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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

Ännu ett nytt informationsutskick
Vad har ni gjort under de två veckor som har gått sedan sist? Själv har
jag förnyat mitt medlemskap hos ”Museum of the Mountain Man”. En förening
i den lilla staden Pinedale i Wyoming. De har ett mycket fint litet museum. Men
deras främsta företräden är det avancerade program de årligen har med symposier och rendesvouz-program, som alltid är av allra högsta klass. Deras årstidskrift är också av allra högsta klass, såväl innehållsmässigt som utförandemässigt. Där ligger vi hästlängder efter. Stora hästar…
Så har jag haft mailkontakter med den kvartsindianske konst-glas-artisten
Preston Singletary och jag har gjort färdigt en DVD-skiva med två stycken fotoalbum från två av våra medlemsresor. Dels 2008 till Sydvästern och 2010 till
Nordvästern. Båda de här fotoalbumen ligger nu på hemsidan, men mera om
båda de här sakerna längre fram i det här utskicket. Vad har jag gjort mera? Jo,
jag har haft trevligt besök av andra vänner och medlemmar i Indianklubben.
Och så har jag naturligtvis kämpat på med texten till nästa tidning, som ska
skickas ut i september. Har kommit lite mera än halvvägs… så det finns hopp.
Vidare har jag suttit och väntat på ett massivt gensvar från medlemskretsen, om
uppslaget som aviserades i förra utskicket, att vi eventuellt skulle skapa en chatsida för medlemmarna att utbyta tankar och information på. Ett gensvar som
jag fortfarande väntar på. Jag har också funderat på: om, hur, var och när vi
skulle kunna ha ett medlemsmöte under hösten. Ett funderande som inte har
lett fram till något ännu. Har ni några idéer eller önskemål?
För övrigt så är ju vädret som det är.. Och allt det där andra vanliga, ni vet.

Pengar och konton ännu en gång
Nu har jag rensat upp och organiserat om allt i djungeln av olika konton
för de pengar Indianklubben har för tidningsutgivningen och den övriga verksamheten. Ni känner ju till, sedan tidigare information, allt om banken Nordeas
tilltag att kasta ut alla privatpersoner ur deras hantering av Postgirot (Plusgirot).
Efter deras ultimatum har jag nu skaffat ett nytt så kallat Privatkonto hos Swedbank, som visserligen står i mitt namn, men som är helt reserverat för Indianklubbens pengar. Det kontot, som det har gått ut information om tidigare, är nu
uppsatt och igångkört enligt konstens alla regler och fungerar. Det är även
kopplat till tjänsten Swish, så att ni som vill kan betala direkt via era mobiltelefoner. Enligt informationen från Nordea skulle innestående pengar flyttas över
till angivet konto och Plusgirot avslutas så fort jag skickat in alla papper. Men
tror ni att de gjorde det…? Ingalunda! Jag fick snällt själv flytta pengarna och
kontot är fortfarande inte avslutat, trots att det är mera än en månad sedan.
1

Vad hände i historien under den här veckan för ett antal år sedan ?
Det var en stekhet söndag, den 31 juli, 1881, i de två tvillingstäderna Bismarck och Mandan på ömse sidor om Missouri
River. Hundratals människor trängdes nere vid flodbåtskajen i Bismarck. Alla väntade de på en person, nämligen Sitting Bull,
”general Custers mördare”, som man framställde honom då. Från sin självpåtagna landsförvisning i Kanada hade den berömde
siouxhövdingen äntligen i juli 1881 beslutat att överlämna sig till myndigheterna i USA. Han möttes vid gränsen av kapten Walter Clifford, som tillsammans med en sergeant och med fem andra indianer som vägvisare och tolkar eskorterade honom till
Fort Buford, som låg där Yellowstone River rinner ut i Missourifloden. Där skedde så den formella kapitulationen genom att Mr
Bull lämnade över sin Winchester till sonen Crowfoot, som i sin tur fick lämna över den till major Brotherton. Tillsammans med
sitt lilla sällskap (totalt 188 personer) sändes Sitting Bull därefter med hjulångaren General Sherman nerför floden. I staden
Bismarck angjorde man så den 31 juli hamnen för ett kort stopp, så att stadens styrande och den nyfikna allmänheten skulle få
en skymt av celebriteten. Här såg nu Sitting Bull för första gången ett ånglok på nära håll. Den vagn som var uppkopplad till
loket var inget mindre än ex-generalen Herman Haupt (18171905) högst privata vagn. Haupt som nu var VD för Northern Pacific Railroad (från 1881 till 1885) välkomnade här Sitting Bull, som
av Haupts sekreterare, B. D. Vermilye, inbjöds att ta plats i vagnen för att skjutsas in till staden. Något som Sitting Bull dock vägrade. Men först efter att han frågat hur järnhästen fungerade och
hade fått en kort demonstration av lokföraren, så skakade han
bara på huvudet. I stället transporterades han in till stadens centrum i en militär ambulans, tillsammans med sin syster, Four
Horns och några andra hövdingar intryckta i vagnen tillsammans
med honom. Vid Sheridan House hälsades han så välkommen av
stadens styrande, med Edwin ”Fish” Allison som tolk. Därefter
förflyttade sig hela sällskapet till Merchant Hotel, där en middag
Före detta generalen
Ånglok tillhörande Northern
stod framdukad. Författaren och tidigare handelsmannen Judson
och senare VD för NPR
Pacific Railroad vid lastkajen
Herman Haupt
i Bismarck, North Dakota
E. Walker berättar hur hövdingen förvånade alla, när han väl
framkommen till receptionen, tog fram en gammal sliten blyertspenna och själv skrev in sitt namn i liggaren! (Handelsmannen Gus Hedderich, vid agenturen i Wood Mountain i Kanada, där
Sitting Bull handlade, hade lärt hövdingen att skriva sitt namn). Walker såg till, att med hjälp av ett kalkerpapper, försäkra sig
om en kopia av autografen. En kopia som han senare på hösten 1881 publicerade i sin bok
”Campaigns of General Custer”.
Middagen serverades under stor pompa och ståt, alltmedan den nyfikna massan gapande
trängdes i dörrar och fönster för att få en skymt av den berömde vilden. Efterhand lättade
stämningen och indianerna skrattade förnöjt när de fick veta vad det var för maträtter som
dolde sig bakom alla de konstiga namnen. Men det mest fantastiska i Sitting Bulls ögon var
ändå glassen som serverades till desserten. Han undrade hur det kunde vara möjligt att något
kunde vara så fruset och kallt på en så stekhet dag.
Middagen varade till omkring klockan sex på kvällen, då indianerna fördes tillbaka till hjulångaren för vidare transport ner till Fort Yates och Standing Rock Indian Reservation. Men väl
framme vid landgången möttes Sitting Bull av en gammal bekant. Det var en kvinna, Zoe Lulu
Harmon, som var dotter till Mathilda “Eagle Woman” Galpin-Picotte (1820 – 1888), och numera gift med handelsmannen vid Fort Lincoln. Innan indianerna slutligen åter gick ombord på
General Sherman, upptäckte Sitting Bull att hans autografer, hans pipa och andra småsaker
var livligt eftertraktade av alla vita som trängdes omkring honom och som de var villiga att ge
honom pengar för. Väl ombord igen var han alltså rikare såväl ekonomiskt som erfarenhetsmässigt om än något förundrad över sina betvingares konstiga vanor och åsikter.
Tidig bild på Sitting Bull, eventu- Det har också förekommit påståenden om att fotografen Goff skulle ha tagit det första fotoellt med den kopia av hans auto- grafiet av Sitting Bull vid det här tillfället i Bismarck. Men det är knappast troligt, då Sitting Bull
graf som Walker kopierade
vid det här tillfället fortfarande var klädd i såväl enkla som smutsiga kläder och inte alls så som
han framstår på de foton som vanligen tillskrivs just Goff. (Detta hände alltså för 134 år sedan).

Medlemskontakter
Ni kommer ihåg att jag i förra utskicket skrev om ett mail jag hade fått från Eva Ölund, som tyckte att vi borde starta ett
chatrum för medlemmar i vår sammanslutning, där var och en själva kan posta sina berättelser, bilder, frågor till varandra, skapa nya nätverk, lära känna internationella läsare osv. Jag bad då också om era synpunkter på det här och väntade med spänning på alla lysande tips och idéer som skulle dyka upp. Men gensvaret har varit näst intill obefintligt!!! Endast två medlemmar
(1,25% av medlemmarna) har uppmärksammat det här och tyckt att det vore bra om något sådant infördes. Det var en besvikelse och tyvärr innebär det att jag inte i nuläget lägger något arbete på att utarbeta ett sådant system. Men är det flera som
trots allt är intresserade så kanske jag kan återkomma till det. Det finns ett system som heter Proboard, som skulle kunna vara
användbart. Men det måste finnas ett betydligt större intresse för att jag ska gå vidare. Vi har faktiskt redan idag en möjlighet
till meningsutbyte genom vårt Facebook-konto. Adressen är http://www.facebook.com/pages/Indianklubben-iSverige/149937685060184
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Det sker positiva saker också i det indianska samhället
Jason Hill växte upp på reservatet i Camp Antelope strax sydost om Coleville i Kalifornien. Trots en svår barndom och
uppväxt har han skaffat sig såväl utbildning som en plats i samhället. Efter att ha arbetat som rådgivare i drog- och alkoholrelaterade frågor för Reno-Sparks Indian Colony i Reno, Nevada, drömmer han nu om
att kunna starta en egen restaurang, som han avser att kalla "House of Frybread".
Det kanske inte låter som det mest positiva att starta en verksamhet kring en sådan produkt. Men han avser att det inte bara ska bli en ny restaurang i Reno, utan
en plats där hela samhället kan komma samman med poesiläsning, karaoke, pärlbroderier och kurser i regaliatillverkning, powwowsång för barn och språkutbildning.
Hill, som är av Northern Paiute och Western Shoshone ursprung håller nu på med
att samla in medel för att kunna starta sin drömrörelse. Han förklarar att den restaurang han kommer att starta ska erbjuda traditionella indianska rätter. Den
huvudsakliga rätten kommer dock att vara olika varianter av Indian Taco. Han säger att han har redan under många år experimenterat fram olika toppdressningar
till mera traditionella tacos. Intressanta varianter som grillad kyckling på grönpeppartaco, pulled pork med avocado, men också många desserter baserade på taco,
som banankrämstaco, Nutella med chokladsirap och ett antal varianter av jalapeno cheddar frybread, sött frybread och fruktindränkt frybread.
Jason Hill och hans bror Be
Hill har en bror som är kock och som kommer att tillverka alla rätterna, men han
kommer själv också att hjälpa till. Han säger att han redan sedan länge har hållit på att bjuda folk på sina specialiteter och att
alla bara älskar dem.
Vid sidan om själva matframställningen ska the House of
Frybread varje vecka anordna samhällsaktiviteter. Han
tänker sig till och med ha deltidsanställda personer som
hjälper skolbarnen med deras hemläxor. Någon gång i
månaden ser han framför sig olika event som indiansk stå
-upp-komik, poesiläsning och indiansk handtrum- och
sånguppvisning. Kanske till och med i tävlingsform.
Han ska också ordna sommarkurser där indianska ungdomar kan komma och få träning i hur man startar verksamheter. I slutänden tänker han till och med att det ska kunNågra av Jason Hills läckerheter; Frybread med Nutella, chocklad och
vispgrädde, samt ett mera traditionellt frybread med olika grönsaker
na skapas underlag för att dela ut stipendier till unga indianer för att de ska kunna studera vidare. Så det här ska
vara mycket mera än en bara en restaurang, säger han. Restaurangen är bara själva affärsrörelsen som ska ge den ekonomiska
basen för allt det andra. Allt det andra som ska leda till en positiv attityd i samhället och att folk känner framtidstro igen. Det är
hans passion.
Initiativet måste anses positiv, men huruvida valet av produkter är så hälsosamt är väl tvivelaktigt.

Totempåle restaurerad
En drygt 14 meter lång totempåle kallad Yax té har stått vakt över vad som en gång var ett litet samhälle på Alaskas sydöstra kust. Där har den stått i nästan tre kvarts århundrade. Pålen av cederträ, som också kallas The Big Dipper Totem, sattes
upp 1941 vid ”the Auke Bay Recreation Area” nära staden Juneau.
I nästan 70 år stod pålen där som en hyllning till Aak’w Kwáan folket, som var förfäder till nuvarande Tlingitfolket och de första
att bosätta sig i området kring Juneau. Men årtionden av Juneau´s hårda kustklimat har tagit ut sin rätt på pålen och år 2010
togs Yax té ner, då man var rädda att stormarna skulle knäcka den, för att flyttas till Skogsvårdssrtyrelsens förråd för säker förvaring.
Wayne Price, som är en välkänd Tlingitskulptör från Haines, Alaska kontrakterades
av styrelsen för att restaurera pålen.
Han säger: ”Bland urinnevånarna på Nordvästkusten har 10 000 års historia hållits
intakt genom bruket att karva totempålar”.
Han har nu hållit på sedan länge med arbetet att restaurera Yax té totempålen.
”Det är faktiskt så att man kan läsa en totempåle som vår historiebok. Våra legender var endast muntligt bevarade, men här
är de inkarvade i våra totempålar”, tillägger han.
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Konstgalleri som ni måste se
I staden Bozeman, i Montana, finns den här konstaffären SUNDOG FINE ART
som definitivt är värd ett besök. Här, på deras hemsida, kan ni se en hel del av vad de
har att bjuda på. Hemsidans adress är:
http://sundogfineart.com/
Men ni kan också genom att klicka på den här länken:
https://www.youtube.com/watch?v=YNoBYxFv4nk
se en liten video, där ni får en presentation och alltså kan följa med runt i affären.
Och det bästa av allt är, att här kostar det inget. Jag menar, att bara sitta framför
skärmen och se allt. Huruvida ni skulle ha råd med något av allt som visas här, ja… det
är ju naturligtvis upp till er själva. Men jag tror nog att man bara blir besviken, om
man kommer in i affären och tittar på priserna. Men, som sagt, titta kostar ju inget…

En liten parentes
Från Lars-Erik Jansson i Stockholm får vi den här lilla tankeställaren.
Nyligen arrangerades i Kungsträdgården en “Fem Folks Festival”
där representanter för samerna, judarna, romerna, sverigefinnarna och
österbottningarna fanns på plats i små tältstånd.
Mat och musik och små föreläsningar för den som frågade, sen blev det
uppträdanden och dansundervisning i regnet.
Jag hade inte tid att stanna hela tiden men jag hörde en samisk representant säga till en radioreporter att: “Det är konstigt i Sverige. Man vet mer
om USA´s indianer än man vet om de egna samerna.”
Så är det kanske. Och visst är det väl lite tragiskt...
//Lasse J

Det kom ett mail från Carol Bailey
Sometimes things get hectic around here............
June has proven to be a hectic month so far. A lot of personal company and a lot of visitors to the Rock. Today Jack said
he had some idea how Custer felt, as 45 Sioux came through the yard in cars, pickups with horse trailers, etc. They were the
support group for the 45 or so riders coming in later.
Last year a group of Sioux came , claiming to be the descendants of Crazy Horse. Of course, most historians claim that Crazy
Horse has no descendants. These people claim that the family hid, fearing reprisals from the government or other Sioux factions. l'm not sure which. Their story is that Crazy Horse had children with a woman who later died. The children's aunt took
them and raised them with her name. Most of them use the name Clown. They came armed with proof including a family tree
which they gave to Jack. They also said one of them had a vision of where Crazy Horse had recorded a dream he had as a boy of
the manner of his death. They thought it was on the north side of the Rock. Jack told them there were no drawings on that side
but the Owl Rock across from it had several. Since the owl is a harbinger of death if he speaks in the day time, that seemed like
it might be logical. They found what they are sure is that vision. What we had thought was a priest with a long robe and top
hat , according to them was the surgeon caring for Crazy Horse after he was stabbed. It also shows a very small figure, which
they say is Little Big Man, a friend turned traitor in a power struggle in the tribe and responsible for the death of Crazy Horse.
At the feet of another figure is a broken arrow and there is a sword through his body. Crazy Horse was stabbed. Anyway the
point of all this is, that his family and some others called to see if they could camp here for a night and visit the Rock on their
way to the Battlefield.
Most of the horseback riders got here when expected at 4:00 PM. The first riders to come down the lane carried ornately decorated staffs. There were all ages of horsemen from small children to older people. After the first people got here a storm
moved in with high wind and a lot of bad lightning . Just as it started to pour down rain, three more of the riders came galloping down the lane. They'd been separated from the rest and gotten lost. They were soaked to the skin. Five others never did
show up, so they think they must have found shelter somewhere else. Being horseback in the lightning is not a good thing. Tomorrow they want Jack to tell their children the stories recorded on the Rocks.
There seems to be a lot of activity in the camp across the creek. There are still vehicles coming and going through the yard.
They wanted to do a sweat over there tonight also. With all the rain we got we shouldn't have to worry about them building a
fire, if they can get one started.
A couple of days ago we got a phone call from a man in England asking if he could come. He'd heard of the Medicine Rock
somewhere. Two more large groups have called to come around the 22nd. June is always a busy time because of the reenactment at Little Bighorn. Jack loves doing this and it gives him a break from ranch work. Since he should be retired, it's a perfect
hobby for him.
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Konstglasutställning på Österlen
Under oktober månad i år kommer det att pågå en konstglasutställning
i Skåne som förutom att du där kan uppleva fantastiska glasskapelser och
även se hur det går till att skapa dessa, också har en anknytning till Indianklubben. Det genom att en av utställarna i år är Preston Singletary. Preston som vi
var och hälsade på i hans studio i Seattle under vår medlemsresa 2010. Jag
hade hoppats att Preston själv skulle
ha kommit till Österlen och att vi då
skulle ha kunnat göra något tillsammans med honom för våra medlemmar. Men vid mina kontakter med
honom har det framgått att han inte
personligen kommer till Sverige i år,
utan bara sänder över några av sina
fantastiska skapelser till utställningen. Men det hindrar ju inte att ett
besök i Brösarp någon gång under
utställningstiden kan innebära en
trevlig utflykt och mycket fin upplevelse. Se vidare den här länken:
http://www.osterlensglashytta.se/
m%C3%A4starna-bakom-glaset-englasm%C3%A4ssa-20907808

Fotoalbum från våra medlemsresor
På vår hemsida har det nu en tid (under fliken Resor) funnits ett
fotoalbum från den medlemsresa vi gjorde till Sydvästern 2008. Det är
gjort i ett program som ger er en illusion av att ni bläddrar i en riktig
bok. Den filen har varit väldigt omfattande och tagit lång tid att öppna.
Men nu har den gjorts om så att det inte tar så lång tid längre (bara
någon minut).
Samtidigt har vi nu lagt upp ett liknande fotoalbum för den resa vi gjorde till Nordvästkusten 2010. Båda de här filerna är utförda i samma
program och det upplevs alltså på skärmen som att ni har en bok som ni
kan bläddra i. Alltså vända sidor genom att enbart klicka på dem. På
respektive högersida har ni då en bild, eller ett bildcollage och på vänstersidan sedan en beskrivande text som berättar vad bilderna föreställer.
För er som tycker att ni även skulle vilja ha de här två filerna på
en DVD-skiva så kan jag mot en smärre kostnad kopiera upp en sådan
och sända till er. Priset är då 50:- inklusive pack och porto.

Bra DVD-film
BIG BEAR
(DVD-film 186 min; Reg 1; (obs endast amerikanskt system NTSC)
Amazon $3,95 (kanonpris! för tre timmar film); Sann historia mycket bra visad

The Cree tribe of Western Canada were a happy people living a prosperous and harmonious
existence. But in the late 1800s, the government proposed a treaty to Chief Big Bear that
required them to take a reserve and lose the land that gave them their freedom. Big Bear, a
gentle yet stubborn leader, refused the offer. Although his tribe retained their liberty, their
lives became a struggle. Many died and those that survived were starving and angry. Just as
the buffalo disappeared, so did the tribe's faith in Big Bear's decision. While he continued to
resist the government, the younger Cree men started to retaliate. As they organized a bloody
answer to their leader's passive approach, Big Bear tried to warn them of the seriousness of
their action...to no avail.
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Boktips
Every Day is a Good Day: Reflections by Contemporary Indigenous Women
By Wilma Mankiller (272 sid, Paperback; $12,86 Amazon)
"This is a very important book. It could be the most important of this new century if it were to
get the mindfulness it deserves."—Gloria Steinem, from the introduction
In this rare and intimate glimpse at the resilience and perseverance of Native women, twenty
indigenous female leaders—educators, healers, attorneys, artists, elders, and activists—come
together to discuss issues facing modern Native communities. This illuminating book found its
genesis with Wilma Mankiller (1945–2010), first female chief of the Cherokee Nation. Over a period of several years, Mankiller engaged indigenous women in conversation about spirituality,
traditions and culture, tribal governance, female role models, love, and community. Their common life experiences, patterns of thought, and shared values gave them the freedom to be frank
and open, and a place of community from which to explore powerful influences on Native life.
Wilma Mankiller spent most of her life in the rural community of Mankiller Flats in Adair County,
Oklahoma. Her lifetime of activism began in 1969, when she took part in the Native American occupation of Alcatraz Island.
She became the first female principal chief of the Cherokee Nation in 1985, a position she held for ten years. Mankiller has
been honored with many awards, including the Presidential Medal of Freedom and honorary doctorate degrees from Yale University, Dartmouth College, and Smith College. She passed away April 6, 2010, at her home on the Mankiller family allotment.

Månadens konstnär (James Ayers)
I dag är det ju den sista i månaden juli, så det blir ännu ett smakprov på James Ayers konst, innan vi väljer att presentera
någon annan konstnär i nästa månad. Ni får gärna själva komma med önskemål om vilken konstnär eller konstnärinna ni skulle
vilja se presenterad här. Och det behöver inte vara enbart målare. Det finns ju många verkligt duktiga och intressanta hantverkare, skulptörer, keramiker eller smyckestillverkare som är väl värda att uppmärksammas.
James Ayers målar gärna portätt av indianska figurer., skrev jag i förra utskicket. Så låt oss titta på några av hans porträttstudier
den här gången då. Det är inte porträtt av ”verkliga” personer, utan mera enbart porträttstudier av indianska figurer. Men utformning av kläder, utrustning, kroppsmålningar och liknande visar ändå på att han vet vad det är han håller på med. Det är
inte bara fria fantasier.

Hälsningar från
Bertil Thörn
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