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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

Och i morgon är det den stora dagen i USA. 4th of July! Jodå, visst känner
ni till det. Vårt nationaldagsfirande är ju som en fjärt i rymden jämfört med hur
det är i USA. Och speciellt då ute i Western. En sådan här dag skulle man vara i
Cody, eller Jackson, eller någon av de andra stora turistorterna. Det här är som
Syttende Mai i Oslo, fast på ett amerikanskt vis.
Men hur är det bland indianerna? Firar de också landets nationaldag? Både ja
och nej. Många indianer är trots allt väldigt patriotiska. Men samtidigt är det
många som tycker att det skulle vara som att fira sina ”besegrares” dag och att
det är fel. Man ser det i stället bara som en helgdag som vilken annan som
helst. Som en dag då man är hemma och firar med familjen och släkten.
Annat är det när det kommer till deras eget firande. Det som kallas powwow.
Då är det verkligen fest för alla. Och då håller man parader och stora tillställningar. Och i dessa parader och vid dansernas ”Grand Entry” drar man sig sannerligen inte för att visa upp såväl de egna stamfanorna som Stars and Stripes.
Man är mycket stolta över sina krigsveteraner som alltid går i täten vid dessa
parader och inmarscher och då är det
gott om flaggviftande. Så bortom att
powwow numera är som riktiga idrottstävlingar, med stora summor prispengar
involverade, så är powwow samtidigt en
folkfest. En fest för hela det indianska
kollektivet. Och man har heller inget
emot att vita också kommer med och
deltar i glädjen och folkfesten. Och
färggrant är det. Och mycket hästar.
Så till något annat…
Det här måste ni höra. Jag fick det från Lasse Jansson i Stockholm. Tack Lasse…

Pojken i skolan fick en fråga under geografilektionen: Karl lille, vad vet du
om Skåne? Lille Karl reste sig ur skolbänken och förklarade: Det är något
gulare än Renat.
Och den här är inte så dum heller…

En gubbe kom in till cirkusdirektören:
”Jag kan härma fåglar”!
”Det kan många”.
”Okey”, sa gubben, och flög ut genom fönstret… Hepp!
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VIKTIGT MEDDELANDE OM VÅRA BETALNINGSRUTINER
Jag har förvarnat om det tidigare. Men nu är det klart och genomfört. Det gäller alltså vårt sätt att hantera våra betalningar inom Indianklubben. Vi har ju alltid haft ett Postgirokonto (Plusgiro), till vilket ni har kunnat betala in bland annat medlemsavgifterna. Och jag har använt det till att betala för de tjänster vi måste köpa, som kostnad för tryckning av tidningen,
kostnader för webhotell där vår hemsida kan ses, lite kontorsmaterial och portokostnader med mera. Nu har banken Nordea,
som är den bank som tillhandahåller Postgirofunktionen, beslutat att de inte längre vill erbjuda den tjänsten till privatpersoner,
utan kommer att säga upp sådana avtal per den 10 september i år. Då banken (för övrigt alla banker) inte heller godkänner vår
sammanslutning som en så kallad ”ideell förening”, eftersom vi inte är fullt ut organiserade med en styrelse, stadgar och annan
traditionell föreningsadministration, så kan vi inte heller få vårt Postgirokonto förvandlat till ett ”föreningskonto”, utan jag har i
stället tvingats öppna ett nytt, personligt bankkonto. Jag har valt att göra det i Swedbank, där jag också har mina privata affärer. Hos Swedbank kallas ett sådant konto för ”Privatkonto”, till skillnad för en del andra banker som kallar det ”Personkonto”.
Men det är samma sak.
Det här innebär alltså att jag fortsätter att förvalta Indianklubbens kassa under mitt privata namn, men jag försäkrar att jag
blandar inte ihop mina egna affärer, utan håller hela tiden dessa räkenskaper åtskilda. Det är av den anledningen jag valt att
öppna ett separat konto. Det nya Privatkonto. som ni i fortsättningen alltså ska använda för att betala in er medlemsavgifter
och eventuella andra kostnader för produkter och tjänster från Indianklubben, har kontonumret

8214-9 944 446 818-6
Vilket jag tror ska skrivas i en följd utan streck och mellanrum. För er som ska betala frånutlandet ska också IBAN och BIC anges

IBAN: SE6480000821499444468186 och BIC: SWEDSESS
Jag har också låtit koppla det här kontot till betalningsfunktionen SWISH, vilket betyder att alla ni som har en smarttelefon med
anslutning till Swishsystemet nu enkelt kan “swisha” era framtida inbetalningar till mobiltelefonnummer +46 70 532 96 89.
(Kan eventuellt bara skrivas som 070 532 96 89). Övriga får alltså använda vanlig överföring mellan bankkonton, på samma

sätt som när ni betalar era övriga räkningar. Skulle någon ha problem med det här så får ni höra av er.
Den här informationen har också gått ut via mail till alla som jag har mailadresser till och i brevform till övriga. Det med
anledning av att det är viktigt att notera att den här rutinen redan är införd och att därför inga inbetalningar ska

längre göras till det tidigare Plusgirokontonumret .
Strul med vissa E-postnummer
I samband med att jag skulle skicka ut meddelandet om våra ändrade betalningsrutiner (se rutan ovan) så drabbades vi
för andra gången på kort tid av att vissa E-postadresser inte släppte igenom utskicket. Det var främst E-postnummer av typen
som slutar på ”hotmail.com” eller ”live.se”, samt ytterligare några enstaka. Det här beror på att det i servrar som hanteras av
Telenor tydligen är inlagt säkerhetsrutiner som automatiskt ska sålla bort mail som klassas som skräpmail. Hur dessa regler och
urvalskriterier är utformade har jag ingen aning om. Men troligen är det någon programmerare som har suttit på sin kammare
och tyckt att han/hon har hittat någon ”klyftig” metod. Nu drabbar det oss på så sätt att jag tvingas sitta och skicka dessa mail
på nytt till var och en separat, eftersom det verkar som att mailen då går igenom. Det här är oerhört irriterande och tidsödande. Nu senast var det 56 mail, som tog sin lilla tid att skicka om på nytt. Jag har klagat hos Bredbandsbolaget , som är min bredbandsleverantör, men de kan tydligen inget göra, även om de säger sig vara medvetna om det här problemet.
Är det någon som trots mina ansträngningar upplever att ni inte har fått det mail innehållande ändrade betalningrutiner
(utskickat den 26 juni), eller det utskick av vårt informationsblad nummer 11 (alltså det förförra som gick ut den 5 juni), som
även det drabbades av det här problemet , så vore jag tacksam om ni meddelar mig.

Håll ögonen på...
Bozeman Trail är en vägsträckning som när den var ny under tiden mellan 1865 till 1868 kom att drabbas av många dramatiska sammanstötningar mellan indianer och vita. Den här tidsperioden ligger just nu 150 år tillbaka i tiden och en stor
mängd 150-årsjubileer kommer under den närmaste tiden att gå av stapeln i det här området i Wyoming och Montana. Ett
antal Internetadresser som kan vara intressanta att hålla ögonen på, för att få veta vad som är på gång, är följande:

http://www.bozemantrail.org/

http://www.wyshs.org/

http://www.nps.gov/libi
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Vad hände i historien under den här veckan för ett antal år sedan ?
I solnedgången den här dagen för 152 år sedan - den 3 juli, 1863 - splittrades aftonens stillhet plötsligt av gevärsskott i
ett område med sankmarker och småsjöar några kilometer norr om staden Hutchinson, i Meeker County, Minnesota. Två indianer kastade sig ner i skydd. Två vita män gjorde detsamma. De vita var en farmare från McLeod County, Nathan Lamson och
hans son, Chauncey. De var på hemväg från en hjortjakt, utan att veta att det fanns indianer i närheten. De hade ingen aning
om vilka indianerna var, när de plötsligt såg dem stillsamt gå och plocka hallon i snåren i skogskanten. Men Nathan reagerade
som den vildmarksbo han var och kastade upp sitt gevär till axeln, tog sikte och tryckte av ett skott. Ett skott som träffade den
äldre av indianerna i höften. Indianerna, som båda var beväpnade, besvarade elden. Alla fyra började nu smyga omkring i snåren för att möjligen komma åt varandra. När så Chaunsey Lamson råkade få syn på den äldre indianen, tog han snabbt sikte
och fyrade av sitt vapen. Indianen träffades i bröstet, men hann ändå, även han, få iväg ett skott som dock missade sitt mål.
När indianen blev liggande kröp den yngre fram till den fallne och försökte hjälpa honom genom att ge honom vatten. Han
stannade vid den äldres sida i någon timme, alltmedan den skjutne blev allt svagare för att till slut ge upp andan och dö. Den
yngre indianen rätade då ut den dödes kropp och täckte den med en filt, innan han snabbt försvann från platsen. Under tiden
hade de två vita kommit ifrån varandra och då de inte visste om flera indianer kunde finnas i området, gömde de sig i det höga
gräset så gott de kunde. Där låg de kvar och tryckte, tills de trodde, att det nu kunde vara säkert att flytta på sig. Därefter sökte
de sig i mörkret fram till staden Hutchinson, var och en på sin egen väg, där de slog larm om att det fanns indianer i området.
I gryningen nästa dag gav sig en grupp män, både soldater och civila, ut för att leta. De fann snart den döde indianens kropp
liggande i hallonsnåren, där han hade fallit. Någon hade då satt på den döde nya mockasiner och en rock, som senare visade sig
ha tillhört en nybyggare, James McGannon, som blivit dödad av indianer bara ett par dagar tidigare. Gruppen tog nu helt kallblodigt den dödes skalp och lastade sedan kroppen på en vagn för att föra den tillbaka till staden. Där kastades den bara helt
respektlöst på soptippen tillhörande ett slakteri, precis som vilket slaktavfall som helst. Där fick den ligga ända till någon likplundrare en vecka senare med en käpp påtade loss huvudet, som sedan bara kastades ut på slätten, där det fick ligga helt öppet i solgasset i flera dagar. Ingen visste vid tillfället vem den döde indianen var. Han verkade dock vara en medelålders man
och man noterade att hans underarmar var deformerade till viss del. Vidare noterades som något mycket märkligt, att mannen
tycktes ha haft dubbla tandrader! Någon tyckte sig se att det var något bekant över mannen, men ingen kunde med säkerhet
säga vem det var.

RedakThörn vid minnesstenen över mordet på Little Crow
Själva mordplatsen ligger dock ett par hundra meter längre
bort till vänster i bilden, på andra sidan fältet som syns i bild

Wowinapa
Little Crows son

Little Crow

Den 28 juli, tjugofem dagar efter mordet på indianen, angrep en militär styrka ett vad man ansåg fientligt indianläger i närheten av Devils Lake. När kanon- och gevärsmullret hade tystnat konstaterades, att det enda man hade åstadkommit var tillfångatagandet av en halvt om halvt utsvulten sextonårig indiansk pojke, som sade att han hette Wowinapa. Så småningom visade
det sig, att han råkade vara just den andra yngre indianen, som hade angripits av far och son Lamson den 3 juli utanför staden
Hutchinson. Efterhand kom det också fram, att den indian som då hade dödats, var pojkens far, den kände huvudledaren för
siouxerna under upproret året innan, mdewakantonledaren Chief Little Crow.
Ett år senare belönades Nathan Lamson med femhundra dollar av staten Minnesota, "för den stora tjänst han hade gjort staten" och sonen Chaunsey fick tjugofem dollar för skalpen, som allt sedan dess har bevarats i Minnesota Historical Collections,
dock utan att någonsin ha visats upp. Vissa källor säger att den finns på Smithsonian, men det finns flera olika bilder på den,
som bevisligen visar upp olika skalper, men där bildrubrikerna ändå säger att det är ”Little Crows scalp”! Så… who knows?
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Några tankar om indianism
Blir vi aldrig trötta på att ständigt höra hur eländigt det är att vara indian? Indianerna själva är nämligen inte ett upprört,
upproriskt, besviket, förtryckt folk, så som de gärna framställs av andra. Besök bara en powwow och upplev livsglädjen, stoltheten, självsäkerheten och idérikedomen, så får ni se. Vid sådana tillfällen blommar verkligen stoltheten och glädjen ut för fullt
över att vara just indianer. Här behöver man inte höra några pekpinnar över hur man borde vara och inte vara. Här får man vara
indian precis som indianer är och alltid har varit. Här fortlever den sanna indianska traditionen och livsglädjen. Här upplevs det
inte att man är i behov av några stödprogram eller rent av någon ny Marshallplan. Här kommer man tillsammans, ung och gammal (och även vita) för att fira sitt förflutna, sitt nutida och sitt framtida liv. Vid sådana tillfällen är det mycket tydligt att indianer tycker att det är stort att vara… just indian. Det tycker jag känns gott.
För också jag kan ibland tycka att det känns jobbigt att bara ständigt höra hur eländigt det måste vara att leva i det indianska
samhället. Och, visst, jag menar inte att allt är som himmelriket. Långt därifrån. Det finns mängder av saker som direkt borde
ändras… radikalt! Men att bara prata om det och ständigt kasta det i ansiktet på indianerna gör faktiskt inte saken bättre. Då
känns det bra att i stället kunna se att det finns en annan sida också av det indianska samhället. En sida som sjuder av liv, av

hopp, av framåtanda och av idérikedom. Bara indianerna fick en ärlig chans att själva utveckla det enligt sina egna drömmar,
tankar och viljor och inte alltid behöva anpassa sig till vad det vita samhället anser borde vara det bästa för indianerna. Att inte
alltid behöva fråga någon höjdare inom Indianbyrån om lov först. Att inte alltid känna att man måste göra som de vita tycker.
Låt dessutom historien vara just historia. Vi behöver inte om och om igen älta hur orättvist det och det avtalet var. Vi behöver
inte ständigt rabbla upp alla lurendrejerier som indianerna utsatts för. Vi vet att det har varit så i en annan tid. Låt det vara historia. Men ta erfarenhet av det och låt framtiden få en annan framtoning. Indianer kan leva sina liv själva, om vi bara låter dem.
Indianer kan utveckla sina samhällen själva, om vi bara låter dem. Okey, de kan behöva hjälp med pengar, med mera utbildning
och liknande. Men låt dem få chansen att försöka. Säg inte bara, att "vi måste visa er, för ni kan inte själva"…
Så, sluta att fälla tårar över stackars fattiga indianer. De klarar sig alldeles utmärkt, om de bara får! De finns fortfarande kvar,
trots att alla genom alla år har förutspått att de skulle komma att försvinna. Och jag lovar… de kommer att finnas kvar! Själva
säger de så här:
"Vi kommer att klara oss bra. Vi vet vår historia. Vi vet precis vad som hände - när vi blev lurade, hur vi blev lurade, varför vi
blev lurade och rånade. Men gissa vad… Vi kommer att överleva trots alla orättvisor, all rasism och alla förutfattade meningar.
Inget kan krossa den livsfilosofi som vi har ärvt från våra vördade gamla".
Med det menar man att det ligger så mycket mera i att vara amerikansk indian, än att bara vara olycklig över hur saker och ting
har utvecklats genom det här landets historia. Därför vårdar man och omhuldar fortfarande, inom sitt eget samhälle, sina förfäders idéer och tankar. Men samtidigt inser man att man ibland ändå måste göra det som inte är rätt - trots att man innerst inne vet
att det är fel. Den starkares krav går inte alltid att undvika. Men för den skull behöver man inte lägga sig helt platt!
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Indiansk konst på färjor
Här nere i Helsingborg är vi ju vana vid färjetrafik. Men vår trafikvolym är ju närmast försumbar jämfört med den som
finns i Seattle på USAs nordvästkust. De tio olika linjerna trafikeras dagligen av en mängd färjor. Och det förutom diverse mindre farkoster kallade Water Taxi. På dessa färjor finns numera indiansk konst och
hantverk utställt för alla resenärer att ta del av. Här finns såväl skulpturer som annat typiskt nordvästkusthantverk som
karvade ansiktsmasker, totemfigurer
och liknande.
Dessutom en stor mängd målningar av
mer eller mindre kända indianska konstnärer. Enbart på rederiet Washington
State Ferries, som är det största färjerederiet i USA och det fjärde största i världen, finns nu tjugo sådana här gallerier,
som passagerarna kan gå och titta på
“Sea Otter,” av Dennis Allen, Skokomish.
under överfärderna. Över dessa linjer
passerar mera än 23 miljoner passagerare årligen till ett tjugotal olika hamnar. Passagerare som alltså har möjlighet att ta del av detta utbud av unikt konsthantverk
skapat av traktens ursprungsbefolkning.
Connie McCloud, som är kulturchef inom Puyallupstammen, säger att informationsDenna snidade örnmask av Robert Leask, värdet av dessa havsbaserade utställningar definitivt inte kan överskattas. Det mesta folk i allmänhet vet om ursprungsbefolkningen kommer från TV och film, säger
Haida/Tlingit/Tsimshian, har tagit sin
förebild från de totempålar i Kaiganistil hon. De kulturella bilderna och föremålen på färjorna berättar folkens historia, att
som återfinns i byn Howkan.
vår kultur fortfarande är vid gott liv och inte på något vis har stagnerat.
Doktor Kate Bunn-Marcuse, vicedirektör vid Bill Holm Center for the Study of Northwest Coast Art, vid Burke Museum i Seattle, säger att konst skapad av ursprungsbefolkningen och visad publikt för allmänheten i Seattle, speglar ursprungsfolkens historia och kultur och att utställningarna på färjorna är en betydande del i detta. Hon säger att den konst som visas på färjorna
hjälper befolkningen att förstå ursprungsfolkens historia såväl som politiska ställningstagande genom att förklara folkens förhållande till och beroende av landet och vattnen och deras bakgrund som ursprunglig befolkning i staten Washington.

Positiva signaler
Äntligen kommer det något från myndigheterna som kan anses var positivt för oss. Jag har ju nu i ett antal klagovisor
talat om Postverkets hagalenskap och bankernas självsvåldighet. Men nu har åtminstone Postverket, eller PostNord AB som de
nu heter, fått bakläxa av EU. EUdomstolen har nämligen upptäckt att man i alla år här i Sverige har tagit ut moms på frimärken,
vilket man tydligen inte har rätt att göra. Så nu har vår regering tagit skeden i vacker hand och föreslår att momsen på frimärken tas bort från den 1 april 2016 (kan det vara ett aprilskämt?). För gemene man kan det verka som att våra portokostnader
därmed minskar. Men det är inte alls säkert, då PostNord genom det här mister förmånen att kunna dra av ingående moms.
Och då kan de hävda att de förlorar inkomster och därför måste höja grundportot igen. Den som lever får väl se...

Dags att lära sig Lakota ?! (CD från Amazon)

Lakhotiya Woglaka Po! - Speak Lakota!
Level 1 Audio CD
MP3 $8.99 Audio CD $18.06 3
Used from $13.88 16 New from $13.88
Länk till Amazon:
http://www.amazon.com/gp/product/0976108216/
ref=pe_847960_141957360_em_1p_4_im
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Boktips från Esa Rantanen, Stockholm
Hej!
Stötte just på nätet på en intressant ny bok. President Andrew Jackson brukar ibland hårt kritiseras på Indian Country Today
sajten och här tycks finnas återberättat händelserna som de hänvisar till.
Hittade just boken och har då inte läst den men funderar på att köpa. Finns till exempel via Adlibris.
Hälsningar Esa

Jacksonland: President Andrew Jackson, Cherokee Chief
John Ross, and a Great American Land Grab
av Steve Inskeep Inbunden 230:- på Adlibris
"Jacksonland "is the thrilling narrative history of two men, President Andrew Jackson and Cherokee chief John Ross, who led their respective nations at a crossroads of American history. Five
decades after the Revolutionary War, the United States approached a constitutional crisis. At its
center stood two former military comrades locked in a struggle that tested the boundaries of
our fledgling democracy. "Jacksonland" is their story.
448 sidor; vikt: 0,7 kg; utgivningsdatum maj 2015; Förlag: Penguin Press

Månadens konstnär
Många är intresserade av konst och hantverk med anknytning till Western, till indianer, soldater, pälsjägare och liknande. Jag tänkte att det kanske kunde vara intressant att med jämna mellanrum presentera sådana konstnärer eller hantverkare
och visa lite av deras produktioner. För juli månad väljer jag då till att börja med en målare. Hans namn är James Ayers.

James Ayers
född 1969 i Boston

James Ayers egen presentation
I get asked frequently if I am Native American. I am not.
My ancestry is typical of most Americans and spans all corners of the globe. I was adopted as an infant by
a Greek-American family in Boston and have African American, German, and Welsh roots.
As a person with a multicultural background, I am deeply aware of the importance in accuracy when portraying a specific culture. I take great care to make sure the American Indian cultures I represent in my
paintings are authentic and respectful–not only to the historical figures I paint, but also to the living descendants of these peoples.
Shortly after graduating from the Rhode Island School of Design in 1991, James began a pattern of traveling, living, and working with indigenous peoples worldwide that continues to the present day.
James has sought first-hand experiences with dozens of tribal cultures, and with each relationship, he
has gleaned insights that help him understand the historical material he incorporates into his art.

Sommarvarma (äntligen) hälsningar från
Bertil Thörn
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