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Sommar, sommar,,, höst...
Nu märker man redan på kvällarna att sommaren har börjat tippa över
mot höst. Nästa vecka börjar skolorna och det är väl bara att ställa in sig på det
oundvikliga. Spektaklet med det där som kallas Olympiska Spel pågår för fullt
och en och annan guldpeng trillar in på det tämligen magra svenska kontot.
Samtidigt tävlar världens ledare om att visa upp vem av dem som kan stå för
den mest idiotiska ledarförmågan och de allra tydligaste kompetensbristsymptomen som någonsin framvisats. Att de bara kan…
Här hemma bränner galningarna bilar och andra springer runt med sina
mobiltelefoner och jagar Pokémonfigurer. Hur långt ska det gå innan gemene
man förstår att livet faktiskt innehåller och består av helt annorlunda väsentligheter. Men eftersom våra röster inte är så stora och våra påverkansmöjligheter
i grunden är ännu mindre, så kan vi väl lika gärna, med gott samvete, fortsätta
att ägna oss åt det vi tycker borde vara den mest väsentliga av alla livets grundstenar… nämligen att studera Nordamerikas indianers historia och kultur. Och
det utan att behöva bekymra oss om vad andra tycker.
Så här kommer därför augusti månads första informationsutskick. Ett
blad som jag hoppas ska ge er ytterligare några inblickar i den värld som Amerikas urinnevånare upplever som sin.
Samtidigt har jag jobbat igenom allt material som utgör innehållet i vår
medlemstidskrifts höstnummer. Allt är skickat till tryckning och borde alltså
kunna sändas ut till er i god tid under september månad. Som en förhandsinformation kan det sägas att detta höstnummer omfattar lite flera blad än vanligt.
Men att det ändå bara är en enda artikel. En artikel som dessutom är skriven i
novellform och sedan får vi se vad ni tycker om det. Men till det får vi återkomma senare.
Under tiden ramlar det in olika synpunkter från medlemmarna om vad ni
tycker om den nya Westernserien som TV2 sänder på söndagarna och som nu
har kommit halvvägs. Och utan att referera allt om vad ni tycker, så har det från
början varit genomgående negativa åsikter, men att det den här gången också
kommit in ett par positiva omdömen. Om det kan ni läsa vidare i det här bladet.
Men jag tycker att det känns bra att vi får en allsidig genomlysning av vad vi
som olika individer upplever. Och att det är viktigt att det naturligtvis finns både
positiva och negativa sidor av allt. Fortsätt gärna att delge oss era synpunkter.
Så avvaktar vi och ser hur många ytterligare guldmedaljer vi får i OS och
önskar alla deltagare lycka till och hoppas att ni inte blir avslöjade som dopade.
”Det viktigast är (som bekant) inte att vinna, utan det är att deltaga”.
Bästa hälsningar till er alla från Bertil Thörn
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Annorlunda traditioner

På en begravningsplattform på väg till sina anfäder:
Chief David Beautiful Bald Eagle har lämnat det jordiska livet
På något sätt visste den nittiosjuårig Miniconjou Lakota hövdingen, David Beautiful Bald Eagle, redan tidigt i april 2016,
att han snart skulle lämna detta jordelivet. När han låg på sjukhuset i Rapid City, med dubbelsidig lunginflammation, sade han
till Josee, sin hustru, sedan 44 år, "Det är dags. Kalla in ungarna". Hon berättar:
"Han hade varit nära ett par gånger tidigare, men den här gången var det annorlunda. Jag sammankallade alla släktingarna. Vi
hade fullt med folk där uppe på tredje våningen. Ungarna sprang i korridorerna. Vi hade picknick i väntrummet. Doktorn kom
till och med och lät oss smaka på hans födelsedagstårta. Vid ett tillfälle var det hela trettio personer i det där lilla rummet",
berättar hon skrattande. "Vi sjöng och brände rökelser. Sjuksköterskorna kom och stängde dörren till salen, men vi sa: Ursäkta
syster, men det här är en kulturell grej. Vi picknickar upp honom".
Alla familjemedlemmar i hövdingens klan gavs tid att vara ensamma med honom vid hans säng. När så stunden närmade sig
kallade han till sig alla sina söner och döttrar och gav dem sina sista instruktioner om vad de skulle göra när han hade slutat.
Det inkluderade att en begravningsplattform skulle sättas upp på en speciell plats i närheten av familjens ranchhus. Där skulle
hans kropp sedan placeras under fyra dagar i enlighet med familjens traditioner, innan begravning sedan skulle ske på Sturgis
National Cemetery.
En vecka innan han dog berättade sjukhusets ledning att de planerade att flytta honom till ett hospis för fortsatt vård till slutet.
Men familjen ville inte det och i stället tog de honom med sig hem. Tidigt på kvällen, fredagen den 22 juli, omgiven av hela familjen, tog en av svärsönerna fram sin trumma och framförde en avskedssång. När sången var slut hade hövdingen dött i armarna på sin hustru.
Det här låter kanske konstigt för många som är uppvuxna i vår kultur. Men vi behöver faktiskt inte gå så långt för att se ungefär
samma sak i vårt eget land. Säkert finns det skandinaver som någon gång har upplevt liknade händelser när någon betydande
romsk klanledare (i dagligt tal det närmast förbjudna uttrycket "zigenarhövding") har tagits in på sjukhus och ligger för döden.
Speciellt de som arbetar på sjukhus har nog erfarenheter av att samma uppståndelse med många besökare då kan uppstå.
Chief Beautiful Bald Eagle föddes i en tipi längs Cheyenne Rivers strand, nära byn Cherry Creek, SD den 8 april 1919. Bara 17 år
gammal anslöt han sig 1936 till 4th US Cavalry vid Fort Mead. Det var det året då regementet ändrades från hästburet till motoriserat. När Andra Världskriget utbröt beviljades den unge krigare att återvända till familjen för en kort period. När han sedan
återvände tog han värvning igen och placerades då i 82nd Airborne Division, i Fort Bragg, North Carolina.
The 82nd Airborne är alltså en kår av fallskärmsjägare och den 6 juni 1944 var Chief Bald Eagles regemente en del av angreppsstyrkan i Normandy. Här bar det sig inte bättre än att hans kompani släpptes ner rakt över de tyska linjerna. "Vi var som lerduvor i luften", mindes David. "De flesta i vår styrka strök med". Redan innan han nådde marken hade även han träffats av tyskarnas eld och medvetslös damp han ner i en pöl av blod. De första sjukvårdare som nådde fram till honom antog att han var död
och lämnade honom. Men ett brittiskt sjukvårdsteam, som kom till platsen senare, fann att han fortfarande hade puls och förde honom till ett fältsjukhus. Han överlevde, men hemförlovades och förvägrades att ta värvning på nytt efter att ha tillfrisknat. Något som han ända sedan dess varit missnöjd med.
Chief Beautiful Bald Eagle har även förutom sina krigsår levt ett spännande och aktivt liv. Han föddes som ett barnbarn till mini2

conjouhövdingen White Bull, som i sin tur var systerson till Sitting Bull. Han talade ingen engelska förrän i tolv års ålder, då han
sändes till Cheyenne Agency Boarding School, i Gettysburg SD, utanför reservatet, öster om Missourifloden. Han var därefter
mycket aktiv som idrottsman och blev en bra boxare. Som fallskärmshoppare i det militära kom han också att användas som så
kallad "code talker", där han utnyttjade sitt eget språk för att föra över meddelanden som fienden inte kunde tolka och han
uppmärksammades med militära utmärkelser för sina insatser i Anzio-kampanjen i Italien och erhöll utmärkelsen "Purple
Heart" sedan han sårats under D-Day i Normandy. Efter kriget uppträdde han som rodeoryttare och deltog i Casey Tibbs Wild
West Cirkus. Senare kom han att bli en professionell dansare tillsammans med sin dåvarande hustru. Han provade även på att
vara racerbilsförare. Under senare år har han deltagit i ett stort antal filmer. Ett engagemang som började med att han var Errol Flynns stuntman i filmen "The Flame and the Arrows". Bland senare filmer märks sådana som "Dances With Wolves",
”Skins”, "Imprint" och i serien "Into the West". Hans allra senaste film är ”Neither Wolf Nor Dog” som kommer ut i år, 2016.
David var också en mycket skicklig Powwow-dansare som har vunnit många nationella tävlingstitlar, samt arbetat mycket med
arrangemang av sådana tävlingar, i egenskap av såväl speaker som domare. Han har under många år varit aktiv inom ledningen
på Cheyenne River-reservatet, men framför allt har han varit hövding för miniconjoustammen. Som sådan har han även varit
högaktad för att han alltid hållit fast vid de gamla traditionerna. Det är något som nu avspeglar sig i de direktiv han gav sina
efterlevande angående hur hans begravning skulle gå till. Det var viktigt att den fyra dagar långa likvakan skulle ske traditionsenligt, med hans kropp förvarad på en traditionell begravningsplattform och med att hans hustru skulle övernatta alla fyra nätterna i en tipi intill begravningsplattformen. Att den här proceduren "bara" skulle pågå i fyra dagar är nog snarast en anpassning till dagens hälsovårdslagstiftning. I gamla tider skulle den avlidnes kropp ha fått ligga kvar på ställningen till naturen själv
tog hand om den på ett eller annat sätt. Däremot skulle de anhörigas sörjande ha pågått under strikta former i minst ett år
enligt den ceremoni som kallas Ghost Keeping (Wanagi yuhapi). En uppluckring av den här ceremonin har dock gradvis noterats
under reservatstiden. Komna fram till 1960 - 70-talen ansågs det rimligt med omkring sex månader, men de här fyra dagarna
kan kanske vara vad som gäller idag. Det är ändå intressant att notera att det fortfarande finns delar kvar av de här gamla ceremonierna.

Chief Beautiful Bald Eagle
1919 - 2016

Chief Bald Eagles hustru Josee sörjer vid makens begravningsplattform
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Intressant film att bevaka
Filmen ”Neither Wolf Nor Dog”, som var den sista där Chief Bald Eagle medverkade i
(se föregående text), har alltså haft premiär först i år 2016. Det skedde på en filmfestival i
Edinbourough, Skottland. Den har därför ännu inte kommit ut i någon svensk-textad version
här i Sverige. Jag har heller inte lyckats hitta någon köpkanal, ens i USA. Men det här är en
film som ni ska hålla ögonen på. För att vara en lågbudgetfilm verkar den vara något alldeles speciell. Är det någon annan som vet var man kan köpa den, så tar jag tacksamt emot
tips.
Filmen bygger på en novell av Kent Nerburn och handlar om hur en vit författare (Kent Nerburn själv) dras in i en påtvingad bilrundtur i hjärtat av oglalasiouxernas reservatsland tillsammans med en av indianernas elders (spelad av Dave Bald Eagle). Här får han uppleva
dels reservatslivet och miljön och samtidigt få en inblick i indianernas egen tradition och
deras gamla historier. Filmen är 1 timme och 50 minuter lång.
Se den lilla korta förhandstitten här: https://www.youtube.com/watch?v=lZ9zQ7_KwCI
Mera information finns också här : http://www.imdb.com/title/tt3951908/

Höstaktiviteter i Cody, WY

Buffalo Bill Art Show reveals this year's works at opening reception
August 24
6 p.m.
At the Buffalo Bill Center of the West
Här kan man se de konstverk som ingår i årets Rendezvous Royale
Rendezvous Royale,

is September 17 – 24, with the Art Show, "By Western Hands" Artisans & Craftsmen Design Exhibition, Boot Scoot 'n Boogie, and the Center's Patrons Ball. But things get started August 24 with the Art Show's opening reception, unveiling the show's major works, and auctioning the
miniature works already on view at the Center. Join us to kick off this annual celebration of the arts!
Quick Draw September 24
Ask anyone. The Saturday morning Quick Draw is not to be missed! Following a savory
champagne brunch, over four dozen artists brave the weather and our guests’ scrutiny
as they create a work of art in an hour’s time in the Buffalo Bill Center of the West’s
Robbie Powwow Garden. Those same artists then personally present their art for sale as
the auctioneer wields his gavel.
En sådan här aktivitet brukar vara mycket trevlig, då man går runt och tittar på hur de
olika konstnärerna jobbar och sedan dessutom har chansen att köpa något av deras

Ännu en förening att hålla ögonen på

The 60th Anniversary Rendezvous
October 8, 2016.
The 60th Anniversary Rendezvous celebration will be held at the Micky Grove, San Joaquin Historical Society and Museum in Lodi, CA. Jim Hardee will be our key note speaker.

The 60th Anniversary Rendezvous
The Jedediah Smith Society will be Celebrating their 60th Anniversary at
a day long celebration (9:30 am to 4:00pm) October 8, 2016, and welcome the opportunity for coverage on this historic and important milestone in history. It will be located at the San Joaquin Historical Society/
Museum in Micke Grove Park southeast of the city of Lodi, California. We are pleased to provide you with these historic facts to assist
you in gathering information on Jedediah Strong Smith.
4

Synpunkter på Westernserie i TV
Synpunkterna på den nya Westernserien i TV2 fortsätter att komma in. Jag har själv varit genomgående negativ men
utan att definitivt ha tagit ställning annat än avseende en generell känsla. Det jag vänder mig mot är att man går ut och kallar
det för en dokumentär som ska peka ut ”händelser och personer som har varit bidragande till att skapa det USA vi har idag”.
Med det som förutsättning förstår jag inte hur man kan välja att låta merparten av seriens första halva handla om två kriminella förbrytare och deras våldsamheter. Om man med det valet menar att vi där har grunden till den våldsutveckling vi ser i USA
idag, så kan det naturligtvis finnas ett visst samband. Men jag tycker ändå att det är långsökt och tämligen ytligt.
För att nu i stället gå till medlemmarnas åsikter så är jag glad att kunna presentera ett inlägg som faktiskt pekar på att
det också kan finnas något positivt med att serien har gjorts och att svensk TV har tagit in den. Så här säger Christer Lundin
från Visby i sitt inlägg:
Tyvärr tycker jag att det klagas lite väl mycket på den nya dokumentären. Vi måste ju ändå se det som något positivt då
detta gynnar intresset för det som vi tycker är viktigare än våra familjer, nämligen indianernas historia. Själv har jag
aktivt valt att inte skaffa egna barn för att ägna all min fritid till detta ämne, likaså mina pengar.
Visst finns det mycket fel i storyn, men mycket tycker jag är ganska bra. Just att man försöker få ihop en helhet om det
politiska klimatet efter Inbördeskriget. Vad som hände när det blev ekonomiskt kris och liknande.
Varför gör politiker sina val? Ja, ofta för att folket kräver det. Precis det som händer nu i Europa med invandring, terrordåd och så vidare. För att nu inte titta på vad som händer med USA inför nästa val. Om hundra år kommer säkert folk
tänka... hur dumma var de på den tiden.
Mycket är ju fel i dokumentären både när det gäller hur det egentligen gick till, vilka vapen som användes samt kläder.
Men jag tycker att vi ska ge cred åt att de vill sprida intresset för den amerikanska historien och därmed våra kära indianers öde. Detta kan resultera i fler medlemmar för Indianklubben, mera inkomster och andra möjligheter.
När jag växte upp under 70 och 80 talet så bombarderades man av westernfilmer och serier, men idag är det mera sällsynt. När jag föreläser på skolor så vet barnen inte speciellt mycket om indianer och cowboys. De vet mer om Pokémon
och om Starwars.
Så jag tycker att vi ska tacka för de nya serierna/dokumentärerna vare sig de är exakt som verkligheten eller ej, det
väcker ju ett intresse av att vilja veta mer.......
Så till ännu ett inlägg som pekar på det mera negativa. Så här skriver Lars-Erik Karlsson i Markaryd:
Kan inte låta bli att kommentera "dokumentärserien" på TV. Som så många andra tycker jag den är riktigt dålig och
man undrar verkligen hur mycket källforskning som gjorts. Jesse James m.fl. vita skurkar vet jag inte mycket om men
felaktigheterna och de tvivelaktiga påståendena är säkerligen lika många i det sammanhanget. Berättarrösten säger att
det är 200 mil mellan Jesse James och indianerna men några sekvenser senare är det bara 180 mellan indianerna och
Jesse James. Blir verkligen avstånden annorlunda beroende på från vilket håll man kommer? Lite senare har dessutom
avståndet krympt till endast 80 mil. Själv hänger jag upp mig på alla konstigheter så att till slut sitter man ju bara och
letar efter fel. Tycker inte heller att indianernas klädsel är bra, varken när det gäller utförande, färger eller de minimala
pärlbroderier som förekommer. Pärlbroderiernas mönster och färger påminner mest om sådant som masstillverkas i
Asien och säljs på marknader här. Sedan har vi tälten som utrustats med tältstänger av krokiga grenar med "risbuskar"
högst upp. Krigsmålningar har tappats bort och fjädrar förekommer knappast alls. Vid Little Bighornstriden, som gång
på gång kallas för en massaker, använder sig flera soldater av bygelrepetrar och tydligen har Custer tappat minnet helt
när han ropar åt sina män att de ska hålla sina sablar redo. När dessutom den "långhårige" Custer kommer framstormande i spetsen för sina män på en körväg för att möta sitt öde är väl ändå måttet rågat.
Vad sedan Tom Selleck och Kieth Sutherland har för anledning att vara med och kommentera är bara jättekonstigt.
Tråkigt att man schabblar bort en sådan här chans att berätta hur det verkligen gick till. Verkligheten är ju betydligt
mera spännande och intressant. Tänk om vi i Indianklubben hade haft hand om det hela då skulle de fått se på annat.
Antagligen hade det blivit en Oscar för bästa dokumentär.
Till slut får vi även plats med ett kortare inlägg från Monica Myrehag Lindén i Uddevalla, som skriver så här:
Jag såg "De dog med stövlarna på" med Errol Flynn i huvudrollen som general Custer när jag var en ung flicka för
många, många år sedan och jag tyckte att han var fantastisk i rollen! Naturligtvis ville jag att indianerna skulle "vinna",
för dessa fria viddernas människor hade redan fångat mitt hjärta men gestaltningen av general Custer som står ensam
kvar med Sjunde Kavalleriets flagga på höjden, innan han blir slagen till marken av en tomahawk, gav lite mer ära även
åt de rödskinnade. I den här serien framstår Custer som en liten löjlig figur med mindervärdeskomplex. Det framgår väl
också ganska tydligt att våldet stod de vita amerikanerna för medan indianerna kämpade för sin existens.
Måste man ändå inte tillskriva dessa vita privilegierade skådisar, Robert Redford och även sedan tidigare Marlon Brando, äran av att sätta ljus på indianernas liv och situation?! Tänk på de gamla filmerna med John Wayne…
Vi tackar alla för det här. Ännu flera synpunkter har kommit in till vilka vi får återkomma i framtida informationsutskick. Men
det har varit mycket trevligt att få till ett sådant engagemang för den här saken. Det bådar gott för framtiden. Kanske det här
fungerar lika bra som att lägga upp en chatsida där egna frågor och synpunkter kan ventileras. Annars har jag fått ett inlägg
från Mats Lindvall i Bromma som tycker att det kunde vara bra med en sådan sida, där man kunde dela med sig av sådant man
uppsnappar i tidningsartiklar, av boktips och annan information som skulle kunna komma andra till del.
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Månadens konstnär
Den här månaden ska vi uppmärksamma en annan konstart än måleriet. Vi ska gå till konsthantverket krukmakeri och
då ska vi presentera den kanske främsta hantverkaren av dem alla i den genren, nämligen Maria Martinez. Maria levde mellan
åren 1887 till 1980. (Födelseåret kan ha varit allt från 1881 till 1887). Hon var från pueblostammen Tewa och levde i pueblobyn
San Ildefonso i New Mexico. Hon föddes som Maria Antonia Montoya och hon kom att gifta sig med Julian Martinez.
Hon lärde sig tidigt lergodstillverkningens grunder från sin faster. Släkten Montoya är också känd för sina många krukmakare.
Vid den här tiden hade spanskt tenn och engelskt emaljerat plåtgods blivit såväl billigt som lättillgängligt vilket minskade efterfrågan på traditionellt lergods. Traditionella krukmakeritekniker riskerade att förloras, men Martinez och hennes familj experimenterade med olika nya tekniker, vilket hjälpte till att bevara detta kulturella arv.
Medan Julian arbetade med att hjälpa arkeologer
att gräva ut gamla puebloindianska boplatser
hittade han krukskärvor med en blank glänsande
svart yta. Länge experimenterade paret Martines
med att finna rätt teknik för att få fram denna
svarta yta. 1919 lyckades Julian till slut genom att
bränna den röda leran i Marias krukor i eldar
innehållande torkad hästspillning. Det gav den
eftersträvansvärda blanka och djupt svarta färg
som alltsedan dess har symboliserat parets lergods. Men som en ytterligare uppfinning visade
det sig att när Julian målade mönster på det
obrända godset så fick dessa ytor en matt lyster
vid bränningen och man hade nu uppfunnit en ny
teknik som man kallade svart-på-svart. Det var
huvudsakligen för dessa krukors fantastiska form
och färg som paret tämligen snart blev berömda.
Maria Martinez med några exempel på sitt
och makens typiska svart-på-svart lergods

Hälsningar BERTIL THÖRN
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