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Det blev varmt
Så kom den då äntligen. Sommaren. Och då kom den med besked. Varmt
som i en bastu i flera dagar. Tänk att SMHI aldrig kan hålla måttan. Annat var
det på Polmans tid. Då kunde man plocka jordgubbar till Midsommar. I år var
det bara kart som satt där på plantorna och retades. Men nu… nu har man jämt
göra att hinna med och äta upp dem innan de hinner bli övermogna.
Det ser ut som att det har hänt något i fågelvärlden också. I år har vi starar här igen för första gången sedan de försvann för omkring 15 år sedan.
Strandskatorna har också ändrat beteende. Nu har de till och med häckat mitt i
rondellen som vi har här utanför. Och varje dag går de och påtar efter mask i
gräsytorna här omkring. Och gräsänderna, ja de har ju varit stadsfåglar redan i
flera år förvisso. Men nu ser man dem knappast i dammarna ens. Och inga ungar har de med sig heller. De lägger sina ägg i blomplaneringarna på vårt lilla lokala torg här och sedan klarar de väl inte av att få dem med sig ända ner till
vattnet kan man förmoda. Och korpen, som förr var en Norrlandsfågel, följer
expansionsmönstret för alla kråkfåglar. Här i sta’n har de till och med blivit så
stadsvana att de angripit folk som har vågat sig in i någon av de få parker vi har
här. I förgår såg jag en mäktig syn. En havsörn jagad av fiskmåsar svävade majestätiskt in över sta’n och vårt hus. Vad ska bli nästa? Snart kommer väl gråsparvarna in och ska sitta med vid köksbordet. Och kräsna är dom. Nu duger det inte
med Mariekex längre. Nej, muffins och andra godsaker ska det vara. Och gräset det växer så jag hinner inte med att klippa. Där fick jag för att jag gödslade
så mycket i våras, då det inte ville ta sig.

Så har vi blivit flera
Vi har nu nått upp till 160 medlemmar jämnt. Det innebär att nedgången
från föregående år nu ”bara” är 12 stycken. Men idag hälsar vi varmt välkommen i gänget Karl-Gustav Åkesson från Limhamn, som har hunnit bli lite äldre
än jag, men har berättat att han alltid har varit intresserad av indianer. Och så
hoppas vi att Karl-Gustav, som slog till med ett tvåårsabonnemang på en gång,
ska trivas med oss och känna att han nu får valuta för pengarna.

Pengarna ja...
Karl-Gustavs inbetalning blev den första till det nya Privatkonto, som jag
startade för Indianklubbens räkning och därmed fick vi ett bevis på att det nu
fungerar. Men tror ni att Nordea har behagat flytta över alla våra andra pengar
från det gamla Postgirokontot? Ingalunda… och det trots att det nu är mera än
tre veckor sedan jag skickade in alla papper. Tur att vi inte behöver dem redan.
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Mera om indianism
Efter mitt lilla stycke i det förra utskicket om synen på indianism, på indianernas situation och om vårt sätt att värdera
dagens situation, så har jag fått följande kommentar från Lars Evertsson. En kommentar som visar att jag inte är ensam om att
tycka som jag uttryckte mig tidigare.
Hej Bertil!
Jag är nyss hemkommen från USA, där jag har tillbringat någon månad tillsammans med min bortgångne vän Frog’s familj.
Det är roligt att läsa din skrivelse om Indianismen, som stämmer ganska väl med min egen uppfattning.
Mina indianvänner har många gånger sagt till mig att indianerna och dess fränder kommer alltid att överleva på grund av deras
samhörighet med Moder Jord.
På grund av deras starka övertygelse om denna samhörighet med jorden, vet indianerna att de vitas intrång på jordens yta,
inte är under någon längre tidsperiod och att det är en period som indianerna bara måste genomlida. När denna period är över
kan indianerna börja leva som vanligt igen.
Konsten att leva under denna period är att följa de vitas lagar och regler både när det gäller politik och kristna samfund. Hur
många gånger har jag inte varit med mina vänner till olika kyrkor och sett dem sitta där med ett leende på läpparna och försöka vara väldigt intresserade. Mycket av deras medgörlighet är endast ett spel för gallerierna. De flesta av mina vänner vill att vi
ska knyta blodsband med varandra för att rädda mig och min mestadels vita familj från att försvinna från jordskorpan med de
andra vita.
Med dessa rader ville jag bara tala om vad jag vet om indianernas stolthet och värdighet, rasismen och andra nedtryckande
rasförnedringar vill dom inte kännas vid.
Hälsningar från Lasse Evertson
Vi tackar Lasse, men ska naturligtvis ändå påpeka att allt ingalunda bara är frid och fröjd för indianerna och att vi inte på något
vis vill förringa alla de problem och bekymmer som många av dem är ställda inför. Men för den skull behöver vi ju inte så att
säga lägga mera lök på laxen än vad de redan har att brottas med. Vi kan ju även anstränga oss för att se det som är positivt i
det indianska samhället och framhålla det, samtidigt som vi naturligtvis ska berätta om verkligheten sådan den faktiskt ser ut.
Här är ett par bilder som kan illustrera de båda sidorna av myntet.

Medlemskontakter
Eva Ölund, en av våra medlemmar, som gärna ville bidra till informationsutbytet inom Indianklubben, skriver så här:
Hej Bertil och förhoppningsvis ni andra glada medlemmar i Indianklubben
En idé Bertil (då du ju efterlyser sådana) jag tycker ditt nytänkande runt medlemsbreven är toppenbra !! Sättet du har tagit till
dig medlemmarnas önskan att bli uppdaterade om hur det ser ut i dag i ett Native USA är strålande och så bra !!! Bamseberöm
här ! Jag tycker att, om det är möjligt, lägga till ( eller finns det redan ??? ) en blogdel / chatrum på hemsidan, där medlemmarna själva kan posta sina berättelser, bilder, frågor till varandra, skapa nya nätverk, lära känna internationella läsare osv.
Möjligheterna är oändliga. Så många reser idag till vad som tidigare var fjärran platser och jag tror vi skulle kunna, om vi vill
och teknisk möjlighet finns, kunna vidga våra bekantskaper via internet eller bara tipsa eller diskutera saker.
Önskar dig en härlig sommar från ett soligt och varmt Nacka, Stockholm. / Eva.
Vi tackar Eva för ett bra initiativ. Och jag vill gärna att många flera hör av sig med sina idéer, synpunkter och önskemål.
En blog har vi ju i form av de här informationsutskicken, men utan något chatforum kopplat till. Ett sådant skulle då naturligtvis
kunna underlätta ett meningsutbyte. Vad tycker ni andra? Idag finns ju heller inget chatforum som tillhör vår hemsida. Men
ett sådant skulle naturligtvis kunna upprättas, bara jag hade satt mig in i hur det går till. Sedan gäller det kanske att upprätta
någon form av ”uppförandekod”, så att vi lyckas hålla ordflödena inom de gränser som avses med ett sådant forum. Men det
ska väl inte behöva vara något problem. Vi har faktiskt redan idag en möjlighet till meningsutbyte genom vårt Facebook-konto.
Adressen är http://www.facebook.com/pages/Indianklubben-i-Sverige/149937685060184
Men tyvärr är det ingen som sköter om det, så det har väl mer eller mindre fallit i glömska. Jag kan för lite för att göra det.
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Vad hände i historien under den här veckan för ett antal år sedan ?
Den här gången blir det ännu ett krigsäventyr som får illustrera vad som hände just under den här tiden på året, en gång
för länge sedan. Närmare bestämt för 139 år sedan. Det är en händelse som har blivit kallad :
The First Scalp for Custer
Året var 1876. Försöken att köpa Black Hills från siouxerna hade misslyckats och Sitting Bulls siouxer var nu om möjligt
än mera krigiskt inställda och det rapporterades om stora strömningar från reservaten i Dakota och Nebraska till de upproriska
grupperna av ”fria” indianer uppe i Powder Riverlandet. En resursförstärkning för Sitting Bulls krigarstyrka som myndigheterna
nu såg med största oro på och till varje pris ville förhindra. Det innebar att man nu skyndsamt drog samman stora truppstyrkor
från när och fjärran. Överstelöjtnant Eugene Carr med sju kompanier ur 5th Cavalry kallades upp från Fort Hays i Kansas och
placerades vid Fort Laramie, Wyoming för att ta sin plats i den järnring man höll på att slå kring indianreservaten. Där hade
han, i mitten av juni från general Sheridan, fått order att marschera upp med åtta kompanier och upprätta ett bevakningsläger
vid det välkända indianspåret från reservaten till Powder Riverlandet. Samtidigt nåddes han av oroande nyheter angående regementets organisation. Det regemente som han nu i princip själv kommenderat i flera år, då överste Emory var satt på andra
uppgifter i avvaktan på att han skulle gå i pension. Men nu hade Wesley Merritt överraskande utsetts till ny överste efter Emory. En post som Carr alltså hade förväntat sig att få. Men Carr, sin vana trogen, tog sig genast an sina order och hade snart sju
kompanier på plats vid Camp on Sage Creek, en liten fast vaktpost som bemannats för att skydda trafiken till Custer City.
Den 1 juli kom så den nye översten, med ytterligare ett kompani och med ”Buffalo Bill” Cody som vägvisare. ”Buffalo Bill” hade
fått uppdraget som regementets ”Chief of Scouts”, vilket alla, inklusive Carr, var mycket nöjda med. När Merritt väl tagit över
befälet beordrade han gruppen delad i tre bataljoner som fick i uppdrag att spana av landen upp mot Cheyenne Rivers södra
gren. Men fortfarande upptäckte man inga stora grupper av indianer, trots att mindre grupper då och då sågs än här, än där
och den 5 juli var man tillbaka vid Camp on Sage Creek. Här låg man nu stilla mellan den 5 juli till den 11 juli och spanade. Men
inga indianer kom den här vägen. På reservaten var man säkert väl medvetna om arméns närvaro och höll sig avvaktande.
Nya order kom plötsligt som beordrade truppen tillbaka till Fort Laramie för att på nytt upprustas och sedan marschera norrut
för att förstärka general Crooks trupper, som ännu låg kvar i sitt basläger vid Goose Creek (nuvarande staden Sheridan, Wyoming) och väntade på förstärkningar efter sin hårda kamp med Crazy Horse och hans siouxer vid Rosebud Creek den 17 juni.
Under återmarschen till Fort Laramie hade man nått till Rawhide Creek, när man den 13 juli nåddes av ett besked från Red Clouds reservat, vid Camp Robinson, att flera hundra cheyenner nu hade startat mot norr, sedan de hört att Merritts trupp dragits
bort från Powder Rivervägen. Merritt beslutade då att avvakta med återmarschen till Fort Laramie och sände i stället major
Stanton in till Camp Robinson för att försöka få klarhet i om ryktet var sant, att indianerna hade lämnat reservatet. Med sig tog
Stanton kompani C, som skulle följa honom längs Niobrara River ända till platsen där vägen mellan Fort Laramie och Camp Robinson korsade floden. Där skulle kompaniet sedan spana av områdena längs vägen.
Major Stanton återvände dagen därpå med bekräftelser på att så många som 800 indianer, varav 150 krigare, nu var på väg
norrut. Merritts trupp hade under tiden också sökt sig ner längs Rawhide Creek och hade slagit läger vid vägen mellan Laramie
och Robinson, där han nu fick Stantons rapport. Genast beslutade man att så snabbt som möjligt ta sig tillbaka upp till Camp on
Sage Creek, eller ännu längre, för att om möjligt vara där före indianerna.
Den 14 juli startade man på väg tillbaka upp mot Cardinals Chair vid Niobrara River. Under tiden sände man olika spaningsstyrkor norrut. Då dessa grupper inte såg några tecken på att indianerna passerat, beslutade Merrit att man nästa dag skulle ta sig
upp till Sage Creek och därifrån vika av österut, där man räknade med att möta indianerna. Han hoppades att man skulle ta sig
ända fram till en plats där indianspåret från reservaten passerade den lilla bäcken Warbonnet Creek (även kallad Hat Creek).
Klocka 13 på eftermiddagen de 15 juli var man färdiga att marschera ut igen. Man tog bara med sig kompanivagnarna. Löjtnant
Hall fick order att komma efter med de övriga vagnarna så fort det gick. För nu gick det undan. Ingen tid för matrast. Soldaterna fick rota i sina väskor efter sina ”hardtacks” medan de red. I solnedgången började de rida ner i floden Niobraras dalgång
och klockan tio på kvällen slog de läger för natten. De hade då ridit nästan sex mil, utan uppehåll, sedan middagen. Vid midnatt
kom löjtnant Hall inskramlande med resten av vagnarna. Alla var förvånade över att han kunde komma så snabbt.
Redan klockan tre på morgonen den 16 juli gick reveljen igen. Men männen tilläts äta en ordentlig frukost innan uppbrottet
skedde. Klockan fem var man på marsch igen. Väl framkomna till den lilla posten Camp on Sage Creek vid tiotiden på förmiddagen gjordes ett timslångt uppehåll för att låta djuren vila och männen kunna äta en hastig lunch. När löjtnant Hall efter en
stund också kom fram bestämdes att varje man skulle förse sig med tre dagars ransoner och man delade ut ammunition, så att
männen kunde fylla sina patronbälten. Så var man på marsch igen. Merritt ville nå fram till punkten där indianspåret korsade
Warbonnet Creek. Klockan åtta på kvällen nådde man fram till den vindlande bäcken, där man slog läger för natten. Man hade
då sammanlagt avverkat nästan fjorton mil på mindre än trettioen timmar. Det var så pass mycket att löjtnant Hall den här
gången inte hade kunnat hålla jämna steg och följaktligen inte nådde fram innan mörkret sänkte sig, utan tvingades slå läger
ungefär en mil från truppens läger.
Major Masons kompani K tilldelades uppgiften att sätta ut nattens vaktposter och löjtnant King tog med sig korpral Wilkinson
och några meniga och sökte sig fram till en konisk kulle som skymde sikten mot öster. Han placerade sig själv och korpralen på
kullens topp och skickade dansken, menige Christian Madsen, till en annan lite mindre kulle något hundratal meter längre norrut. Härifrån kunde de spana av Warbonnets dalgång i sydostlig riktning. Den riktning som man förväntade sig att indianerna
skulle komma ifrån. Men inget syntes till.
Klockan halvfyra på morgonen, måndagen den 17 juli, hade King order att väcka general Merritt och klockan fyra var hela lägret
på fötter. Småeldar gjordes upp för att männen skulle kunna koka sig kaffe. De sju kompanierna innehöll omkring 330 man.
Med sig hade man läkaren, doktor Powell, samt spejarna ”Buffalo Bill” Cody, Jonathan ”Buffalo Chips” White, Baptiste ”Little
Bat” Garnier och två andra halvblod från Fort Laramie. King återvände till kullen, där Wilkinson fortsatt att hålla vakt. Kvart
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över
fyra pekade korpralen bort mot en åsrygg i sydost och viskade till löjtnant King:
”
- ”Titta där, löjtnant - där är indianer!…
De båda kunde nu se en mindre grupp indianer som avtecknade sig en kort stund mot den ljusnande himlen. Men så försvann
de, för att dyka upp på nytt på en annan ås i sydost. Löjtnant King tyckte att indianerna betedde sig märkligt. Det var som att
de spanade på något längre västerut. Men efter en stund gick det upp för honom vad det var. De vita vagnsdukarna från löjtnant Halls vagntåg dök då upp längs spåret. Indianerna hade alltså upptäckt vagnarna och verkade som att de gjorde sig redo
för att angripa dem. Löjtnant King signalerade genast till general Merritt, som tillsammans med överstelöjtnant Carr, kapten
Sumner och några andra officerare efter en stund kom uppkrypande på kullen för att själva se. Ytterligare några mindre indiangrupper kunde nu från tid till annan ses längre bort i dalen. Det skulle senare visa sig att det här var mindre spanargrupper som
skickats ut från den stora indiangruppen för att förvissa sig om att inga soldater fanns i området.
General Merritt beordrade genast överstelöjtnant Carr att formera sina kompanier till strid i skydd av kullarna. Samtidigt såg
de att indianerna nu skyndsamt började flytta på sig. Men fortfarande verkade de inte ha uppmärksammat truppens läger. Det
var något annat de såg. Och i samma ögonblick gick det upp för alla vad det var. Två soldater kom nämligen ridande från vagntåget mot soldaternas läger. Det var ett par kurirer från löjtnant Hall, med besked att han var på väg med vagntåget. Indianerna placerade sig nu för att kunna överraska de två soldaterna, som inte hade en aning om att de var bevakade.
”Buffalo Bill”, som nu också hade sällat sig till de andra på kullen, påkallade Merritts uppmärksamhet:
- ”Med en handful män, general, kan jag lätt ta hand om de där indianerna, innan de hinner göra någon skada!”…
General Merritt nickade bara samförstånd och ”Buffalo Bill” drog sig tillbaka för att samla ihop en grupp soldater. Sedan gömde de sig nedanför kullen för att kunna störta fram vid rätt tillfälle och möta indianerna, innan de kunde angripa de två kurirerna. General Merritt gav löjtnant King i uppgift att bli kvar på kullen och ge signal till ”Buffalo Bill”, när tillfället var rätt för dem
att slå till. Alla, utom King, drog sig sedan tillbaka.
Under tiden hade överstelöjtnant Carr ställt upp kompanierna B, I och K, totalt 147 man, i slagordning bakom kullen. De båda
kurirerna närmade sig helt ovetande om sin prekära situation och indianerna manövrerade för att i sin tur komma i slagläge
när kurirerna kom fram till bäcken. ”Buffalo Bill” och hans mannar såg intensivt upp mot löjtnant King på kullen, som genom
sin kikare följde hur de olika grupperna närmade sig varandra. När indianerna var något sjuttiofemtal meter från bäcken höjde
löjtnanten armen och ropade till ”Buffalo Bill”:
- ”Nu, grabbar.. Ut med er!”…
Genast satte ”Buffalo Bill” och hans mannar sporrarna i sina hästar och störtade fram
runt kullen till indianernas stora överraskning. En av de första indianerna träffades direkt i höften av ”Buffalo Bills” kula, som också dödade indianens häst. De andra indianerna kastade då omedelbart om sina hästar och försvann snabbt österut, nu jagade av
de tre kompanierna, med kompani K i spetsen. Men ”Buffalo Bill” stannade inte. Snabbt
red han fram till den skadade indianen, hoppade av sin häst och höjde på nytt sitt gevär.
De båda avlossade sina skott samtidigt. Indianens skott missade, men ”Buffalo Bills” kula
ändade indianens liv. Det berättas att ”Buffalo Bill” då rusade fram till den döde indianen, tog hans praktfulla fjäderskrud och skalperade indianen, varefter han triumferande
höjde skalpen mot soldaterna och ropade:
- ”Första skalpen för Custer!”…
Tro vad man vill om den här beskrivningen. Det finns en del avvikande sådana också.
Men det här är den klassiska som står att läsa i de flesta böcker. Fjäderskruden, skölden
och skalpen, som alltså hade tillhört den unge krigarledaren Yellow Hair, (också kallad
Yellow Hand i en del berättelser), såg jag första gången 1976 (alltså precis 100 år efter
händelsen) på Buffalo Bill Historical Museum, i Cody, där den då förevisades. Sedan dess
har skalpen tagits bort ur montern och man vill inte svara på var den nu förvaras.
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Buffelkött
Genom alla tider har präriens indianer jagat buffel och använt dess kött som sin huvudsakliga föda. Olikt de vita nybyggarna uppskattades buffelns kött av indianerna och man åt så gott som allt från de stora djuren. Så viktiga var bufflarna för
dessa indianer, att i stort sett allt i deras liv kretsade kring dem. Varhelst bufflarna vandrade, så flyttade indianerna med dem
året runt. Eftersom indianernas hela livsstil var så beroende av buffeln, så är det inte så märkligt att buffeln spelade en framträdande roll också i deras religion och i deras ritualer och ceremonier.
Buffeln, som egentligen inte alls är en buffel utan en bisonoxe, var mycket nära total utrotning under slutet av 1800-talet på
grund av de vitas kolonisering av landet och utbyggnaden av järnvägar över prärien. Den här tillbakagången innebar betydande
problem för indianerna som behövde förändra hela sin livsstil för att själva överleva. Men ser vi till situationen idag så är buffeln på väg tillbaka. Det är naturligtvis fortfarande långt ifrån de många miljoner djur som tidigare strövade över prärien. Men
man kan nog idag räkna antalet djur till något mellan en kvarts och en halv miljon. Samtliga finns i privata hjordar på inhägnade områden eller i statliga parker. Frivandrande bufflar tolereras
inte av boskapsägare och jordbrukare för risken att de kan sprida sjukdomar till annan boskap.
Buffelkött är en växande marknad idag, vilket är orsaken till att
de hålls på rancher på samma sätt som andra köttdjur. Köttet är
mycket nyttigare än annat kött. Innehåller knappast något fett
och kolesterol. Det är också kalorisnålare, men det innehåller
ändå mera protein. 100 gram rått bisonkött innehåller 109 kalorier och 1,8 gram fett. Samma mängd nötkött innehåller 291
kalorier och 24 gram fett! Dessutom innehåller buffelköttet
mera järn (69%) och vitaminer, samt nyttiga fettsyror som Omega 3 och 6. Inte heller behöver man vara rädd för "Galna kosjukan". På det hela taget kan man säga, att det är ett hälsosammare alternativ till såväl nötkött som kyckling.
Många indianreservat har numera egna buffelhjordar. Och det
gäller inte bara präriestammar. Men bufflar finns idag inte bara i
USA, utan på många platser i världen. Till och med i Sverige.

Hell on Wheels
För er som tyckte om Westernserien Hell on Wheels kan jag tala om, att säsong 4 nu släpps på DVD den 6 juli och kan
köpas från Discshop och de andra nätaffärerna. Själv tyckte jag att det här spektaklet mera var ett frossande i olika slags våld
än en intressant historia om ett skede i Western som faktiskt har inträffat. Men smaken är ju olika…

Hell on wheels - Säsong 4 (4-disc)
TV-Serie av Joe Gayton och Tony Gayton med Anson Mount och Colm Meaney.
Hell on Wheels är en amerikansk western-dramaserie, som hade premiär i Nordamerika den 6
november 2011 på tv-kanalen AMC och i Sverige den 10 februari 2012 på TV6. Serien skapades
av Joe och Tony Gayton, och som utspelar sig i vilda västern år 1865.
Året är 1865, det amerikanska inbördeskriget är slut och Abraham Lincoln är död. Sydstatssoldaten
Cullen Bohannon är ute efter hämnd på den nordstatssoldat som mördat hans fru. Han söker jobb hos
Union Pacific Railroad som just håller på att binda samman USA med sitt jätteprojekt, den transkontinentala järnvägen. Bohannon vet att det finns män med information om vad som hänt hustrun bland
järnvägsarbetarna. Dessa arbetare och det monumentala projektets entourage - bestående av spelare, prostituerade, daglönearbetare, tjuvar och mördare - har givit den transkontinentala järnvägen ett
smeknamn, ett smeknamn som beskriver deras känslor med önskvärd tydlighet - Hell on wheels.

Det kan också noteras att en femte och sista årgång håller på att produceras. Hälften av de
14 nya avsnitten börjar visas i USA den 18 juli i år och andra hälften sänds sommaren 2016.

Dags att lära sig Navajo ?! (nedladdning eller CD + PDF-bok från AUDIO FORUM )
Navajo Place Names (MP3/PDF) 53 minutes of audio, 100-page text; Compiled and written by Alan
Wilson with Gene Dennison, Navajo consultant Foreword by N. Scott Momaday
In the traditions of the Navajo people, there are names for notable rocks, trees, creeks, canyons —
in general, almost every spot. Alan Wilson, formerly Professor of Navajo Language at the Gallup
Branch, University of New Mexico, has compiled this collection illustrating the most widely known
names, those most often encountered in everyday Navajo discourse.
They have been gathered from Navajo sheepherders, ranchers, hitchhikers, and from other encounters with Navajos around the far reaches of Navajo country, as well as from the extant literature.
Navajo place names may be arbitrarily categorized into names with verbs and those without verbs.
Jag vet egentligen inte vad det här är. Men läs själva vidare här: http://www.audioforum.com/
software/info.php?ID=7976
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Boktips
Det har önskats från medlemmarna att få mera information om indianskt ”vardagsliv”. Det här är en bok som innehåller
sådant material. Den här boken är visserligen ganska dyr, men innehåller också en hel del information. (Mera tips nästa sida)

Daily Life of Native Americans from Post-Columbian through Nineteenth-Century America
by Alice Nash(Author), Christoph Strobel Ph.D.(Author); Adlibris 499:- SEK
When Columbus discovered America in 1492, there were over five hundred indigenous groups living in
what is now the United States. Despite the breathtaking diversity and inventiveness of these peoples, the
culture, customs, and history of Native Americans are relatively unknown to many students and general
readers today. In ten narrative chapters, organized by geographical region, Nash and Strobel examine the
real history of Native Americans. How did Natives interact with European settlers? Did they really have pow
-wows? Where did Indian children go to school? Did chiefs really wear feathered headdresses and smoke
peace pipes? Dispelling the myths and stereotypes, the day-to-day lives of these tribes and groups during a
time of tremendous change is discussed. Chapters include details of daily life such as: clothing; colonization; education; farming & hunting; households & homes; leadership & political power; spirituality, rituals
& customs; trade & alliance; warfare; women's & children's roles. Readers will learn the other history of
indigenous people; not what is told in many history books, or seen in Hollywood movies and old westerns.

Månadens konstnär (James Ayers)
James Ayers målar gärna portätt av indianska figurer. Men han har också målat ett antal stora målningar av historiska
händelser. En sådan är målningen som han kallar ”The Encounter” och som visar när upptäckaren Meriwether Lewis först stöter på krigiska blackfootindianer 1806. En
målning som har drag av en liknande tavla
målad av Charles Russell vilken visar när
de båda upptäckarna stöter på flatheadindianerna i Ross Hole i södra delen av Bitterrootdalen. Båda är mycket dramatiska
målningar. Jag har förvisso Russells målning hängande på min vägg. Men jag skulle definitivt inte ha något emot att även
Charles Russell : Lewis and Clark
ha James Ayers målning där också...
meeting the Flathead Indians

James Ayers; The Encounter

Sommarhälsningar från
Bertil Thörn (se lite extra boktips på nästa sida)
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EXTRA MATERIAL!

Flera boktips

EXTRA MATERIAL!

Daily Life of Native Americans in the Twentieth Century
by Donald L. Fixico(Author) Adlibris: 499:- SEK
288 sidor; inbunden; Utgivare: Greenwood, 30 maj 2006
Donald Fixico, one of the foremost scholars on Native Americans, details the day-today lives of these indigenous people in the 20th century. As they moved from living
among tribes in the early 1900s to the cities of mainstream America after WWI and
WWII, many Native Americans grappled with being both Indian and American.
Through the decades they have learned to embrace a bi-cultural existence that continues today. In fourteen chapters, Fixico highlights the similarities and differences
that have affected the generations growing up in 20th-century America. Chapters
include details of daily life such as education; leisure activities & sports; reservation
life; spirituality, rituals & customs; health, medicine & cures; urban life; women's
roles & family; bingos, casinos & gaming.
Black and white photographs, maps and charts are interspersed throughout the text
to assist readers. Reference features include a timeline of historic events, sources for
further reading, glossary of terms, bibliography and index.

American Indians in a Modern World
by Donald L. Fixico
Adlibris: 281:- SEK
257 sidor; häftad; Utgivare: Alta Mira Press, 28 januari 2008
American Indians in a Modern World examines the persistence of American Indian
culture in a world of explicit antagonism and rapid modernization. Surveying the many
facets of Indian life, from tribal ceremonies to Indian humor and gaming tables, Donald L. Fixico shows how Indian nations have survived threats to their culture and their
very existence by relying on a flexible mix of traditional and modern values, enabling
them to adapt to a world of airplanes, cities, and the Internet. Fixico looks deeply at
Indian culture in its inescapable confrontation with the modern world: the formation
of tribal governments in the 1930s, the service of thousands of Indians in World War
II, the development of activist movements, the evolution of Indian artistic traditions,
and efforts to balance traditional and modern education. American Indians have survived and often thrived in a rapidly changing world, he observes, because of their cultural resilience.

Rez Life
by David Treuer Adlibris: inb. :205:- SEK; häft: 134:- SEK
330 sidor; Utgivare: Grove Press / Atlantc Monthly Press
Celebrated novelist David Treuer has gained a reputation for writing fiction that expands the horizons of Native American literature. In "Rez Life," his first full-length
work of nonfiction, Treuer brings a novelist’s storytelling skill and an eye for detail to
a complex and subtle examination of Native American reservation life, past and present. With authoritative research and reportage, Treuer illuminates misunderstood
contemporary issues of sovereignty, treaty rights, and natural-resource conservation.
He traces the waves of public policy that have disenfranchised and exploited Native
Americans, exposing the tension that has marked the historical relationship between
the United States government and the Native American population. Through the eyes
of students, teachers, government administrators, lawyers, and tribal court judges, he
shows how casinos, tribal government, and the Bureau of Indian Affairs have transformed the landscape of Native American life.
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Daily Life of the Inuit
by Pamela R. Stern Adlibris; inbunden: 545:- SEK
206 sidor; Utgivare: Greenwood 16 juni 2010
Daily Life of the Inuit is the first serious study of contemporary Inuit culture and communities from the post-World War II period to the present. Beginning with an introductory essay surveying Inuit prehistory, geography, and contemporary regional diversity, this exhaustive treatment explores the daily life of the Inuit throughout the
North American Arctic—in Alaska, Canada, and Greenland.
Twelve thematic chapters acquaint the reader with the daily life of the contemporary
Inuit, examining family, intellectual culture, economy, community, politics, technology, religion, popular culture, art, sports and recreation, health, and international
engagement. Each chapter begins with a discussion of the historical and cultural underpinnings of Inuit life in the North American Arctic and describes the issues and
events relevant to the contemporary Inuit experience. Leading sources are quoted to
provide analysis and perspective on the facts presented.

Daily Life on The Old Colonial Frontier
by James M. Volo, Dorothy Denneen Volo;
Adlibris; inbunden: 572:- SEK
368 sidor; Utgivare: Greenwood 30 september 2002
The frontier region was the interface between the American wilderness and Europeanstyle civilization. To the Europeans, the frontier teemed with undomesticated and unfamiliar beasts. Even its indigenous peoples seemed perplexing, uninhibited, and violent. The frontier wasn't just a place, but a process, too. It was a hazy line between
colliding cultures, and a volatile region in which those cultures interacted.
This volume explores the frontier, explorers, traders, missionaries, colonists, and native
peoples that came into contact. Everyday life is presented with all of its difficulties-the
trading, trapping, and farming, not to mention the chronic threat of violence. Examining the period from the perspective of both Europeans and Native Americans, this book
features over 40 illustrations, photographs, and maps, making it the perfect source for
anyone interested in how people lived on the old colonial frontier.

Spirit of the Harvest: North American Indian Cooking
by Beverly Cox ; Bokus.com; inbunden: 290:- SEK
256 sidor; Utgivare: Stewart, Tabori & Chang 1 sept 1991
The reissued James Beard and IACP award winner Spirit of the Harvest brings authentic
Native American recipes into the modern home kitchen. This carefully researched
cookbook presents 150 recipes from across the United States, incorporating many indigenous ingredients and traditional dishes from the Cherokee, Chippewa, Navajo,
Sioux, Mohegan, Iroquois, Comanche, Hopi, and many other North American tribes.
Each chapter is introduced by an expert on the region and discusses the cultures of
major tribal groups, their diets, their ceremonial use of food, and the historic dishes
they developed. Spirit of the Harvest celebrates the many cooking traditions that have
stood the test of time and are still very much alive today.
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