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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

Lite försenat...
Som jag hade aviserat tidigare så kommer nu det här informationsutskicket en liten aning sent på grund av att vi har varit och
besökt min gamla hembygd. Det är inte så ofta det inträffar numera, men någon gång kan det vara trevligt att återse gamla jaktmarker och dessutom träffa barnen, som bor så långt borta att det
blir alltför sällan.
De sista veckorna fick vi äntligen lite regn. Tretton millimeter
på en dag måste vara rekord för det här året och en överraskning
efter en lång och envis torka och hårda vindar. Trots att man har
längtat och efterlyst vätan, så blev det ändå alltså lite av en överraskning och känslan var nästan, att nu får man väl ha stövlarna
på sig i sängen också. Sedan fick vi plötsligt 26 millimeter och därefter ytterligare påspädning nästan varje dag. Så nu är det väl så
att man börjar tycka att det kan räcka. Dessutom är det ju halv
storm varje dag.
Auktionen på de från dödsboet efter Leif Hansson donerade
indiansakerna har just precis genomförts och en sammanställning
tar nu vid. Se vidare annan notering längre fram i bladet. Intresset
har varit stort och hela arrangemanget har gått bra. Nu återstår
dock vissa problem för mig att skaffa lämpliga emballage och att
paketera och skicka ut allt till respektive vinnare. Jag kan väl lika
gärna redan nu be er som köpt saker om att ha ett visst tålamod
med mig, om jag nu får problem med vissa av leveranserna.
Det här utskicket blev, som ni ser, betydligt kortare än vanligt. Det beror huvudsakligen på att auktionen har tagit mycket av
min tid, men också att vi har varit lite bortresta, som ni kan se
ovan. Hoppas vi kan komma igång lite bättre igen i nästa utskick.
Hälsningar Bertil Thörn
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Antal medlemmar
Den redovisning av antalet medlemmar i föreningen som ni numera ser på vår hemsida är faktiskt
något missvisande. Jag har egentligen aldrig tänkt på att uppmärksamma er på det. Men det som redovisas där är hur många medlemmar som aktivt har valt att betala för att erhålla vår medlemstidskrift. Men
ni ska veta att det därutöver fortfarande finns en hel del personer som aktivt tar del av vår verksamhet
och information genom att ha anmält en fungerande mailadress och således regelbundet får vår information den vägen. Och det är som bekant en information som inte kostar något.
Den här gruppen är därför inte registrerad i vår medlemsmatrikel, vilket jag kanske borde ha tänkt
på att ordna på något sätt. Vid en hastig genomräkning av de adresser som just nu finns med på utskickslistan för mail så har vi 209 deltagare, medan vi redovisar 147 som erhåller vår tidning. Men fullt så
enkelt som att bara slå ihop dessa är det naturligtvis inte. Vi har ju tre olika alternativ att hålla reda på.
Alt.1. sådana medlemmar som såväl betalar för tidningen och samtidigt står med på listan över mailutskick. Så har vi alt.2. sådana medlemmar som bara betalar för tidningen, men inte har någon mailadress
(jo det finns faktiskt folk som inte har någon dator eller smarttelefon och därmed ingen mail och det finns
till och med folk som har en dator men ändå inte har någon mail) och så har vi alt.3. sådana som enbart
erhåller mailutskicken.
För att klara ut det här så skulle alltså den gamla medlemsmatrikeln behöva uppdateras med ytterligare ett antal kolumner och först när jag har hittat den modellen (om jag nu bryr mig om att göra det)
och har gjort dessa uppdateringar kan vi säga att vi har ett lite noggrannare beräknat medlemsantal att
redovisa. Å andra sidan är det här kanske inte så noga och det är ju i praktiken antalet betalande medlemmar som håller verksamheten igång och ger förutsättningen för att kunna ge ut fyra nummer av vår
medlemstidskrift per år. En förutsättning som endast kan ändras om vi skulle kunna slopa tidningens pappersformat och distribuera även den helt digitalt. Nackdelen med det är då att ett antal medlemmar i det
fallet blir helt utan. Och det vill vi inte veta av, eftersom flera av dessa medlemmar verkligen värnar om
själva tidningen. Jag hade till exempel en 94-årig gammal farbror som ringde mig häromdagen och berättade att han hade slarvat bort tretton tidigare nummer och nu ville köpa nya exemplar av dessa. Det kallar jag intresse och lojalitet! Kanske jag inte behöver tillägga att han samtidigt är en av de som inte har
någon mail och därmed alltså inte får den här informationen. Något som han också påpekade, genom att
han berättade att han saknade lösbladet som vi alltid skickade ut med tidningen tidigare.
Så det här med antalet medlemmar tror jag inte att jag lägger ner något större arbete på och nu
vet ni ju att även om jag beklagar mig ibland över att antalet medlemmar minskar, så är det kanske inte
så allvarligt som det låter. Och nu vet ni ju hur det egentligen ser ut bakom de här siffrorna.
Auktion av indianskinspirerade föremål
Utauktionerandet av indianska saker från dödsboet efter Leif Hansson har nu avslutats med ett
mycket gott resultat. Sammanställningar och information till vinnare pågår och frågor om vinnarnas möjligheter att själva komma hit och hämta sina vinster, eller om vi behöver skicka sakerna, pågår. Jag förutser ett visst problem med anskaffande av emballage till vissa saker. Men det ska vi naturligtvis lösa, även
om det kan ta lite längre tid för vissa sändningar.
Antalet deltagare blev till slut 34 stycken och dessa lämnade totalt 285 bud på 123 av de 123 utannonserade sakerna. Vi fick alltså inga saker över !!! Allt gick under klubban! Fantastiskt! Mycket bättre än
jag någonsin vågat hoppas på. De pengar som auktionen har inbringat så här långt har varit över förväntan och kommer nu att användas för aktiviteter som ska gynna medlemmarna. Det kan vara täckande av
kostnader i samband med medlemsträffar, eller andra gemensamma aktiviteter. Kanske kunde vi ordna
någon form av utställning, eller vi kunde ordna kortare resor till intressanta mål i närområdet (Sverige,
Norden eller eventuellt inom Europa). Jag förstår att ni gärna vill lägga till USA också, men det törs jag
inte lova. Andra alternativa användningar kunde vara subventionering av medlemsavgiften, alternativt att
vi kunde ge er något mera för dessa pengar, typ flera sidor i tidningen, bättre papperskvalitet eller annat
liknande.
Det som nu kommer att hända är att jag först ska sova bort tröttheten efter en lång, men givande
resa och sedan ska jag sammanställa ordererkännanden till er som vunnit och i samband med det ta upp
frågan om vilka som själva kan komma och hämta sina vinster och till vilka jag måste förpacka och sända
dessa vinster och vad det då kan tänkas kosta.
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Att vara soldat i armén ute vid vildmarksfronten var inget latmansgöra
Vid slutet av Inbördeskriget 1865 var det en hel del soldater som var relativt nyrekryterade och
som därför fortfarande hade tjänstgöringstid kvar att göra innan de kunde mönstras ut från sina fleråriga
kontrakt. Samtidigt uppstod problem när de allra flesta menade, att man hade låtit värva sig för att slåss
för Unionen och när nu kriget var slut krävde att också få mönstras ut. Men så kunde man inte göra enligt militärledningen och de allra flesta av dessa ”överliggare” skickades nu (naturligtvis mot sin vilja) ut i
vildmarken för att slåss mot indianerna. Och det här var sannerligen inget latmansgöra! Och farligt var
det också. Något som många skulle bli varse.
Den reguljära armèn var fortfarande tämligen liten och dess förband behövdes i första hand för att
ta itu med landets återuppbyggnad och med att stävja de upplopp och oroligheter som uppstod i Södern
efter kapitulationen. Den helt övervägande delen av de resterande militära styrkorna bestod i stället av
regementen och kompanier som på frivillig basis hade rekryterats i de olika delstaterna. Det var alltså
förband som till exempel Kansas 11:e Kavalleriregemente, Ohio Volunteer Cavalry eller Nevada 1:st Cavalry, för att ta några exempel. De flesta av dessa regementen fungerade i praktiken faktiskt som infanteriregementen, trots att de kallades för kavalleri. Det berodde på att det helt enkelt inte fanns hästar i
tillräcklig mängd och att de hästar som fanns snabbt stals av indianerna. Ett typexempel på det här utgör
just Kansas 11:e Kavalleriregemente, som i februari 1865 fick order om att ersätta de kompanier ur Ohio
11:th Cavalry, som i början av året äntligen började mönstras ut. Det uppdrag som nu väntade Kansas
11:e var att bevaka den stora utvandrarleden, Oregon Trail, i det 150 mil långa avsnittet längs den stora
Plattefloden. Kansas 11:e var ett typexempel på regementen som stod på gränsen till att mönstras ut.
Regementet hade formats under sommaren 1862 och hade nu alltså bara några månader kvar av sin 3åriga kontraktstid. Självklart kändes det meningslöst för merparten av mannarna, att nu, så här kvart i
12, tvingas norrut mot ett ovisst öde och upprorsstämning rådde i stora delar av regementet, när överste
Moonlight i februari formade sina kompanier i Fort Riley för att påbörja marschen mot Fort Laramie, nära
nog etthundra mil bort. Ännu värre blev det när det stod klart för de flesta att man skulle få trampa och
gå hela vägen! Armén kunde inte tillhandahålla hästar eller mulåsnor.
Men beslut var beslut och den 20 februari tågade man ut från Fort Riley i hemstaten Kansas. Genom snöstormar och mycket hårt vinterväder, konstant plågade av minusgrader, kämpade man norrut.
Många av männen drabbades av förfrysningar och andra skador. Regementschefen, Thomas Moonlight,
skrev senare i sin historia om regementet: ”Mitt regemente korsade prärien mitt i den värsta vintern, lidande oerhörda plågor på grund av den stränga kölden. Omkring trehundra man marscherade hela
vägen till fots, då de inte erhållit några hästar. Det här, antar jag, var belöningen för deras tapperhet och
lojalitet under gränskrigen. Jag uppfattar det som den värsta orättvisa som något regemente någonsin
utsatts för”. Men för många av männen skulle det bli ännu värre. Och åtskilliga skulle aldrig mera se Kansas gröna kullar och fält.
En av soldaterna skrev senare om sina upplevelser: ”Vi var ofta ute både dag och natt på marscher
och stridsuppdrag, då vi fick ligga på bar mark med enbart våra sadlar som huvudkudde och utan något
som helst skydd mot regn och snö. Vi var också tvungna att transportera med oss foder för hästarna miltals vintertid, vilket var tungt och slitsamt. En del av grabbarna blev också svårt förfrusna och flera förlorade såväl händer som fötter. De korta vinterdagarna och de långa, kalla nätterna släpade sig enformigt
fram. Vi tappade till slut uppfattningen om tiden, om dagar, veckor och till och med månader. Jag uppfattade inte varken när jul eller nyår passerade. Alla dagar var lika. Vi var totalt avskurna från omvärlden.
Sommartid, när telegrafledningarna under korta perioder inte var nedrivna, så kunde vi någon gång
ibland få lite nyheter utifrån, men under vintern så fungerade inte ens någon postgång. På vintern hade
vi, i våra isolerade utposter, inte ens möjligheter att kommunicera med våra kamrater i de andra, närliggande posterna”.
Förutom att ständigt vara på vakt mot anfallande indianer, så var soldaternas dagar fyllda av helt
annat arbete än att vara just soldater. Så här berättar kvartermästare Selby i ett brev: ”När vi kom till
Fort Caspar fick vi sätta igång att bygga vinterkvarter och förrådsbyggnader. Timmer skulle huggas i bergen en och en halv mil bort och fraktas till byggplatsen, men vi hade inte ens hälften av de transportmedel vi behövde. Så bygget drog ut på tiden så länge att snön hunnit falla i sådana mängder i bergen att
det helt enkelt inte gick att ta sig dit längre. Läget blev så kritiskt att majoren till slut fick beordra oss att
hugga upp delar av bron över floden för att vi skulle ha något att elda med, så att vi kunna hålla åtminstone någon värme i våra provisoriska förläggningar”.
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Månadens konstnär
Den här gången ska vi titta på hur Charlie Russells senare, lite
mera mognare, produktion såg ut. Efter att han gift sig och hustrun,
Nancy, börjat styra upp hans affärer, så blev han allt mera professionell i sin konstnärsgärning. Men sitt varumärke, att alltid berätta en
historia i sina målningar, det släppte han aldrig. Hans målningar blev
nu betydligt mera genomarbetade och han övergick mer och mer till
olja som medium. Men förutom ett avancerat oljemåleri, så var han
också en gudabenådad tecknare. Och han var en otroligt flitig brevskrivare, där han ofta illustrerade sin brev till vännerna med färgglada och humoristiska teckningar.
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Hans blyerts- och tuschteckningar var av högsta klass, även om man ibland kan uppfatta dem som saker
han bara har gjort som förstudier för senare målningar
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Slutligen ska man notera allt hans brevskrivande till vänner, affärskompanjoner, kunder
och olika kändisar. Här fick hans fantasi verkligen fritt spelrum. Och han diktade dessutom ofta kortare verser som komplement till sina teckningar. Teckningar som ofta avslöjade såväl honom själv som sina vänner i smått komiska och ibland penibla situationer.
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