Mountain.

William Frederick ”Buffalo Bill” Cody
var inte bara en serietidningsfigur.
Han var i högsta grad en levande och
aktiv person under andra halvan av
1800-talet. Till en början en verklig
frontiersman, tidvis anställd av armén som spejare och vägvisare under indiankrigen. Men senare främst
känd som cirkusdirektör, skapare av
den första och största Vilda Västerncirkus som funnits.
Men framför allt var han en oförtröttlig entreprenör. Allt vad han tog
sig för var innovativt och blev storslaget. Han såg tidigt framtidsutsikterna för den nyöppnade Yellowstone National Park och lockade investerare att köpa mark i Shoshonedalen, dit han fick andra investerare att
dra fram järnväg och där byggde han
en stad. En stad som kom att få hans
namn - Cody. Och ett hotell skulle
naturligtvis behövas för alla turister
som lockades till Yellowstone. Så
han byggde ett för den tiden ståtligt
hotell, som han döpte efter en av
sina döttrar - Irma. Ett hotell som
står där än idag och som turisterna
älskar att ta in på. Och vi också...
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Intressant bok att köpa från Adlibris

Carry the Wind
av Terry C. Johnston

Pocket från Adlibris 79:- SEK

Young Josiah Paddock, on the run from his past in St. Louis, didn't have much hope of survival.
Winter was coming to the Rockies, and if the cold cutting through his city clothes didn't kill him,
grizzlies or Indians would. Then his luck turned. He stumbled across the trail of Ol' Scratch, a
solitary mountain man eager enough for company to take the brash youngster under his wing.
Pure chance brought Paddock to the old trapper's camp, but it was skill with a gun and a knife
that kept them both alive as they rode deep into the majestic land of Blackfeet and Crow, biblespouting pioneers and sensual woman where only the best and braves survived . . . and only the
luckiest rode back again.
Carry The Wind is a gripping historical saga set in the Grand Tetons during a time when the horizon never ended and a nation was being born.
Det här var min inkörsport till Terry Johnstones fantastiska författarskap. Om ni håller pekaren
över namnet (Terry C. Johnston) ovan så är det en länk som ni kan klicka på om ni också håller
nere ctrl-tangenten. Där har ni betydligt flera av Terrys böcker. Men börja gärna med den här, så
är jag säker på att ni också är fast.

Indiansk känsla för färg och form
Säga vad man vill om fenomenet med
casinon/hotell på olika indianreservat.
Och då menar jag kanske närmast den
typ av dubbelmoral som ligger i syftet
med dessa - nämligen att tjäna så mycket pengar som möjligt, samtidigt som
man vet att resultatet av spelande ofelbart leder till problem för de allra flesta.
Oavsett det, så kan man i alla fall inte
bortse från, att indianer tycks ha en
medfödd känsla för färg och form. Till
vänster cherokeeindianernas casino i
Cherokee, NC och till höger senecairokesernas nya casino i Niagara Falls, NY. Och
det är inte bara utsidan som är vackert
formad. Även invändigt har man satsat
på en mängd dekorationer och symboler
hämtade från sina egna kulturer.

Så kan det gå
Polisen i Shelby Township i Michigan, USA, hade ett uppdrag av det grisigare slaget under helgen.
Dramat började runt klockan sju på kvällen när polisen fick ett samtal från en kvinna som blivit trakasserad av grisen. Hon hade
varit ute och påtat i sin trädgård när djuret kom rusande mot henne.
Grisen jagade kvinnan runt huset där den enligt polisen blev
”distraherad av en dekorativ boll”.
En polispatrull rykte ut till platsen och kunde fånga in grisen. – Grisen gav oss inte några större problem. Vi använde oss av en stång
som vi brukar fånga in stora hundar med, därefter kunde vi ta grisen
till förvar utan några som helst problem, säger polischefen Mark
Coil . Vi satte honom i baksätet och vi tyckte det gick bra. Det var
först när vi kom fram som vi upptäckte vårt misstag…
I tidningen nästa dag stod det:
En gris rymde i helgen från sitt hem,
sprang omkring i stan en stund, jagade en
kvinna och rundade av det hela med att
skita i en polisbil.

En riktig liten skitgris alltså…
Men jag tycker det ser ut som han gillar att åka polisbil

Sicken dag!

Bästa hälsningar till er alla
från Bertil Thörn
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