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Det rullar på
Visst är det härligt. Jag måste upprepa den första meningen från förra
utskicket. Och då syftar jag naturligtvis på sommaren som fortfarande håller i
sig. Men nu behöver vi regn. Mycket regn! För huuu.. så torrt det är! Det finns
knappt något vatten kvar i Lussebäcken. Vattenräkningen åker upp. Men vi får
väl vara glada att vi trots allt är lyckligare lottade här i Helsingborg jämfört med
stora delar av Kalmar län och Öland. Vi har ju vårt vatten från sjön Bolmen uppe
i Småland. Och det är en stor sjö.
Förra veckan, på Nationaldagen, var jag unik för att vara en Helsingborgare. Jag var nämligen en av de få som inte trängde mig fram till Sofiero för att
få en liten chans att vinka åt Kungen. Undrar vad det är som är så lockande med
det… Har aldrig förstått det. Och jag undrar om han tycker att det är så lockande heller. Men han fick faktiskt en hel del beröm för det tal han höll, enligt vad
man kunde läsa i tidningen. Och han klarade den här gången av att hålla reda på
var han befann sig, när han började talet med ”Kära Helsingborgare...” . Man
kan ju ha förståelse för att det inte alltid är så lätt. För han har det stressigt,
grabben. Här gällde det en hastig runda på Sofiero först på förmiddagen för att
sedan hasta iväg till Skansen i Kungliga Huvudstaden. De har det då inte lätt de
där kungarna...
Så är väl frågan om vi med noteringen om storköverflygningen här har
skapat storkfeber. För nu meddelar Ulrika Johansson från Visby, att en stork
faktiskt hade synts till också ute på deras kobbe! De har det kanske inte så lätt
de där storkarna heller. Uppfödda i hägn här nere i Skåne och så från första
utlandsresan ska man hitta hem igen. Kanske har de inte lärt sig att kompensera
för sidovinden heller, så vi får väl sätta upp en skylt som upplyser om att det
företrädesvis blåser västlig vind här i södra landsändarna. Eller så var det väl så
att Gotland såg mera inbjudande ut i turistbroschyren än platta Skåne.

E-post:
bertil.thorn@bredband.net
hansolof.ohlsson@telia.com

Sommargrönska i Ramlösaparken

Vi finns även på webben. Hemsidans adress :

http://www.indianklubben.org
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

1

Vår medlemstidskrift
Sommarnumret av vår medlemstidning har nu skickats ut till samtliga. Den här gången har jag fått hjälp av Peter Dorch
med två olika artiklar. Jag är alltid tacksam för all hjälp jag kan få med artikelmaterial. Så sätt igång och skriv.
En av mina artiklar utgörs av en något modifierad text från det föredrag jag höll vid vårt medlemsmöte i Uddevalla. Det
föredrag som handlade om starten av Red Clouds Krig uppe i Powder River-landet, i Wyoming och Montana. Den händelsen
inträffade ju 1866 och det är alltså i år jämnt 150 år sedan. Något som naturligtvis kommer att uppmärksammas på olika sätt
såväl i det aktuella området som här i våra spalter.

En tråkig nyhet
Ett tråkigt besked har nått oss. En av våra äldre medlemmar, Börje Hellberg, i Västerås, har gått bort. Börje hade varit
medlem i vår lilla sammanslutning i 18 år, när hjärtat inte ville längre. Egentligen började det redan i februari med en hjärnblödning, som han dock tog sig igenom och nu var på väg hem igen, när hjärtat plötsligt gav upp den 18 maj i år.
Det känns hårt när en god vän plötsligt går bort efter så många år tillsammans. Börje hann förvisso att vara med på två
av våra resor. Dels till Sydvästern 2008 och så till Nordvästern 2010. Resor som vi vet att han uppskattade mycket. Nu säger vi,
Vila i frid, Börje och tack för den tid vi ändå fick tillsammans.

Kan Yellowstone National Park överleva ?
Maj månads amerikanska utgåva av den välkända och välrenommerade National Geographic Magazine ägnas helt och
hållet åt en omfattande genomgång av Yellowstone National Park. Världens första nationalpark, välkänd och välbesökt av inte
mindre än 4 miljoner turister varje år, lever trots sin ålder fortfarande upp till rollen som viktig ledstjärna för tankarna att bevara natur, djur och fauna i sitt naturliga tillstånd. En bragd är man nästan benägen att kalla det med tanke på hur hårt trycket är
från turismen.
Parken inrättades redan 1872, men redan långt tidigare hade
engagerade personer propagerat för tanken att avsätta landområden för att bevaras i ett ursprungligt tillstånd. Sådana förutseende
personer var bland andra författarna John Muir and Henry David
Thoreau. Men också upptäckaren och konstnären George Catlin,
som redan 1832, när han genomkorsade prärien för att dokumentera de, som man då upplevde som hastigt försvinnande indianska
kulturer, föreslog bildandet här i Yellowstone av, som han uttryckte
det “en magnifik park… en nationens park, innehållande såväl människor som djur bevarade i sitt vilda och vackra tillstånd omgiven av
naturens skönhet!”
Bakom det här jubileumsnumret ligger en påkostad insats av
National Geographic, som har haft en författare och sex fotografer
på heltid i Yellowstone i ett helt år för att åstadkomma detta praktGeorge Catlin
nummer innehållande 170 bildsidor och en 15 000 ord lång beskrivning av detta fantastiska land med sina märkliga geotermiska fenomen, sin rika fauna och sitt speciella djurliv. Men de har även
försökt att dokumentera vad man vet om områdets 11 000-åriga mänskliga närvaro.
Anledningen till att National Geographic nu gör en sådan satsning är trots allt inte så mycket för att presentera parken,
utan i stället för att markera hundraårsminnet av den statliga ”National Park Service” tillkomst. Alltså den statliga myndighet
som tillsattes för att förvalta och bevara landets naturvärden. Något som alltså skedde först 1916, 44 år efter parkens tillkomst! Och frågan är nu bara hur länge till som denna myndighet förmår ”bevara” parken i dagens tillstånd. För det är inte
bara turisterna som tränger på.
Förvisso sattes det nytt besöksreDet är det här som lockar många moderna stadsbor ute i Western nu. Att kunkord i såväl Yellowstone Park som i
na bosätta sig i en sådan här miljö, men ändå ha staden inom bekvämt räckhåll
Grand Teton Park förra året och
man förväntar sig att slå detta
rekord i år igen. Men samtidigt
väller våg efter våg nu fram av
människor som söker sig bort från
stadsmyllret lockade av ”ett liv på
landet”. I USA kallade ”lifestyle
pilgrims”. Många av dessa väljer
att söka sig till parkernas närområden, det som här kallas ”Greater
Yellowstone”. Tidigare skedde
befolkningstillväxten i närområdet
huvudsakligen i städerna eller i
mindre områden i skyddade lägen
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i dalgångar och på avstånd från flodernas översvämningsområden. Många av de privatägda vildmarksområdena runt parkerna
var mycket sparsamt bebyggda, men nu sker en kraftig ökning av sådan bebyggelse. Antalet privatägda landområden på under
40 acres (16 hektar), som är bebyggda, har ökat med nästan 330 procent under de senaste 40 åren. Numera räknar man med
att Greater Yellowstone är vad man kallar ”utvecklat” till 30 procent och andelen öppna ranchområden som kommer att avyttras och utvecklas till bostadsområden kommer bara att öka under de kommande åren.
Så länge markerna har hållits öppna
huvudsakligen nyttjade för boskapsdrift och
vägar och bebyggelse har undvikits, så har
det inte varit några problem att själva marken har varit privatägd. Men när det nu har
blivit högsta mode för rika människor, med
jobb i städerna, att köpa loss mark en bit
utanför staden och skapa sig en så kallad
”one horse ranch”, eller som det står i de
färggranna mäklarbroschyrerna, en
”ranchett”, så har det plötsligt inneburit problem för flertalet av så kallade ”migrerande”
djur, främst wapitihjortar och bison. Även
om det till parkmark avsatta landområdena
är stora, så har det ändå inte räckt till för att
dessa kringvandrande djur hela tiden bara
skulle hålla sig inom parkernas gränser. Det
Kringvandrande bufflar från Yellowstone hindrar trafiken
här har inneburit att nyblivna småranchägare
inne i det lilla samhället Gardiner, just norr om parken
plötsligt kan ha funnit en wapitihjord inne på
sin gräsmatta, eller i värsta fall i sin swimmingpool. Vägar har byggts och trafiken har ökat med viltkollisioner som följd. I takt
med dessa ökande problem har också röster börjat höjas för att begränsa de djurstammar som normalt håller till inom parkområdena. Det som tidigare har varit en självklar och oskriven regel att djur och natur i parkerna inte fick påverkas av människan
tenderar nu till att bli det motsatta, att djuren inte får störa människan. Hur länge ska myndigheterna och National Park Service
kunna stå emot en sådan omdaning av synsättet? Hur länge ska platser som Yellowstone National Park kunna fortsätta att vara
ett älskat naturområde med vildmarkskänsla och inte som ett vanligt zoo, där exemplar av vilda djur kan visas upp bakom
stängsel och där det är viktigare att människor ska kunna röra sig fritt och ostört. Har det gått så långt att vi kanske håller på att
älska ihjäl Yellowstone? Kanske skulle man begränsa turistströmmen och kanske göra det svårare att bosätta sig för nära...

Naturens gång
Från det ännu så länge inte så hårt exploaterade Flathead Valley, just väster om Klippiga Bergen i staten Montana, får
jag med jämna mellanrum rapporter om läget i naturen där, ungefär som jag brukar ge er i det här lilla nyhetsutskicket. I det
senaste nyhetsbrevet från Ninepipes Museum skriver Bud Cheff Jr. så här om vad han observerat nyligen.
Våren är här. En tid för pånyttfödelse i naturen. En jäktig tid för farmare och ranchägare. Den lilla hjorden av bergsgetter ovanför oss tycks ha klarar sig igenom vintern. De flyttar nu allt högre upp i bergen allteftersom snön ger med sig. Vi
har bara två grizzlybjörnar här den här våren, så långt vi
har kunnat se än så länge. Dels gamla Big Boy och så en
medelstor hane med en hel del silverstrån på sina skuldror. Förra veckan slet han av en av fönsterluckorna på ett
fönster i förrådet, men utan att förstöra glaset. Jag hade
en binge med övermogna äpplen där, som han antagligen kände lukten av. Jag lämpade ut äpplena, så att han
inte skulle bli frestad igen. I går eftermiddag satt jag och
såg på denna vackra silverrygg i ängen nedanför huset.
Han gick fram och tillbaka överallt, medan han stannade
och snusade på en grästuva här och där. Han hade hela
tiden nosen i backen och jag förstod att han letade efter
något. Så svängde han plötsligt runt, gick tillbaka några
steg för att kolla en gång till. Där snusade han runt en
stund, beslutade sig tydligen för att doftspåret gick i
nordostlig riktning. Han hoppade upp och ner ett par
gånger, svängde sitt huvud fram och tillbaka och snodde
runt ytterligare några gånger, varefter han satte iväg,
följande det doftspår han hade fått upp. Jag vet ju inte
vad det var han hade hittat. Men man kan ju alltid gissa
att det var spåren efter någon förtjusande liten fröken björn. Hennes doft tycktes i alla fall vara lockande nog för en kärlekskrank björnhane så här i vårens tid.
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I Wyoming i sommar
Två intressanta aktiviteter att uppleva i Wyoming för er som har möjlighet att vara där då

Green River Rendezvous Days
Always the second weekend in July! Four full days of living history and events! Enjoy a variety of fun and educational demonstrations, lectures, and hands-on activities on the era of the mountain men.
When: July 7th - 10th, 2016 Great for all ages and FREE!
Where: Museum of the Mountain Man, Pinedale, WY; Check out the Event Schedule for details.

Wind River Mountain Festival
Celebrate the Wind River Mountain Range and Pinedale's new designation as Wyoming's 1st gateway community for the Continental Divide Trail! The Wind River Mountains are not only popular today, but were central to the lives of many Native Americans and mountain men. The Museum will have a booth celebrating this history!
The Festival will feature modern gear demos and workshops, live music, yoga, camping, adventures, and a craft beer fest.
When: July 22 - 24, 2016
Where: American Legion Park, Pinedale, WY
More Info: Wind River Mountain Festival

140-års jubileum vid Little Bighorn
I vanlig ordning kommer mängder av turister blandat med verkliga experter och så kallade ”Custer Fans” att samlas vid
Little Bighorn Battlefield nästa helg (torsdag, fredag, lördag och söndag 23 - 26 juni). Och det kommer säkert att bli flera än
vanligt, då det i år firas 140-års jubileum av den berömda händelsen. Årets program är dock inte så mycket annorlunda från
det vanliga, förutom att det säkert kommer att bli en hel del mera spektakel kring alla ”experter” som kommer att vara där,
med tal och diverse presentationspunkter. Man har på grund av det till och med bestämt sig för att i år ställa in de flesta av
parkens egna rangers demonstrationer och informationsprogram.
Den traditionsenliga bussutflykten, lördagen den 25 juni, går i år till det 150-årsjubilerande Fort Phil Kearny med föreläsningar om och besök vid platserna för såväl ”Fetterman Massacre” som ”Wagon Box Fight”. Man kommer också att göra ett
stopp i Sheridan för besök på Sheridan County Museum.
Förutom Custer Battlefield Historical & Museum Ass. eget program finns naturligtvis mängder av andra intressanta besökspunkter att ta del av. Andra muséer och så ”Put” Thompsons Trading Store. Inte att förglömma heller familjen Real Birds
reenactment, som i år är ännu större en vanligt. Bland annat kommer man att kunna uppleva 200 kavallerister komma över
kullarna och passera floden. Det blir alltså som att för första gången sedan striden kunna uppleva hur det kan ha sett ut när
general Custers bataljon (som omfattade 212 man) kom ridande mot indianlägret. Här kommer de att mötas av ett 60-tal beridna indiankrigare och i indianlägret kommer man att se ett 25-tal kvinnor och barn som flyr undan. Det tusental åskådare
som ryms på de solskyddade läktarna kommer att uppleva sig som att man sitter inne i indianlägret och kommer att se Custers
angrepp och hur det slogs tillbaka över floden och upp på höjderna. Det kommer att vara en mäktig syn och alltså för första
gången på 140 år som man kan få en verklig bild av hur det kan ha sett ut från indianlägret när drygt 200 blårockar gick till anfall. Allt sker på familjen Real Birds privata mark, som är platsen för det så kallade Minniconjou Ford.
Förutom själva stridsscenerna som visar själva angreppet, vilket naturligtvis är spelets höjdpunkt, så kommer man också att ha ett flertal andra informativa programpunkter. Man kommer att
gestalta Lewis & Clarks ankomst, Custers rekognosering genom Black Hills 1874, samt Fettermanmassakern 1866. Allt uppspelat som så kallade Living History-program.
”Vi introducerar er till hur livet för indianerna såg ut före de vitas ankomst. Sedan för vi in
pälsjägarna och så vi visar hur Lewis och Clark kom uppför Missouri, samt till slut hur de vitas myndigheter stormade in”, berättar Hank Real Bird.
Samtidigt som detta pågår kommer även en grupp som kallar sig ”The Bighorn Riders”
att rida från Nordcheyennernas reservat Lame Deer, i Montana, fram till parkgränsen, då de efter
tidigare konflikter inte längre tillåts komma in på parkens område. Gruppens ledare, Mel Lone Hill,
poängterar dock att gruppen, som huvudsakligen består av lakotakrigare, endast gör det här för att
hedra såväl de indianska som de vita krigare / soldater som stupade här i striden 1876, precis som
man gjort under de senaste 24 åren… Även det här firar alltså jubileum i år - 25 år!
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Fyra bra böcker om Apachekrigen som kan köpas på Adlibris
Apache Wars
av Paul Andrew Hutton; INBUNDEN, Engelska, 2016 231 KR
In the tradition of "Empire of the Summer Moon, "a stunningly vivid historical account of the manhunt
for Geronimo and the 25-year Apache struggle for their homeland
They called him Mickey Free. His kidnapping started the longest war in American history, and both sides--the
Apaches and the white invaders blamed him for it. A mixed-blood warrior who moved uneasily between the
worlds of the Apaches and the American soldiers, he was never trusted by either but desperately needed by
both. He was the only man Geronimo ever feared. He played a pivotal role in this long war for the desert
Southwest from its beginning in 1861 until its end in 1890 with his pursuit of the renegade scout, Apache Kid.
In this sprawling, monumental work, Paul Hutton unfolds over two decades of the last war for the West through the eyes of the men and women who lived it. This is Mickey Free's story, but also the story of his contemporaries: the great Apache leaders Mangas Coloradas, Cochise, and Victorio; the soldiers Kit Carson, O. O. Howard, George
Crook, and Nelson Miles; the scouts and frontiersmen Al Sieber, Tom Horn, Tom Jeffords, and Texas John Slaughter; the great
White Mountain scout Alchesay and the Apache female warrior Lozen; the fierce Apache warrior Geronimo; and the Apache
Kid. These lives shaped the violent history of the deserts and mountains of the Southwestern borderlands--a bleak and unforgiving world where a people would make a final, bloody stand against an American war machine bent on their destruction."
The Wrath of Cochise: The BASCOM Affair and the Origins of the Apache Wars
av Terry Mort; HÄFTAD, Engelska, 2014 133 KR
In February 1861, the twelve-year-old son of an Arizona rancher was kidnapped by Apaches; a band of
Chiricahua Apaches led by the infamous warrior Cochise was blamed for the attack. Lt. George Bascom organized a patrol and met with the Apache leader, who, not suspecting anything was amiss, had brought along his
wife, his brother, and two sons. Despite Cochise s assertions of innocence and his offer to help in the search,
Bascom immediately took Cochise s family hostage. An incensed Cochise escaped the meeting tent amidst
flying bullets and vowed revenge.
What followed that precipitous encounter would ignite a Southwestern frontier war between the Chiricahuas
and the US Army that would last twenty-five years. Thousands of lives would be lost, the economies of Arizona and New Mexico would be devastated, and in the end, the Chiricahua way of life would essentially cease to
exist. In a gripping narrative Terry Mort explores the collision of these two radically different cultures in a masterful account of
one of the bloodiest conflicts in our frontier history."
Lt. Charles Gatewood & His Apache Wars Memoir
av Charles B. Gatewood, Louis (EDT) Kraft; POCKET, Engelska, 2009 160 KR
Lt. Charles B. Gatewood (1853-1896), an educated Virginian, served in the Sixth U.S. Cavalry as the
commander of Indian scouts. Gatewood was largely accepted by the Native peoples with whom he worked
because of his efforts to understand their cultures. It was this connection that Gatewood formed with the Indians, and with Geronimo and Naiche in particular, that led to his involvement in the last Apache war and his
work for Indian rights. Realizing that he had more experience dealing with Native peoples than other lieutenants serving on the frontier, Gatewood decided to record his experiences. Although he died before he completed his project, the work he left behind remains an important firsthand account of his life as a commander of
Apache scouts and as a military commandant of the White Mountain Indian Reservation. Louis Kraft presents
Gatewood's previously unpublished account, punctuating it with an introduction, additional text that fills in
the gaps in Gatewood's narrative, detailed notes, and an epilogue. Kraft's work offers new background information on Gatewood and discusses the manuscript as a fresh account of how Gatewood viewed the events in which he took part.
Indeh: A Story of the Apache Wars
av Ethan Hawke, Greg Ruth, Greg Ruth; INBUNDEN, Engelska, 2016 196 KR
The year is 1872. The place, the Apache nations, a region torn apart by decades of war. The people, like
Goyahkla, lose his family and everything he loves. After having a vision, the young Goyahkla approaches the
Apache leader Cochise, and the entire Apache nation, to lead an attack against the Mexican village of Arizpe. It
is this wild display of courage that transforms the young brave Goyakhla into the Native American hero Geronimo. But the war wages on. As they battle their enemies, lose loved ones, and desperately cling on to their
land and culture, they would utter, "Indeh," or "the dead." * When it looks like lasting peace has been reached, it seems like the war is over. Or is it?
(* Ordet ”Indeh” betyder inte ”de döda”. Det är i stället en förvrängning av deras eget namn på sig själva (folket) och
som borde stavas ”Ndee”. Men när det uttalas låter det som Indeh. Betyder alltså ”folket” kort och gott och inte ”de döda”). Anm. BTh.

INDEH captures the deeply rich narrative of two nations at war, as told through the eyes of Naiches and Geronimo, who then
try to find peace and forgiveness. INDEH not only paints a picture of some of the most magnificent characters in the history of
our country, but it also reveals the spiritual and emotional cost of the Apache Wars. Based on exhaustive research, INDEH offers a remarkable glimpse into the raw themes of cultural differences, the horrors of war, the search for peace, and, ultimately,
retribution. The Apache left an indelible mark on our perceptions about the American West, and INDEH shows us why.
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Intressant konstaktivitet i staden Evergreen, Colorado
Ni som inte tänker tillbringa hela helgen kring den 25 juni vid Little Bighorn i år, men ändå ska finnas i området, kan ju
passa på att sticka ner till Denver, där ni kan uppleva en intressant konstaktivitet med visningar, auktioner och en stor Quickdraw. När man tittar i programmet inser jag, att jag gärna skulle vilja vara där .
Evergreen är en liten stad uppe i bergen just väster om Denver. Staden har knappt 10 000 innevånare och är en liten landsortsby, vackert belägen mitt i skogen med höga berg runtomkring.
För att få en uppfattning om vad som kommer att bjudas kan ni gå in på ”Evergreen Fine Art, Gallery and Sculture Garden” och
titta på deras hemsida http://www.weekendinthewest.com/?et_mid=852119&rid=236648665&utm_campaign=swa-smodeb-160608&utm_content=852119_SWSP160608%2B-%2BSouthwest%2BArt%2BPartners%2B-%2BEvergreen%2BFine%
2BArt&utm_medium=email&utm_source=deb
Sedan kan ni titta vidare på de fina sakerna i den så kallade Hinman Collection, från vilken en del saker ska auktioneras ut. Där
finns mycket fint. Gå in på adressen http://www.weekendinthewest.com/?
et_mid=852119&rid=236648665&utm_campaign=swa-smo-deb-160608&utm_content=852119_SWSP160608%2B-%
2BSouthwest%2BArt%2BPartners%2B-%2BEvergreen%2BFine%2BArt&utm_medium=email&utm_source=deb#!hinmancollection/r5wrx

Månadens konstnär
Så ska vi avrunda presentationen av den navajoindianske konstnären Clifford Beck Jr. I nästa presentation funderar jag
på om vi inte borde ha någon av riktigt gamla mästarna. Men vi får väl se vad det kan bli. Ni får naturligtvis komma med tips
och önskemål.

Då jag inte lyckats hitta
någon bild på konstnären får det i stället bli
en på hans gravsten på
Citizens Cemetery i
staden Flagstaff, AZ

Hälsningar BERTIL THÖRN
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