INDIANKLUBBEN I SVERIGE
NYHETSBREV
Senaste nytt nr 18 2015

Fredag 2015-09-11

HEJ ALLA INDIANINTRESSERADE
Indianklubbsnoteringar 18, 2015
Ett nyhetsbrev publicerat av

INDIANKLUBBEN i Sverige
Utkommer ungefär var annan vecka
Sammanslutningen har också en tidning

en tidskrift med historiskt och kulturellt
material om indianer, skrivet av medlemmar i

INDIANKLUBBEN
Ansvarig utgivare:
Redaktör:
Grafiskform:
Redaktionskommitté:

Bertil Thörn
Bertil Thörn
Bertil Thörn
Bertil Thörn
Hans-Olof Olsson

Så var det med den...
Sommaren alltså. Det blev ju till slut i alla fall en knapp månad. Och det
var skönt. Men nu börjar hösten redan tränga sig på. Tornseglarna har lämnat
oss för ett par veckor sedan. De födde inte upp någon unge inne på vinden hos oss i år. Men jag tyckte
ändå att det verkade ha gått bra för dem. En annan
art som det har gått bra för i år är Rödstjärten. Och
det är glädjande, för det är en så vacker och trevlig
fågel. Och gräset det växer… jädrar vad det växer…
jag får köra flera gånger fram och tillbaka i samma
spår med gräsklipparen för att få av allt.
Men på Indianklubbsfronten har det varit tämligen
stillsamt. Det är inte många som hör av sig. Hoppas ändå att intresset fortfarande håller i sig. Vi närmar oss ju snart årsslutet och då ska sanningen uppdagas.
Det är nämligen hela 70% (114 stycken) vars prenumeration går ut i år och som
jag naturligtvis då hoppas ska förnya sitt medlemskap. Annars går vi bakåt igen.
Samtliga kommer att få en påminnelse i samband med decembernumret. Men
ni kan redan nu, när ni i dagarna får höstnumret, se på adressetiketten hur
länge just er prenumeration räcker.

Tidningsredaktionens adress:
c/o Bertil Thörn
Bendzgatan 25
256 57 Helsingborg
tel. 042 - 29 13 61 ; 070 - 532 96 89
Privatkonto : 8214-9 944 446 818-6
E-post:
bertil.thorn@bredband.net
hansolof.ohlsson@telia.com
Vi finns även på webben. Hemsidans adress :

http://www.indianklubben.org
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

Medlemsmöte i höst
Så var det då klart. Det blir ett medlemsmöte nu i höst. Beslutet kom
tämligen hastigt, efter att jag nästan varit inställd på att det inte skulle bli något
i år. Men nu blir det alltså trots allt ett möte. Och det blir i Helsingborg. Vi kommer att hålla till på Högastenskolan; Electrogatan 1 A (samma plats som vi varit
på de senaste gångerna vi varit i Helsingborg). Den här gången har vi tänkt oss
att hålla på i två dagar. Lördag 17 okt, och söndag 18 okt. Men det går naturligtvis att välja att bara vara med under en av dagarna om det inte fungerar med
båda. Programmet är under utarbetande. Men vi planerar för att det den här
gången ska ingå mera tid för att bara umgås. Ett antal föredrag blir det naturligtvis ändå. Ett tema blir om indiansk andlighet och ett annat om Crazy Horse.
På lördagen börjar vi klockan 11.00 så att de flesta ska hinna komma till Helsingborg. Vi håller på till omkring klockan 16.00 för att därefter flytta oss till Råå
Fiske– och sjöfartsmuseum, där vi får en guidad visning. Vi kommer sedan att
boka plats för en gemensam middag på Råå Värdshus för de som vill vara med.
Det här blir ett alternativ för den traditionella färjeturan, som tyvärr inte går att
boka den här dagen på grund av att man har ett specialarrangemang där då. På
söndagen börjar vi sedan klockan 10.00 och håller på till omkring klockan 15.30.
Mera detaljerad information senare. Preliminärt har 23 redan anmält sig.
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Nyutgåva av ”Begrav mitt hjärta vid Wounded Knee”
Fram till och med 2015-09-16 kan ni från Adlibris för ett gynnsamt pris nu köpa en nyutgåva av Dee Browns välkända
bok Bury My Heart at Wounded Knee på svenska. Fördelen med den här utgåvan är att den ska vara försedd med så många
som 300 illustrationer! För övrigt är det inga skillnader mot tidigare utgåvor vad jag kan förstå.

Begrav mitt hjärta vid Wounded
Knee : erövringen av Vilda Västern
ur indianernas perspektiv. Den illustrerade utgåvan (300 illustrationer)
av Dee Brown
inbunden , Svenska, 2015
269 kr i stället för 297 kr

Indianska utsedd till Fru Universum
Vi gratulerar Mrs. Ashley Burnham (född Callingbull) till
titeln som Mrs. Universe (Fru Universum). Hon segrade nämligen nyligen i tävlingen om att vara Universums vackraste hustru. Ashley är av indiansk härkomst, från stammen Prärie-Cree, i
staten Alberta, Kanada. Tävlingen gick av stapeln i Kiev, i Vitryssland.
Tycka vad man vill om sådana här tillställningar. Men i den här
tävlingen så hade man ett fokus på och propagerade för kunskapen om hur våld i hemmet drabbar kvinnor och barn. Något som
Ashley Callingbull tidigare har synliggjort, genom att öppet berätta om hur hon under sin egen uppväxt, i en mycket fattig
familj på Creereservatet, upplevt hur hennes mor konstant plågades av Ashleys dåvarande, mycket våldsamme styvfar.

Skogsbränderna i Nordvästern
De våldsamma skogsbränderna, som har härjat i landets nordvästra
delar ända sedan tidigt i augusti, börjar nu att kunna begränsas. Men fortfarande är de flesta av de större bränderna, huvudsakligen på olika indianreservatsland, inte riktigt under full kontroll. Något svalare väder och en del
regn har dock givit de brandbekämpande myndigheterna visst hopp, då
man också med kontrollerade motbränder har kunnat få stopp på vissa av
brandfronterna.
Samtidigt har nya bränder blossat upp i andra delar av området. Det senaste nu är en större brand som startat efter blixtnedslag och som nu sprider
sig norrut in på Blackfoot Indian Reservation, i norra Montana och hotar det
lilla samhället Heart Butte, strax sydost om huvudorten Browning och alldeles intill den östra infarten till Glacier National Park. Evakueringsorder håller
på att förberedas för samhällets befolkning på strax över 1 000 personer.

Förmånliga huslån utnyttjas inte på reservaten
Alla som har tjänstgjort i USAs miltära styrkor (så kallade ”Veteraner”) har rätt att ansöka om förmånliga bostadslån
från den statliga organisationen Department of Veterans Affairs. Nu har det visat sig att så kallade Native Americans (alltså
indianer) av någon anledning är klart underrepresenterade bland de krigsveteraner som har ansökt om sådana lån. En bidragande orsak till det kan vara, att ett krav för att indianer som lever på reservat ska kunna ansöka om sådana lån är att den aktuella indianstammen först har tecknat ett avtal med DVA om att dess medlemmar ska kunna nyttja förmånen. Då så inte har
varit fallet på flera än 91 av de över 300 erkända reservaten, har myndigheten nu startat en drive för att flera stammar skulle
öppna den här möjligheten för sina medlemmar. Som det har varit fram till nu så har den övervägande delen av sådana lån
som beviljats ursprungsbefolkning noterats på Hawaii och Samoaöarna, medan ytterst få lån har ansökts om och beviljats indianer på reservaten i USA. Fram till och med 2011 noterades att så mycket som upp till 90 procent av alla sådana lån hade gått
till Veteraner i Pacificregionerna. Något som man nu alltså aktivt arbetar för att mera jämnt fördela.
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Vad hände i historien under den här veckan för ett antal år sedan ?
Den händelse jag tänkte ta upp den här gången inträffade den 8 september år 1883. (Men det finns också noteringar
om att det egentligen var den 3 september). Alltnog, järnvägsbolaget Northern Pacific Railway, skulle fira att man nu äntligen
hade lyckats bygga sin järnväg ända ut till västkusten och slog nu på stort för att det skulle uppmärksammas. Bolaget hade därför bjudit in allsköns celebriteter till staden Bismarck, North Dakota, där man planerade att symbolisera järnvägens färdigställande genom att slå i en sista rälsspik. En rälsspik av guld. För att det skulle se ut som att det här var den allra sista sträckan
som nu länkade samman den östra och den västra delen hade man låtit lyfta bort en rälslängd, som under festliga former på
nytt skulle läggas på plats och alltså fästas med denna guldspik. För att ytterligare förgylla tillställningen hade man låtit bjuda
in sådana celebra gäster som förre presidenten Ulysses S. Grant, inrikesminister Henry Teller, guvernörerna från samtliga stater som järnvägen passerade, järnvägsbolagets president Henry Villard, samt representanter för de banker och investerare
som var de som nu skulle börja att hämta hem vinster av sina investeringar. Andra gäster inkluderade diplomater från Tyskland, England och Holland. Utöver det här så hade någon kläckt idén att det skulle kunna vara som en extra krydda att bjuda in
den numera välkände siouxhövdingen Sitting Bull. Av någon outgrundlig anledning hade Sitting Bull accepterat inbjudan och nu
var det meningen att han skulle hålla ett slags invigningstal inför alla de inbjudna gästerna. En arméofficer, som kunde tala
siouxindianernas språk, hade engageras för att tillsammans med hövdingen skriva ihop ett litet tal.
När den stora dagen så var inne, uppenbarade sig Sitting Bull i staden och leddes
fram till talarstolen där han skulle framföra det överenskomna talet. Men vad händer? Jo, Sitting Bull ser ut över den glada festpubliken. Han ser utan att blinka rakt
på inrikesministern, på general Grant, på guvernörerna och på alla de utländska
gästerna och så tar han till orda. Men inte på engelska, som alla kanske hade väntat sig, utan på Lakota. Arméofficeren som nu var tvungen att översätta hövdingens ord fick förmodligen en chock. I stället för de överenskomna orden börjar Sittting Bull med:
”Jag hatar er! Jag hatar alla vita”, sa han och log, i vetskapen att ingen förstod
vad han sade. ”Ni är allihopa tjuvar och lögnare! Ni har tagit vårt land och gjort
oss till utstötta”. Och så log han igen och såg sig omkring, medan den skakade officeren gjorde vad han kunde för att inte tappa fattningen. Det här kunde han ju
naturligtvis inte översätta. Så till slut började han bara att läsa upp det man tidigare hade kommit överens om att säga. Alla applåderade och Sitting Bull, som nu såg
att hans lilla kupp hade lyckats, bara log ännu större och bugade sig inför ovationerna. Sedan fortsatte han på den inslagna vägen med att beskriva alla hemskheter hans folk hade fått utstå. Emellanåt gjorde han uppehåll medan den skärrade
officeren fortsatte att läsa ur det ursprungliga manuskriptet och folket applåderade och hurrade. Sitting Bull bugade och fortsatte leende att spy sin galla över allt som han menade att de vita hade förorsakat
indianerna. Officeren, som var den ende som förstod vad hövdingen sade, insåg att han inte kunde avbryta hövdingen, utan
bara spela med i det fula spelet, så gott han kunde. Men allt gick hem och när talet äntligen var slut så fick Sitting Bull mottaga
rungande applåder och kunde glädja sig över stående ovationer från en festpublik som redan hade blivit rikligen försedd med
öl från Lehrkind Bryggeriet i Bozeman och nog inte var så bekymrade över vad de hade fått höra, ens om de hade förstått... De
kanske också mest hade sett det som en kul ploj...

Navajostammen stoppar förutsättning för spritlangning

Navajostammens president Russell Begaye undertecknar köpekontrakten
för de tre fastigheterna under överinseende av stammens vice president
Jonathan Nez och övriga stamrådsmedlemmar
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Navajostammens ledning kan glädja sig åt att ha
vunnit en delseger mot den alkoholhandel som
bedrivs just utanför reservatsgränserna och som är
en ständig källa till fördärv, sorg och förtvivlan för
folket på reservatet. Efter en lång kamp har stammen nu slutligen lyckats köpa upp det land där Ole
Red Barn Liquor, en av dessa ökända spritaffärer
bedrev sin fördärvliga alkoholförsäljning till indianer som inte kunde motstå frestelserna. I och med
att stammen nu är ägare till landet där affären
ligger har de också kunnat stänga ner verksamheten. Man har dessutom lyckats köpa in ytterligare
två sådana landområden, där High Country Liquor
och Lee’s Liqour har bedrivit liknande verksamhet.
Nu ser man i stället fram emot att dessa fastigheter ska kunna omvandlas till något som det indianska samhället ska kunna ha nytta av.

Vad såg ni i den här målningen ?
Det här med att tolka in vad man ser i en målning var tydligen inget som intresserade så många. Förra gången var det
bara Anders Runesson som försökte och den här gången har jag bara fått Anders Järunds förslag till vad det är som vi ser i den
här målningen av Don Stivers. Det här är vad Anders skrev:
Det Tionde Kavalleriet hade ridit hela dagen längs den mexikanska gränsen ivrigt spejande åt söder, för att eventuellt
få en skymt av någon apachekrigare ur hövdingen Victorios band. Deras uppgift var att förhindra apacherna från att
återvända till New Mexico, där de tidigare plundrat och dödat flera farmare och deras familjer. Sedan inbördeskriget fanns det nu arméförband bestående av svarta soldater, givetvis under befäl av en vit officer. Indianerna kallade
dem märkligt nog inte för svarta soldater, vilket vore det mest naturliga, utan för buffelsoldater, då deras huvudhår
liknade raggen på en buffel. Ett cheyenneband, som fick erfara vad de dög till, menade att de också stred som retade
bufflar. Med tanke på indianernas beroende av buffeln, var detta en hedersam benämning, och soldaterna bar sitt
namn med stolthet. Just den här enheten leddes av överste Benjamin Grierson, välkänd sedan inbördeskriget. Vissa
av soldaterna kunde avancera till underbefäl. Förutom att man fick något högre lön, fick man också en snyggare uniform och bättre häst. En av dessa svarta underbefäl var den skarpögde och alltid vaksamme sergeant Nathan 1) .
”Något rör sig där borta på den mittersta mesan, kan det vara en apache….”. Översten höjer kikaren.
1)
påhittat
Vi tackar Anders Järund för den här
texten som ju beskriver vad han ser
i bilden och vilka tankar den genererar. Det hade naturligtvis varit
skojigt att höra några flera förslag,
men nu får ni i stället nöja er med
min analys.
Don Stivers har kallat sin målning
"Tracking Victorio", (Förföljandet
av Victorio). Och då vet vi alltså att
det här är ett försök att avbilda en
del i ett historiskt skede som har
hänt i verkligheten. Victorio var de
östliga Chiricahuaapachernas kanske allra dugligaste och mest betydelsefulle ledare. Men hans kamp
mot det vita samhället i form av
såväl amerikaner som mexikaner
var från början dömt att misslyckas. Hans och hövdingen Locos chiricahuaband, som kanske bara utgjordes av omkring 300 till 500 individer, ska ställas mot de
tusentals vita som sändes ut mot honom och där enbart de amerikanska och mexikanska arméenheter säkert utgjorde mera än
tiofalt av vad han kunde ställa på benen av stridsdugliga män. På amerikansk sida var det hela det 9:e kavalleriregementet
(1000 man), samt stora delar av det 10:e kavalleriet (ytterligare omkring 500 man), mindre delar av 6:e kavalleriet och enheter
ur Texas Rangers (några hundra man). Ytterligare ett mindre antal militära styrkor, samt olika frivilliggrupper, bestående av
mer eller mindre samvetsgranna gränsbor, vars drivkrafter säkert var en blandning av viljan att försvara sina egna familjer och
bosättningar samt att inhösta så mycket man kunde av utlovade belöningar för tagna skalper och för att roffa åt sig andelar av
indianernas hästhjordar. På den mexikanska sidan mötte Victorio dessutom större och mindre enheter ur flera olika regementen, samt en lång rad mer eller mindre effektiva milisgrupper. När man också vet att militären engagerade andra apacher för
att hjälpa till med spårandet, så inser man att det hela bara kunde sluta på ett sätt förr eller senare. Men i ungefär ett år lyckades Victorio hålla ut, innan han slutligen dukade under i ett bakhåll arrangerat av mexikanska trupper under överstelöjtnant
Joaquin Terrazas i bergen Tres Castillos. Victorios hela dåvarande styrka av 148 individer oskadliggjordes genom att 78 dödades
och resten, huvudsakligen kvinnor och barn, tillfångatogs.
Men åter till motivet på tavlan. Det här hände i mitten av oktober 1880 och Victorio hade då i flera månader förtvivlat jagats
fram och tillbaka över den mexikanska gränsen av ett allt större uppbåd av militära enheter på båda sidor. Den egentliga upprinnelsen hade varit när en uttröttad Victorio hade överraskats i sitt huvudläger vid Palomas River av en stor grupp apachespejare, under sin huvudledare Henry K. Parker, som osedda hade lyckats omringa lägret och i en dagslång, häftig strid förorsakade
Victorio hans första stora förluster. Resterna av Victorios grupp tvingades då på nytt tillbaka ner i Mexico, varifrån de vid flera
tillfällen gjorde misslyckade försök att från sydväst tränga in i Texas, för att den vägen nå upp till Mescaleroreservatet, kanske
för att värva nya bundsförvanter.
Det är ett av dessa tillfällen som motivet i Stivers målning ska representera. Områdesbefälhavaren, general Hatch, hade tidigare låtit avväpna alla krigare på Mescaleroreservatet, vilket hade drivit många mescalerokrigare att lämna reservatet. Samtidigt
hade Hatch beordrat överste Grierson att postera delar av sitt regemente (10:e kavalleriet; kompanierna A, B, C, G, H, K samt
kompani H ur 24:e Infanteriregementet) längs Texasgränsen för att stoppa just sådana försök att upprätta kontakter mellan de
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olika apachestammarna. Det vi ser på målningen är alltså överste Benjamin Grierson själv i mitten, med kikaren, få något utpekat för sig av underlöjtnanten Henry Ossian Flipper, kompani A, med (som vi får anta, men mera tveksamt om det var Stivers
avsikt) kompaniets kapten Nicolas M. Nolan på Griersons vänstra sida. Motivet avser en händelse den 16 juli 1880, sexton mil
norr om Eagle Springs, Texas, där Griersons spanare då hade siktat Victorio.
Att Stivers har bemödat sig om trovärdighet i målningen kan ni ju själva se genom att titta på hur de här tre personerna såg ut i
verkligheten och sedan jämföra med Stivers avbildning av dem. Jag tycker att porträttlikheten är tämligen god med reservation
för att kopian av målningen inte är så skarp och att figuren till vänster om Grierson är klädd och utrustad mera som en menig
än som en kapten.

Underlöjtnant Henry Ossian Flipper

Överste Benjamin Henry Grierson

Kapten Nicolas Merritt Nolan

Den mest intressante av dessa tre personer är utan tvekan underlöjtnant Henry Ossian Flipper. Han var den förste färgade utexaminerade vid West Point som erhöll en ordinarie officerspost i den reguljära armén. Och han var kapten Nolans adjutant i
kompani A. Nolan gav Flipper goda vitsord, medan andra officerare var direkt avvisande mot att en färgad skulle tjänstgöra
som officer i deras regemente. Så Flipper hade en mycket svår tid med mycket rasistiskt motstånd under sina fem år i armén.
En annan lustighet i Stivers
målning är de två figurer
som syns i bakgrunden till
höger och vänster om kapten Nolan. Studera deras
ansikten och jämför sedan
med de inringade figurerna
på fotot av en grupp Buffalo Soldiers tagen vid St Marys Mission, i Bitterrootdalen, 1894, medan 10th Cavalry var stationerat i Fort
Custer, eller möjligen Fort
Assiniboine, Montana. Där
ser ni var Stivers hittade
sina förebilder till dem
ifrån, även om fanbäraren i
målningen är spegelvänd
från fotografiet.

Big business - muta - eftergift - eller vad?
Två veckor efter att president Obama, för första gången sedan 2012, givit oljebolaget Shell tillstånd att börja borra efter
olja i Arktiska oceanen, så kom beskedet att USAs högsta berg, Mount McKinley, skulle byta namn. Vad har det med oljeborrning att göra? Jo, berget ska hädanefter heta Denali. Och det är namnet som det alltid har haft bland ursprungsbefolkningen.
Denali är Athabaskan och betyder ”Det stora” (The Great One).
Är det en slump att beskedet kommer nu, två veckor efter att myndigheterna har givit efter för affärskrafterna och godkänt
starten för riskfylld oljeborrning. Något som ursprungsbefolkningen konsekvent har satt sig emot. Eller kan det här ses som ett
försök att gå indianerna till mötes i namnfrågan. Att ge efter för ett gammalt krav? Alltså, kan det här ses som en muta? I så fall
har jag full förståelse för att indianerna nu tycker att det inte var mycket till muta. Tror verkligen Obama och hans administration att ett sådant erbjudande skulle kompensera för det känslomässiga i att bli överkörd i ett så känsligt miljöbeslut?
5

Böcker om indianska medicinmän
Crow Dog:
Four Generations of Sioux Medicine
Men

Black Elk Speaks
av John G. Neihardt
University of Nebraska Press; 2000
Adlibris 163:- sek

av Leonard Crow Dog och Richard Erdoes
Harper Collins Publishers; 1995
Adlibris 128:- sek

Lame Deer, Seeker of Visions

Sacred Fireplace (Oceti Wakan): Life
and Teachings of a Lakota Medicine
Man

av John Lame Deer och Richard Erdoes
Simon & Schuster, Inc ; 1994
Adlibris 65:- sek

av Peter Catches
Clear Light Pub; 1999
Amazon $ 14:95

Fools Crow

The Price of a Gift: A Lakota Healer's
Story

av Thomas Mails
Doubleday; 1979
Adlibris 179:- sek

av Joseph Eagle Elk och Gerald Mohatt
University of Nebraska Press; 2000
Amazon $ 15:41

Månadens konstnär
Ny månad, ny konstnär att stifta bekantskap med. Jag frågade läsekretsen tidigare om vilken konstnär ni ville se här. Jag
fick ett svar - tror jag i alla fall - men jag är inte människa att hitta det mailet nu igen, så jag vet inte vem det var som önskade.
Men önskningen kommer jag ihåg. Det var James Elliot Bama. Så här är han nu. Han är en av de här många fantastiska nutida
målarna som fortfarande lever. Född i New York den 28 april 1926 lever han nu på sin hästranch tre mil utanför Cody, Wyoming, i Dunn Creek, Wapiti. Bama hade likt de flesta andra realiststilsmålarna en lång karriär bakom sig som kommersiell målare av filmaffischer, bokomslag och andra kommersiella produkter, innan han beslutade sig för att ägna sig åt sitt Westernmåleri
på heltid. James Bama var nog den allra första av de nutida stora realisterna som jag fastnade för, även om det i hans målarteknik finns vissa saker som jag idag kanske inte tycker så mycket om. Men det är ändå tillräckligt bra för att han ska inta en av
de allra högsta platserna bland många andra toppartister. Det finns ingen som kan måla läder och rynkiga ansikten som han.

Hälsningar från
Bertil Thörn
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