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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

Det här utskicket - det första av hela
tre stycken under juni månad - kommer
ändå att kanske uppfattas som lite kortare
än vanligt. Anledning är att vi har varit på
en välbehövlig semester en vecka i Portugal. Det är jobbigt att vara pensionär ska ni
veta, så vi var väl värda detta fantastiska
avbrott. Det fanns visserligen inte så
många indianer där, med det fanns en Columbus i alla fall - även om han var gjuten
i brons. Och lika bra var väl det, så att han
inte kunde ställa med mera elände för
flera naturfolk.
Nu är det ju så att Columbus egentligen inte har någon riktig koppling till Portugal, även om det i hans fall finns mängder av konkurrerande uppfattningar om
det mesta, när det gäller hans person. Var
han italienare, spanjor eller till och med
portugis? Det verkar finnas argument för
alla varianter. Den enda välbelagda anknytning han tycks ha, är att han gick i
hamn i Lissabon på återvägen från en av sina resor. Visserligen lär
hans kaptener på den första resan, 1492, ha varit portugiser, men
projektet var inte stött av portugisiska myndigheter, utan av de
spanska monarkerna Ferdinand II av Aragonien och Isabella I av
Castilien. Och, slutligen, Columbus var aldrig i Amerika! Det land
han nådde på sin första resa och som han trodde var Indien, var i
själva verket ett par av de Västindiska öarna. Nämligen ön som
han döpte till San Salvador, en ö i Bahamasarkipelagen. Senare
gjorde han även landhugg på det nuvarande Cuba. Men det var
genom hans försorg som vi än idag kallar Amerikas urbefolkning
för indianer. Han trodde ju att var i Indien… Därav indianer!
Hälsningar Bertil Thörn
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Hemsida, besökstrafik och antal medlemmar
Läget beträffande hemsidan är fortfarande besvärande och jag har inte alls lyckats lösa det, trots
att jag har köpt in den senaste varianten av det hemsidesprogram, som vi har använt hela tiden. Jag
trodde också i min enfald, att det bara skulle vara att kopiera in den gamla sidan när programmet väl var
installerat. Men tjii fick jag... Sidorna, med bilder, text och formatering, dök visserligen upp, precis som
det skulle vara och jag blev jätteglad... Glad och lättad, ända till jag upptäckte, att alla länkar saknades.
Flikraden i sidornas överkant (som man ska klicka på när man ska gå till en annan sida) visade sig inte
heller var en fungerande så kallad ”menyrad”, utan var helt enkelt bara ett antal rena textrutor utan annan funktion än att innehålla text! Jag blev bara så trött… Om ni visste hur många gånger jag sedan har
läst i de engelska hjälptexterna hur man ska göra… utan att egentligen fatta ens vad det är jag läser!!!
Så jag tog alltså semester i stället och for till Portugal. Det kändes som en lättnad… Ända till jag
kom hem och kände att jag måste på det igen. Problemet känns smått hopplöst, då jag inte har någon
att rådfråga och just nu framskrider inte projektet med en fart av speciellt många knop. Att försöka kommunicera med de tyska programutvecklarna känns inte heller speciellt lockande, då tyska inte är så lätt.
Samtidigt, att nu bara börja med att handgripligen lägga in alla länkar till olika text- och bildfiler,
efter att ha letat reda på dem i den mycket omstökade filstrukturen, där alla filer förmodligen ändå
finns… ja, det har känts som en närmast oöverstiglig uppgift. Men kunde jag till en början åtminstone få
ordning på menyraden och få den att fungera, med sina korslänkar som det är tänkt, så skulle förmodligen ett viktigt steg varit taget. För det är nog, trots allt så, att de flesta filer ändå finns kvar i systemet och
är tillgängliga, även om de kanske behöver flyttas runt i den filstruktur som det här ”fantastiska” Windows 10 tycks skapa helt på egen hand och som ibland till och med ser ut att ha ändrats över en natt.
Eller är det bara jag som i mitt förvirrade tillstånd inte kommer ihåg var jag stoppade in dem? ! ?
Men som ni kanske har sett på den sida ni får upp när ni söker på ”Indianklubben”, så har jag ändå
lyckats datera upp uppgifter som hur många medlemmar vi är och hur besökstrafiken till sidan har utvecklats. Jag har också lagt till en ny länk till den symbol längst ner till vänster, där ni kan öppna en ny
film från Youtube. Det verkar alltså inte helt hopplöst.
Besökstrafiken till sidan, som jag i ett tidigare utskick misstänkte skulle sjunka, har trots allt
inte fallit igenom helt. Veckan då vi var bortresta hade vi ändå 1001 besök. Men nu har det nog hänt.
Den här veckan blev besöksantalet bara 242! Men jag är fortfarande lika förvånad över varifrån besöken
kommer. Länder som Vietnam, Ukraina, Indien och Pakistan låter ju helt galet… Jag undrar faktiskt hur
det här går till. Men jag tycks i alla fall inte ha blivit utsatt för några hackerattacker, vad jag kan förstå.
Beträffande antalet medlemmar så har ytterligare en medlem valt att förnya sin prenumeration. Något vi glädjer oss åt och tackar för. Därmed är vi nu alltså 147 stycken.
Auktion av indianskinspirerade föremål
Alla, som jag har en fungerande mailadress till, har under veckan fått ett omfattande mail som berättar om att Indianklubben har erhållit en generös donation från dödsboet efter vår tidigare medlem, den
i höstas hastigt och oväntat bortgångne Leif Hansson, i Laholm.
Den här donationen har vi fått därför att arvingarna vill att Leifs indianska saker skulle tas omhand
av personer med känsla för sådana här saker, då de inte ansåg sig själva kapabla att försöka sälja allt utomlands, där de större marknaderna finns. Vi har då lovat att göra vad vi kan för att hjälpa till med det.
Och därför vänder vi oss nu till er medlemmar. Vi ska anordna en auktion via mail, där ni får chansen att
själva ropa in olika saker ur det sortiment som ni nu har fått en lista över. En lista som presenterar dessa
saker i bild och en kortare beskrivning av varje sak.
Vi börjar det hela med att ni nu i lugn och ro under en tid kan titta över de 123 utropsposterna och
kanske för er själva pricka in vad ni tycker ser så intressant ut, att ni skulle vilja förvärva det. Om någon
vecka, eller så, ska ni få ytterligare ett mail, där reglerna för själva auktionen kommer att beskrivas och
tidpunkterna för auktionens start och avslutning fastställes. Därefter brakar det hela löst och då hoppas
jag att ni verkligen är på tårna och hjälper mig med att bli av med allt, som just nu upptar en stor del av
min källare. Vår tanke är att priserna ska vara förhållandevis ”överkomliga”, samtidigt som ni ska veta att
sådana här föremål idag kostar stora pengar i USA. Så här är er chans! Hjälp oss nu!
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Ett brev från en medlem i förskingringen
Hej Bertil och även andra indianintresserade.
Det var ett tag sedan jag hörde av mig, men den förträffliga och mycket trevliga och även nyttiga
indianklubben glömmer jag aldrig. Nu när jag är tillbaka i Sverige passar jag på att skriva några rader.
Även när jag befinner mig i USA får jag del av indianklubbens skrifter och dessa högaktar jag verkligen.
Jag har lovat att jag ska skriva lite om min familj och om dess leverne där borta i det stora, numera
underliga landet. De utlovade raderna kommer som utlovat, men det kan dröja ett litet tag till.
Jag har befunnit mig i den norra delen av landet, där vår son bor, men jag måste erkänna att den
södra delen passar mig betydligt bättre. Det är ju i södern all vår släkts historia och mina trofasta vänner
alltid har befunnit sig. De trofasta är ju gamle Frogs familj och vänner, som jag har skrivit lite om tidigare. Tyvärr är ju min gamle polare Frog nu i de sälla, vänliga markerna, men vi träffas dagligen via våra
sinnen. Frogs familj säger alltid de `` vänliga markerna ´´ när de pratar om de bortgångna. De sälla
jaktmarkerna är ju som vanligt enbart ett påhitt av den vite människan som tycks ha svårt för att komma
till de vänliga markerna hur mycket de än vill. När jag berättade för familjen (Frogs) att jag har sameblod
i mina gener, blev de väldigt intresserade. Jag förklarade, visade bilder på samer mm, och det gjorde
stort intryck på familjen. De förklarade för mig att det måste vara mitt sameblod som gjorde mig så annorlunda mot de flesta andra vita människor de känner till. Numera är stämpeln om att jag skulle vara en
vit person helt borta. Det känns även i mitt inre när jag befinner mig tillsammans med familjen. Familjen
berättar för mig att de på tv har sett vita människor som skall vara ursprungsbefolkning och nu förstår de
hur det kan komma sig. Bilderna de sett är ju de bilder som visades när de var bråk om oljerören, som
de tokiga vill dra genom heligt land. Vi som bor här i Sverige tror att indianen fortfarande är en person
som uppträder som de fantasifigurer som visas på tv, olika filmer och böcker mm. Det måste jag säga att
vi har fått helt om bakfoten. Indianer, i alla fall de jag har träffat, uppför sig lika dumt och ohederligt som
alla andra folkgrupper. Skillnaden som jag tycker de har är att de har en helt annan värdering av moder
jord. Moder jord är det vi tillhör, helt klart, säger de. Likaså är det konsten att behålla minnet efter sina
fränder. En indian dör aldrig. Indianen befinner sig bara i en annan skepnad och är alltid med sina fränder. Det kanske vi vita borde börja tänka på, innan vi har sprängt upp hela jorden.
Jag slutar nu med en hälsning om en fin härlig sommar.
Vi hörs vidare
Lasse Evertson.
Miljöproblem
En appellationsdomstol vägrade den 19 maj att ta upp staten Washingtons överklagande av ett beslut från 2013, som tvingade staten att byta ut kulvertar och vägtrummor som utgör en blockering och
därmed hindrar lax och andra vandringsfiskars naturliga vandring upp till sina lekplatser. Ett beslut som
byggde på att de federala myndigheterna, å indianernas vägnar, redan år 2001 hade stämt staten
Washington för brott mot ingångna avtal.
Staten Washington hade alltså överklagat ett beslut från 2013 av distriktsdomare Ricardo Martinez
att sådana kulvertar och vägtrummor innebar ett brott mot indianernas avtalsrättigheter. I de avtal som
stammarna i Nordvästern träffade med myndigheterna under 1850-talet står det nämligen inskrivet att
indianerna ”har rätten att fortsätta fiska i sina ursprungliga områden”. Utan någon fisk att fiska i dessa
områden så fastslog domaren, att det var ett brott mot avtalet och att Artikel VI i den amerikanska konstitutionen fastslår att sådana avtal är att betrakta som lag.
Martinez gav då staten 15 år på sig att åtgärda 90 procent av alla sådan vandringshinder i de västra
delarna av staten. Staten har beklagat sig över att ett sådant åtagande skulle kosta minst två miljarder
dollar! Under åren 2013 till 2015 har staten åtgärdat 76 sådana vandringshinder. Men med den takten
skulle de kvarvarande 800 kulvertarna inte vara undanröjda förrän år 2060 - alltså hela 30 år bortom den
tidsgräns som domslutet fastslagit.
”Laxen kan inte vänta så länge. Våra stammars medlemmar och alla andra också, har behov av att
dessa kulvertar blir åtgärdade så fort som möjligt”, säger stammen Quinaults president, Fawn Sharp, i ett
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uttalande efter appellationsdomstolens beslut. Sharp, som är advokat, är också president i den indianska
samarbetsorganisationen the Affiliated Tribes of Northwest Indians.
”I flera år har vi försökt få staten att leva upp till sitt ansvar för att återuppbygga och skydda den
enorma resurs som de nordvästra laxstammarna utgör, genom att ta bort vägkulvertar som hindrar laxen
från att stiga upp i floder, åar och bäckar för att fullfölja sin reproduktionscykel. Laxen simmar tusentals
kilometer i oceanen innan den återvänder till det vattendrag där den en gång föddes. De kämpar hårt för
att ta sig tillbaka till sina lekplatser. Hinder i form av icke passerbara kulvertar omöjliggör denna procedur”.
Laxbestånden i västra delen av staten Washington har tagit stryk av en mängd faktorer såsom anpassningar och ändringar av havsstränderna, avverkningen av skog som har inneburit minskningar av
våtmarker, sänkta grundvattennivåer har påverkat strömningsförhållanden i många vattendrag, asfaltbeläggningar och andra hårdgjorda markytor har minskat tillströmningen av vatten till naturliga avrinningskanaler och anläggandet av vägtrummor, dammar och andra hinder har i många fall helt blockerat laxens
uppstigning. Många fiskeriföretag - inte bara de indianska - har haft en så kraftig nedgång i sin verksamhet som ända upp till 80 procent. Vissa företag har helt upphört med sin verksamhet, enligt the Northwest Indian Fisheries Commission (NWIFC). Men trots vissa typer av restriktioner för fisket, så har inte
laxbestånden kunnat återhämta sig. Och det har i många fall berott på att fasta hinder som dammar och
vägkulvertar sätter stopp för deras vandringar.
Områdets indianska stammar sätter årligen ut 40 miljoner yngel från sina uppfödningsanläggningar
för att hjälpa bestånden. Men NWIFC varnar för att sådan uppfödning och utsättning inte kommer att
kunna minskas, om inte den naturliga reproduktionen kan fås att öka, vilket bara kan ske om många av
de onaturliga hindren i vattenvägarna avlägsnas. Enbart ombyggnaden eller avlägsnandet av blockerande
kulvertar under statliga vägar skulle resultera i hundratals kilometer av öppna vattenvägar till lämpliga
lekvatten. Något som direkt skulle innebära mera uppvandrande lax. Och som i sin tur skulle innebära
flera jobb och ett mera hälsosamt leverne för alla.
”Indianstammar som Quinault Indian Nation har skördat och varit beroende av lax och andra fisksorter i tusentals år”, säger Fawn Sharp. ”Fiske, jakt och naturens ätliga växter har genom alla tider tillgodosett vårt uppehälle, men de tillhör också kärnan i vår kultur och identitet. Det är vad vi är. Vi arbetar
hårt för att bevara våra resurser och det kommer vi alltid att göra. Nu förväntar vi oss av staten, att den
ta sitt ansvar och avlägsna hindren i våra floder och därmed tillåta laxen att överleva och föröka sig, precis som Skaparen har avsett. Att behålla rätten att fiska, så att vi kunde föda våra familjer, var ett av de
få krav vi ställde för att ge upp nästan allt vårt land, det som idag är staten Washington. De avtal som
våra förfäder undertecknade har inget upphörandedatum och innehåller inga undantagsklausuler”.
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Indiansk långloppsvinnare
Den här nyheten har nog flera sett även i svenska nyhetsmedia nyligen. Men det skadar kanske inte
att uppmärksamma den också här. Dels för att det handlar om en indiansk kvinna, vilket vi ibland får kritik för att sällan omnämna. Och dels för att det är ett fenomen som är väldigt specifikt för just den här
folkgruppens kultur och bakgrund.
Maria Lorena Ramirez, 22 år, är en representant för indianstammen Tarahumara, vars medlemmar
är berömda för sin unika förmåga att springa långa sträckor antingen barfota eller i sandaler. Och det var
just vad Maria Lorena Ramirez
gjorde. Hon ställde nämligen upp
i ett långdistanslopp över fem
mil (31 miles). Och hon inte bara
ställde upp. Hon vann! Och det
gjorde hon i konkurrens med
500 andra löpare från totalt 13
länder. Å’ inte bara det… När
andra kom i tävlingsdräkter och
proffsiga löparskor, så ställde
hon upp klädd i en vanlig T-shirt
och långkjol och på fötterna
hade hon något som verkade
vara egentillverkade sandaler.
Sandaler gjorda av resterna av
ett bildäck, enligt uppgift!!!
Men det var inget hinder.
Hon vann ändå! Tiden 7 timmar
och tre minuter låter väl inte
speciellt imponerande för fem
mil, men då ska ni betänka att
det här sker inte på några banor
eller vägar, utan rakt igenom
vildmarken, uppför backar och
nerför backar, över stock och
sten och dessutom i en kvävande hetta och under brännande sol!
Tarahumarafolket lever i
bergen och dalarna i norra Mexico. Närmare bestämt i ett område som heter Copper Canyon.
De är välkända just för sin medfödda förmåga att kunna springa
långt. De har en uthållighet som
vida överstiger de flestas.
Kanske det är något som kommer sig av den livsmiljö som de
alltid har vistats i. Men det påTarahumarakvinnan Maria Lorena Ramirez högst på prispallen efter
stås också att det alkoholsvaga
vinsten i ett femmilalopp genomfört i den klädsel hon bär på bilden
majsöl, som de brygger, håller
deras vätskebalans i ordning och
att de samtidigt via ölet får i sig den mängd kolhydrater som behövs för att klara av att springa så länge.
Eller kanske det mera har att göra med deras levnadsätt ända sedan urminnes tider, då deras enda
möjligheter att kommunicera med grannbyarna var att till fots ta sig dit. De är också kända för att de jagar genom att helt enkelt springa efter bytesdjuren ända till dessa stupar av ren utmattning.
All heder åt tarahumarakvinnan Maria Lorena Ramirez! Vi gratulerar...
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Månadens konstnär
Den här månaden kommer vi att skicka ut tre informationsutskick. Därför passar vi nu på att presentera en av de verkligt stora Westernkonstnärerna. En målare och skulptör som alla säkert känner
igen. Nämligen Charles Marion Russell (1864 - 1926). Vi ska i det här utskicket börja med ett axplock av
hans tidiga konstverk.
Under den här tiden arbetade han själv
som cowboy på de stora rancherna uppe i
Montana, där han var född och uppvuxen.
Han lärde sig alltså vad det innebar att
arbeta med djur på de här vidsträckta
grässlätterna och det var det han huvudsakligen berättade om i sina tidiga motiv.
Det här var en tid då Western fortfarande
var vild och då indianer var en del av den.

Han började redan tidigt att rita och måla
och då huvudsakligen akvarell. Man kan
se av de här motiven att hans teknik då
inte var särskilt driven. Det ser nästan lite
naivistiskt, ja nästan barnsligt ut. Men
han hade redan från början förmågan att
alltid berätta en historia i sina motiv. Något som lockade och som med tiden
skulle vara nyckeln till hans berömdhet
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