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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

Efter sol kommer regn
Jo men visst… Det stämde den här gången också. Och det blev inte lite
heller. Över 50 mm på ett dygn gjorde att Lussebäcken nere i Ramlösaparken
nästan svämmade över. Och nu har vi fått en god bit över 100 mm de gångna
veckorna. Vi har ändå klarat oss utan att bli blöta om fötterna. Men andra här
nere i Skåne har inte varit så lyckligt lottade. Vi har hört om översvämmade
tomter och vattenfyllda källare både här och där. Och mera ser det ut att komma.
Så finns det sådana som har ”Brexitat” sig, förmodligen fullständigt utan
att förstå vad de har gjort. Typiskt är väl därför också att alla ledare, som högljutt stod på barrikaderna för att elda på för att få till stånd just det här, nu
plötsligt har fått kalla fötter och helt enkelt hoppat av!!! Okey, det bevisar väl
bara, ”att man har de politiker man förtjänar”. Personligen tycker jag snarast att
det låter näst intill kriminellt. Men politiker kan ju tillåta sig vad som helst. Det
är ju de som bestämmer. Och när det inte är skojigt längre så får någon annan
reda upp det hela. Observera att det här är inget politiskt inlägg. Vi är och ska
förbli en politiskt obunden sammanslutning. Se det här mera som en personlig
reflektion i såväl förvåning som ilska. Hur kan man göra så mot sina kompisar?
Har man inget ansvarskännande? Som straff fick också engelsmännen se sig
förbisparkade av lilla Wales fotbollslandslag i FIFAs ranking. Det måste förmodligen svida ännu mera än att nu stå där med Svarte Peter i EU-spelet.
På Indianklubbsfronten har antalet medlemmar ökat ytterligare något.
Men vi lär inte komma upp till förra årets antal. Årets 152 medlemmar är 11
mindre än förra årets 163, som i sin tur var 9 mindre än 2014 års siffra på 172.
Så rutschbanan känns ganska brant. Ekonomiskt står vi oss dock väl, efter att en
hel del extrainkomster strömmat till. Inte minst genom att vi nu har sålt ett
stort antal av kvarvarande gamla tidningsnummer. Om flera av er tycker att ni
skulle vilja skaffa äldre nummer, så är det bara att gå in på vår hemsida
www.indianklubben.org och där gå till fliken ”Medlemstidning” och klicka på
underrubriken ”Tidigare utgivna tidningar”. Där finner ni listan med allt som
ännu finns att köpa.
För övrigt har jag slitit hårt med materialet till vårt höstnummer av medlemstidningen. Den kommer att innehålla endast en enda artikel. Men en som
är så lång att vi kommer att ha fyra extrasidor. Alltså max för vad som ryms
inom portogränsen 100 gram. Allt handlar om händelser under det som kallats
”Red Clouds Krig” och som alltså utspelade sig för precis 150 år sedan. Mera
avslöjar jag inte.
Bästa hälsningar till er alla från Bertil Thörn
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Nya medlemmar
I det förra informationsutskicket hann jag att få med en liten not om att vi nu åter igen hade fått ett ökat medlemsantal.
Men det fanns inte då plats för en ytterligare beskrivning av vad som hade hänt. Men som ni säkert har sett av vår hemsida så
är vi nu 152 medlemmar. Och det sedan en ny medlem, Göran Telhede i Kungsbacka, har valt att ansluta sig till oss. Samtidigt
med hans inträde så valde även en av våra tidigare medlemmar, Mats Lindvall i Bromma, att förlänga sitt medlemskap med
ytterligare ett år.
Vi hälsar nu båda välkomna och hoppas att vår verksamhet ska motsvara era önskningar.

Ny TV-serie om utvecklingen i den amerikanska Västern
Även det här signalerade jag också om i det förra utskicket. Då hade serien inte hunnit börja, varför jag inte kunde kommentera den med något annat än vad jag hade för föraningar om den utifrån vad som hade framkommit i förhandsreklamen.
Och som ni kanske minns så var jag då rätt så avvaktande och tämligen tveksam till såväl upplägg som syfte. Nu har jag sett de
två första avsnitten och mina farhågor, eller ska vi säga tveksamheter, har inte precis suddats ut.
Jag har också hunnit få synpunkter från två av våra medlemmar, som båda också känt sig mycket tveksamma till vad
som bjuds. Så här säger de. Vi tar en lite kortare kommentar från Peter Davey först.
Hi Bertil, har nu sett hela del ett av serien om den vilda västern. Del 2 kommer i repris snart. Var inte imponerad av hur
historien har presenterats. En annan serie som heter -”How the West was Won” och som visats tidigare var mycket bättre. Den nya serien hakar upp sig på detaljer som inte bidrar till hur förloppet av händelser ägde rum. Till exempel Custers
uniform och kritik av en soldat han inspekterade. Hur vet man att detta har hänt. Såg han ut som i filmen?
Dina kommentarer välkomna!! MVH Peter
Än något mera detaljerad åsikt om seriens första avsnitt kom från Rolf Bejgarn, som skriver så här efter att ha sett det
första avsnittet:
Kan inte låta bli att kommentera en annan märklig dito - Den våldsamma vilda västern - Din misstanke att den skulle
vara ytlig var väl närmast ett understatement.
En speakerröst säger ”vid slutet av andra istiden, vandrade nomadiska jägare till Amerika via landbryggan mellan Sibirien och Alaska”. Visst man har ju sett det, pälsklädda människor som trötta vandrar fram genom snön. Men i den här s.k.
dokumentären ser man de pälsklädda ridande eller ledande hästar.
Jo, jo så nu vet tv-tittarna hur hästen kom till Amerika.
Hästar, snö samt Red Cloud saknas dock vid Fetterman battle. Källforskning i serietidning?
Ensam Crazy Horse ” riding the brave line” kavalleristerna kliver av sina hästar för att ägna sig åt prickskytte. Ur det
höga gräset reser sig indianer och springer mot …Suck!
Nåja, om några timmar del 2, med bl.a. Washita massacre, som troligen även den utspelar sig en ljus och varm sommardag.
Något trist att se Robert Redford stå bakom serien. Robert Redford som efter det tragikomiska debaclet efter premiären
av Jeremiah Johnson -1972, vilket fick honom att göra avbön och att intressera sig för ursprungsbefolkningen.
Med vänlig hälsning! Rolf
Vi tackar både Peter och Rolf för deras inlägg. Ni andra får gärna komma med era synpunkter också Och ni behöver inte
alls hålla med, om ni upplever något annat. Jag har nu också alltså sett de båda första avsnitten och mina tveksamheter från
det förra utskicket kvarstår och har dessvärre stärkts. Men jag ska faktiskt låta det gå ytterligare ett par avsnitt innan jag definitivt avger mitt omdöme. Jag tycker att det finns några saker som är bra och det har främst att göra med de inspelade dramatiseringarna. Och då främst hur man framställer miljöer och rekvisita. Fotot är alldeles utmärkt och valet av inspelningsplatser
mycket bra. Här ges verkligen fina vyer över det storslagna landen ute i Västern. Men där slutar nog tyvärr också mina direkt
positiva omdömen. Det var ju direkt pinsamt att se hur man porträtterade general Custer!
Det jag fortfarande känner mig förvirrad över är själva upplägget för historiebeskrivningen. Det sägs i början av filmen (som ett
slags produktspecifikation kan man förmoda) att ”Vi ska de närmaste åtta timmarna dela med oss av historien om en avgörande period i USAs historia. En period då män som Jesse James, Sitting Bull, Billy the Kid och Wyatt Earp formade gränslandets och
nationens öde”. Det hela avrundas sedan med, att en tydligt trött och sliten Robert Redford slår fast:
”Jag är glad att nu få dela med mig till er den definitiva historien om en av de mest betydelsefulla perioderna i vårt lands historia”.
Och det må väl så vara. Den historia han talar om har ju totalt inte omfattat mera än 240 år! Och den historia som han
då alltså menar varit den mest avgörande delen, var den tid som utspelade sig mellan Inbördeskrigets slut 1865 och fram till
massakern vid Wounded Knee 1890. Alltså bara 25 år! Det här kan jag inte hålla med om. Att dessutom beskriva den här tidens
avgörande händelser och personligheter som något som utförts av gangsters, missanpassade typer, mordlystna och äregiriga
soldater, indianska krigare och motståndsmän, det låter för mig ganska snedvridet och troligen mera varit ägnat att sälja den
här filmprodukten.
Jag menar nog att de mera avgörande ögonblicken i USAs historia ligger i de industrialiserade områdena med sådan personer
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som Henry Ford, Tomas Alva Edison, med irokesindianernas orädda klättrande på järnbalkarna som behövdes för att bygga alla
jätteskyskraporna, med folket på NASA och deras teknikutveckling inom rymdforskning och (tyvärr) även fysikerna inom Manhattanprojektet och teknikerna i Los Alamos New Mexico, som utvecklade och byggde atombomben. Det enda objekt av betydelse som skedde i Västern och som jag skulle vilja klassa som avgörande, var Thomas Jeffersons köp av landområdet Louisiana
och kaptenerna Lewis och Clarks utforskande av detta område. Kanske man också skulle tillägga alla de skinnjägare som på
1870-talet slaktade ner de jättelika buffelhjordarna ute på prärien. De förändrade verkligen många folks livsförutsättningar.
Jag nöjer mig med det här så länge och återkommer när jag har sett lite mera. Och kom ihåg att ni också kan hjälpa till att analysera den här seriens för– och nackdelar, så att vi får till en allmän och förhoppningsvis rättvisande bedömning.

Frågan om en eventuell chattsida
En av de frågor jag har väckt tidigare är om det skulle finnas intresse för att vi skulle starta en chattsida för medlemmarna, där man kunde samtala med varandra om saker som berör vårt gemensamma intresse. Förra gången jag ställde frågan fick
jag något knappt halvdussin svar. De flesta visade sig vara negativa och man sade sig inte förstå vad en sådan sida skulle användas till, alternativt att det fanns tillräckligt mycket ”skitsnacksidor” på nätet redan. Men så tog jag upp det ännu en gång och
fick då bara ett enda svar. Visserligen ett relativt positivt. Men intresset totalt sett är helt klart inte tillräckligt stort för att vi ska
offra tid och ansträngningar på att dra igång något sådant. Vi får hålla oss till de här informationsutskicken. För även här kan ni
ju ställa frågor om ni saknar några uppgifter, eller vill höra andras åsikter om någon speciell fråga. Ända skillnaden är ju då att
allt måste gå via mig först.

Hobbytillverkning av indianskinspirerade saker
Jag vet att det finns några bland våra medlemmar som själva håller på med, vad vi kan kalla ”indianskinspirerat hantverk”. Men i dessa spalter ser vi mycket sällan något om denna intressanta genre. När det någon gång dyker upp, så brukar det
främst vara tips om vad man kan köpa (om man har gott om dollar), eller tips om vad man kan se på olika museer. Men i USA
och i många andra delar av världen (inte minst Ryssland) så är det mycket vanligt att syssla med sådan tillverkning. Ni mins
kanske att jag hade en förfrågan från en kille i Slovakien, som ville ha hjälp med att skaffa älgskinn.
I en av mina gamla ”hantverkstidningar” hittade jag en artikel om att det i Powwow-cirklar på senare tid har uppkommit en
”blandstil” när det gäller dekorationsmönster. Vi har ju vant oss vid att man i gamla tider ganska lätt kunde avgöra om till exempel ett par mockasiner var irokes, sioux, eller kiowa, bara att genom att se på mönster och färgval. Men nu börjar det alltså
att bli populärt med ”blandstilar”. Ett exempel på det var ett par kvinnomockasiner som var tillverkade av författaren till den
tidningsartikel jag läste, Michael Scheiblhofer. Han skriver så här:
I spåren av den uppblommande Pan-indianismen på 1970-talet kunde man se att traditionella mönster och stilar när det
gällde pärlbroderier plötsligt började blandas. Ett exempel på hur det kunde se ut är dessa kvinnomockasiner tillverkade av
mjukt koskinn i överdelen och hårt tjurläder i sulan. De är fodrade med kaninskinn för att vara sköna att gå i för den kvinna de
var gjorda för. Pärldekorationerna längs sidorna är förvisso traditionellt Omaha blommönster. Men färgerna är av betydligt
nyare, ljusare varianter. Även tillverkningen skiljer sig. I stället för det vanliga lazy stitch, eller med påsydda applikationer, är
broderiet gjort med cross-over stitch. Alla pärlor är av storleken 10/0 Czech seed beads. Bakgrunden är utförd med #26 white.
Blommorna är alla olikfärgade, i kontrasterande färger. Ni kan också notera att i centrum av varje blomma finns en enskild
pärla i avvikande färg. Och det här är gjort med avsikt. Det var något man alltid gjorde i avsikt att det skulle uppfattas som ett
misstag. Det här gjordes av respekt för Skaparen. Meningen var att det skulle markera, att det endast var Skaparen själv som
kunde vara helt felfri. Det här exemplet visar hur man numera alltså kan blanda stilar från olika stammar, samt kombinationer
av både gamla och nya designer och färger och därmed skapa vackra och samtidigt unika moderna dansmockasiner.
För gemene man, som förmodligen köper sådana här nytillverkade saker enbart för att de är vackra eller sköna att använda, så
har det här ”förfalskningssättet” naturligtvis ingen betydelse.
Men om man är en samlare och vill ha gamla, ”äkta” saker så ska

man naturligtvis vara uppmärksam på sådana här saker.
Dessutom ger det en förvanskad bild av de gamla kulturerna för den som kanske inte är så bevandrad i ämnet
och sitter inne med sådana kunskaper. En del av kulturen
kan sägas urvattnas på det viset.
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En tragisk historia
Från Carol Bailey, i Montana, har jag fått den här berättelsen om en tragisk händelse som inträffade på deras gård för
länge sedan. Så här berättar hon i två olika mail som jag har klippt ihop.
In 1890, one of Jack’s grandmother’s relatives, a young man of sixteen by the name of Hugh Boyle, came out from New
York to live and work at Patrick Lynch’s ranch. (Det är den ranchen där Carol och Jack Bailey nu bor). Patrick was Grandma Alice
Baileys father. Occasionally Hugh Boyle would go up to another relatives house, the Gaffneys, to visit. One afternoon, he asked
if he could go bring in their milk cow. While searching for her, he came upon two young Indians butchering the cow.
Words were exchanged, and one of the Cheyennes lifted his rifle and shot Hugh in the head. Frightened, they hurriedly buried
his body in a shale slide. When Hugh’s horse came back to the ranch, riderless, blood was found on the saddle. Hugh Lynch
enlisted the help of Henry Bailey and they went looking for the boy. They found his bloody cap but no sign of Hugh Boyle. The
Indian Agent at Lame Deer and the Cavalry were advised and Indian scouts were sent out to track down the young Cheyennes.
In the meantime, the tribe all fled to the hills, expecting reprisals. The government sent a box of rifles to Rosebud to arm the
settlers. Conditions had already been tense between the ranchers and the Indians and this incident added fuel to the fire.
Everyone expected an uprising. The settlers all gathered at one ranch and one of them went to pick up the rifles that the government had sent.
The scouts eventually found the boy’s body and word was sent to the tribal leader to send the boys responsible in to stand
trial.
The Indian boys said that wasn’t possible. Their tradition forbade it. If they were to die for what they did it would have to be
when they were fighting, or their spirits couldn’t go to “the happy hunting grounds”. An agreement was finally made that the
boys would ride down a hill with their weapons in front of the line of soldiers ready with their rifles. They would ride back and
forth until they were both shot dead.
The tribal leader had a meeting with the people of the tribe. He told them that the days were gone when you could do these
things and reparation had to be made. After the execution, the tribe placed rocks in the outline of Hugh’s body as he lay after
he was shot. It’s still there to this day.
A couple of years ago, Jack was sitting at the table with a Cheyenne by the name of Phillip Whiteman and a curator from the
Smithsonian Museum by the name of Herman Viola. Mr. Viola said he was amazed to be sitting in the kitchen having a friendly
conversation with the descendents of that incident. Jack is a descendent of Hugh Boyle and Phillip is a descendant of the boy
who killed him. The rifle that Jack’s granddad got from the government disappeared sometime over the years but Jack still has
the scabbard with his brand on it.
The three characters involved were very young ..just teenagers.. the youngest only fourteen, the others seventeen and sixteen.. just kids.
Head Chief was hot headed, the other boy was a follower. Hugh was a kid from back east who had come to spend some time
on his relatives homestead in Montana. One of his jobs was to bring the milk cow in at night.
At that time the Cheyenne were not being treated very well by the Army and the agents. The food they were given was bad,
much of what they were supposed to be getting was taken by soldiers. What they got was often rotten and worm infested.
They were hungry.
Head Chief had a quarrel with his girlfriend and was going to prove his manhood by getting food. He and Young Mule went
hunting. They saw the milk cow and shot it. As they were gutting it out, Hugh Boyle road up on them horseback. Words were
exchanged and Head Swift shot Hugh. They realized they had to get rid of the body so loaded him up and took him a ways
away. His hat fell off where he fell. As soon as his family realized he should be back and wasn’t they went looking. A search
party was organized when his bloody hat was found along with the butchered cow.
My memory of the search fails me but the boys body was eventually found. The elders of the tribe got word to the boys that
they had to turn themselves in and accept the punishment. They told their people the days were gone when they could murder whites and they must learn to live together. Young Mule, one of the boys, he had no family to speak of and when he was
sentenced, he said he had no one and nothing to live for without Head Chief, so chose to accept the same fate. He was fourteen years old..
The boys sentence was death. In order to die a warriors death , they chose to die “fighting” so agreed to ride down a hill which
is in the middle of the town of Lame Deer now, carrying their weapons while the soldiers were lined up with rifles. The soldiers
fired a volley of shots and the boys fell of their horses, dead. They had died warriors so were worthy to spend eternity in the
“Happy Hunting Grounds”.
The Elders ordered a monument made of flat rocks that were laid out in the shape of Hugh Boyle as he died. They are still
there. Some of the older Indians met with Jack a year or two ago about having some kind of ceremony there but we never
heard anything more about that.
I don’t remember if it was the Uncle or the grandfather of Hugh Boyle, who on his death bed said he forgave the murderers
because they were driven by hunger. That part of the family were Gaffneys, who were Grandma Baileys relatives.
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Apache Nightmare
The Battle at Cibecue Creek;
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In An Apache Nightmare, Charles Collins tells the story of the Battle at Cibecue Creek, a pivotal
event in the Apache Wars.
On August 28, 1881, Col. Eugene Asa Carr left Fort Apache, Arizona Territory, with two cavalry
troops and a company of Indian scouts. Their aim was to arrest a Cibecue Apache medicine man,
Nock-ay-det-klinne, rumored to be inciting his followers against whites in the area. The arrest at
Cibecue Creek was uneventful, but as Carr's forces returned to Fort Apache, the medicine man's
followers attacked. The Apaches were soon joined by the Indian scouts, marking the skirmish as
the only wholesale mutiny of an Indian scout company in U.S. military history.
Basing his account on extensive primary sources, including testimony from Apaches themselves,
Collins describes the events leading up to the incident, recreates the battle, and analyzes its aftermath.

Betraying the Omaha Nation,1790-1916; By: Judith A. Boughter
ILLUSTRATIONS: 13 B&W ILLUS., 7 MAPS
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Betraying the Omaha Nation is the first comprehensive history during the years of 1790-1916.
Tracing events from the Omahas’ glory days under Chief Black Bird through the loss of most of
their land during the World War I era. Judith A. Boughter brings to light the Omahas’ complex and
ultimately tragic story.
Unlike many Plains tribes, the Omahas never had a clash with the U. S. Army; instead, beginning in
the nineteenth century, they became entangled in government red tape, waging losing battles
with federal bureaucrats, reformers, land speculators, and Nebraska politicians. As Boughter demonstrates, the progressive tribal leaders led government officials and well-intentioned reformers
to overestimate the Omahas’ degree of acculturation. As a result, the Omahas became the prototype for several ill-advised government programs during the assimilationist era, each of which
contributed to the loss of Omaha land and threatened to destroy their rich culture.

Beyond Bear’s Paw
The Nez Perce Indians in Canada ;

By: Jerome A. Greene

ILLUSTRATIONS: 18 B&W ILLUS., 1 MAP
PUBLISHED: 2010
HARDCOVER ISBN: 97

The bitter yet poignant story of the Nez Perces who escaped into Canada in the fall of 1877,

Nez Perce (Nimiipuu) Indians were desperately fleeing U.S. Army troops. After a 1,700-mile journey across Idaho, Wyoming, and Montana, the Nez Perces headed for the Canadian border, hoping to find refuge in the land of the White Mother, Queen Victoria. But the army caught up with
them at the Bear’s Paw Mountains in northern Montana, and following a devastating battle, Chief
Joseph and most of his people surrendered. The wrenching tale of Chief Joseph and his followers is
now legendary, but Bear’s Paw is not the entire story. In fact, nearly three hundred Nez Perces
escaped the U.S. Army and fled into Canada. Beyond Bear’s Paw is the first book to explore the
fate of these “nontreaty” Indians. Drawing on hitherto unexplored Canadian and U.S. sources, including reminiscences of Nez Perce participants, Jerome A. Greene presents an epic story of human endurance under duress.
Greene vividly describes the tortuous journey of the small band who managed to elude Colonel Nelson A. Miles’s command.
After the escapees crossed the “Medicine Line” into the British Possessions, they found only new trauma. Within a few years,
most of them stole back to their homelands in Idaho Territory. Those who remained north of the line faced a difficult and uncertain future.
In recent years, Nimiipuu descendants from the United States and Canada have revisited their common past and sought reconciliation. Beyond Bear’s Paw offers new perspectives on the Nez Perces’ struggle for freedom, their hapless rejection, and their
ultimate cultural renewal.
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Månadens konstnär
Karl Ferdinand ”Charles” Wimar
1828—1862

Hälsningar BERTIL THÖRN
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