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Det här skulle jag egentligen inte ha tid med, men...
Tiden går och så plötsligt är det dags för ett nytt informationsutskick. Så här kommer nu nummer 18 för året
2017. Men tyvärr blir det här ett lite kortare utskick. Det är
Utkommer ungefär var annan vecka
nämligen så att vi har hantverkare i huset. Och vi vänder
upp-och-ner på det mesta. Både utvändigt och invändigt.
Sammanslutningen har också en tidning
Så när ni får det här utskicket så har de sista hantverkarna
ännu inte lämnat oss och sedan har vi en verklig storstädning kvar att göra. Just nu bor vi nere i gillesstugan och jag
har under de senaste veckorna haft min dator provisoriskt
en tidskrift med historiskt och kulturellt
inkopplad på diverse olika platser, som flyttas allteftersom
material om indianer, skrivet av medlemmar i
målarna kräver mera plats.
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ofattbara regnmängder i Texas. Man kan ju undra vart värlHans-Olof Olsson
den är på väg. Förvisso kan inte en enda sommar räknas
Tidningsredaktionens adress:
som ett tecken på en kvarstående förändring. Men samtidigt
c/o Bertil Thörn
som vi har haft den svalaste sommaren på mycket länge så
Bendzgatan 25
har jordens medeltemperatur ändå ökat mer än vad progno256 57 Helsingborg
sen förutsade. Om nu det här är klimatförändringen, vad
tel. 042 - 29 13 61 ; 070 - 532 96 89
gör då våra politiker? Ja, jag har faktiskt svårt att se att de
Bankgiro: 5070-4295
gör något över huvud taget. Och vad gör ”vanligt” folk? Ja,
E-post:
inte verkar det då vara några större omsvängningar i livsföbertil.thorn@bredband.net
hansolof.ohlsson@telia.com
ringen där heller. Det här är förvisso bara några personliga
Vi finns även på webben. Hemsidans adress : reflekteringar som inte bygger på några erkända forskningsrapporter eller uttalanden av serösa forskare och experter.
http://www.indianklubben.org
Men är det inte så att den enskilda lilla människan känner
att det lilla jag kan göra har ingen som helst betydelse. Och
Ni som får det här informationsutskicket via E-post får det
för att ni är medlemmar i INDIANKLUBBEN, eller att ni vid
därför händer heller inget. Men om ett antal hundra miljoner
något tillfälle på annat sätt har visat intresse för Nordamerikas indianers kultur eller historia.
människor över hela världen gjorde något lite. Då, jädrar…
Om ni inte längre vill ha dessa utskick meddela mig då det
skulle det hända saker. Men, kommer det att hända? Nej,
via ett mail eller enkelt postkort, brev eller per telefon
tyvärr, det kommer inte att hända… eller?
Ett nyhetsbrev publicerat av

INDIANKLUBBEN i Sverige

Hälsningar Bertil Thörn
1

Ett annat liv - Ett lyckligt liv
När jag nu sitter här med ont om både tid och plats för att kunna författa och skriva ut
tänkvärt textmaterial, så får vi ta hjälp av andra. Här ska ni få en, som jag tycker, mycket
positiv ögonblicksbild från ett indianskt samhälle. Då vi i vanliga fall från den indianska världen mest hör om sådant som hopplöshet, tristess, utanförskap och avsaknad av för människan grundläggande ”lycko”-faktorer i det vardagliga livet, så var det här en riktig lyckobomb. Åtminstone blev jag mycket glad över att se den livsglädje och denna tillfredsställelse
över att vara en del av det indianska samhället, att jag blev nästan lite rörd. Eller vad säger
ni om de här flickornas framställning av det samhälle och den tradition som de är en del av.
Klicka på länken och se den knappa kvarten långa filmen om ett par navajoflickor och deras
familj i Canyon De Chelly, i Arizona.
https://www.youtube.com/watch?v=5Ga5Fc6cBHI
Nya böcker
Trots att mina bokhyllor är sprängfyllda och böcker nu ligger staplade på tvären
ovanpå andra böcker, så har jag naturligtvis inte kunnat avhålla mig från att skaffa ännu
flera. Det lustiga är att jag den här gången har haft otur med leveranserna av båda dessa
böcker. Något som annars är mycket sällsynt. Kan det ha att göra med det allmänna förfallet inom postdistributionsbolaget Postnord? Det är nämligen så att båda de här böckerna
har varit på väg under så lång tid att jag till slut blev tvungen att efterlysa dem.
När det gällde den första boken så beställdes den från Amazon i USA redan på försommaren, då det var en bok som jag menade skulle vara betydelsefull för mig, då jag skulle
skriva en text om slutet av Red Clouds krig till vår medlemstidskrift. Men boken kom aldrig
och jag fick lov att lösa det skrivandet på ett annat sätt. Men när jag väl efterlyste boken så
fick jag omedelbart ett väldigt positivt mail från det stora bolaget i USA, där de uttryckte sin
egen besvikelse över att de hade misslyckats med sitt uppdrag att förse mig med boken.
Det var ett långt och väldigt personligt skrivet mail, där de uttryckte som en förhoppning,
att jag inte skulle tveka att fortsätta som den lojala kund jag hade varit de senaste 18 åren.
Och de lovade att omgående sända en ersättningsbok. Tack, det var ju vänligt. Nu skulle
det väl ta ett par veckor, eller så… Men vad händer??? Redan två dagar senare damp ett
bokpaket ner i min brevlåda. Jo, ni läste rätt… TVÅ DAGAR!!! Det är sant... Två dagar från
Kentucky till Ramlösa!!! Fantastiskt! Jag måste säga att jag var så både överraskad och belåtet nöjd, att jag skrev ett långt mail tillbaka till dem och berättade hela min historia och
tackade dem för den fantastiska servicen. För inte nog med att ersättningsboken var gratis.
Jag fick även en tillgodocheck på $10! Det kallar jag god kundvård. Jag talade då också i
mitt tackmail om för dem att jag tänkte sprida det här budskapet till alla våra medlemmar,
vilket jag nu härmed har gjort. Köp alltså era böcker med gott förtroende från Amazon!
(Observera att det här inte är någon betald reklam för Amazon).
Men den andra boken då? Den beställdes från Adlibris. Det var en bok som jag blivit
rekommenderad av Curt Währme. (Se beskrivningar av de båda böckerna nedan). En jättefin bok, som jag bara inte kunde motstå. Men inte kom det någon bok, inte! I stället kom
det ett mail från Adlibris, vilket naturligtvis ändå renderar dem ett erkännande, att de valde
att uppmärksamma mig på vad som hänt. Det var ett mail som talade om att de i sin tur
hade fått ett mail från någon som meddelat att de hade fått min bok! Och så undrade de
om jag ville ha ett annat exemplar av boken?! Dum fråga kan tyckas ? Om det var Adlibris
som hade blandat ihop kunderna eller om det var Postnord som (i vanlig ordning) inte hade
klarat av att dela ut post rätt, det förtäljer inte historien. Här ska i ärlighetens namn ändå
påpekas, att det här inte var vår brevbärares fel. Han är en mycket trevlig person, som alltid hejar och som alltid har med sig någon liten räkning och en bunt med ointressant reklam
och sådana andra glada överraskningar. Nej det jag irriterar mig på är den högre ledningen
i Postnord och i slutänden våra politiker, som stökar till det och som gör det i princip omöj2

ligt för företaget Postnord att sköta sin enkla uppgift att dela ut post. Alltnog, efter mycket
om och men, så har jag nu fått ett nytt mail från Adlibris, som talar om att de har skickat en
ny bok - förhoppningsvis till mig. Vi får väl se hur länge det dröjer innan den kommer fram…
Vilka är nu de här böckerna då? För att börja med den från USA, som jag redan har
fått, så är det :
Eyewitness to the Fetterman Fight; Indian Views; John H. Monnett Inbunden; $ 29:95 232 sidor; University Of Oklahoma
Press, 2017; 14 bilder och 2 kartor, samt ett appendix omfattande 6 ytterligare kompletterande beskrivningar såsom tabell
över antal döda och sårade i striden, beskrivning av Fort
Laramie Treaty 1868, samt vissa indianska tal i anslutning till
denna förhandling, liksom Red Clouds berömda tal i Cooper
Union, New York, den 16 juli 1870. Men även Margaret Carringtons bild av indianer.
I tidigare historieskrivningar har kapten Fetterman som regel
fått skulden för arméns förfärande nederlag i striden vid Fort
Phil Kearny, i december 1866 - den så kallade
”Fettermanmassakern”. Därmed har man också indirekt slagit
fast att indianernas stora seger inte berodde på deras överlägsenhet, utan på armékaptenens bristfälliga agerande.
I den här boken får vi nu höra vad indianerna själva hade att
säga om saken. Här berättar miniconjoukrigaren White Bull, att
Fettermans agerande inte på något vis var irrationellt eller förhastat. Inte heller att hans män
hade gripits av panik och flytt okontrollerat. Han säger att de i stället stred tappert ända till
slutet. Hans förklaring till den stora indianska segern var i stället att indianernas detaljerade
kunskap om terrängen och deras förmåga att samordnat arrangera en fälla var det som gav
dem segern.
Genom de här förstahandsberättelserna från ett flertal av de indianer som själva deltog i striden och som utgör bokens innehåll, får vi en god inblick i hur dessa folks strategier och taktik
i det här fallet var det som gav dem den här segern mot reguljära amerikanska trupper.
Den andra boken är något av en bilderbok. Också den utgiven av University Of Oklahoma Press. Den är skriven av Steve Friesen, som är direktör för Buffalo Bill Museum and
Grave, uppe på Lookout Mountain väster om Denver, Colorado.

Lakota Performers in Europe: Their Culture and the Artifacts
They Left Behind ; Steve Friesen och Francois Chladiuk
Det här är historien om fyra mystiska stålkoffertar som hade
hamnat hos en slaktare i Bryssel, i Belgien 1935. Stålkoffertar
som visade sig vara fyllda med prärieindianska dräkter, vapen
och andra redskap. De tillhörde ursprungligen en grupp siouxindianska artister som under sommaren hade varit inbjudna
till en stor utställning i Bryssel för att där visa upp indiansk
kultur. När de återvände till USA i november blev de här koffertarna kvar i Belgien.
I centrum av Belgiens huvudstad, Bryssel, kan man hitta en
affär med en skylt över ingången som säger ”WESTERN
SHOP” och som säljer kläder och attiraljer av Westernstil. Affären, som lär ska vara den största i sitt slag i Europa, ägs av
Francois Chladiuk, som sedan barnsben varit intresserad av
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cowboys och indianer och allt som har med Western att göra. Chladiuk fick år 2004 reda på
att dessa fyra stålkoffertar fanns hos en slaktare i Bryssel och han köpte dem och började
att packa upp en mängd fantastiska indianska föremål. Fjäderskrudar, krigsskjortor, mockasiner, sköldar med mera. Totalt handlade det om 157 föremål. Men varför hade dessa funnits hos den här slaktaren? Vems var de? Och varför hade de lämnats där?
Chladiuk bestämde sig för att resa till USA för att söka svaren. Väl där kom han i kontakt
med Steve Friesen och Steve kunde ge honom svaren på frågorna. Tillsammans började de

Francois Chladiuk med några av föremålen ingående i sina samlingar
Nedan ett par ytterligare bilder från Francois Chladiuk’s samlingar
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fara runt på de norra prärierna, till South Dakota, till Black Hills och till Montana och Wyoming, där de på Buffalo Bill Historic Center och senare på Friesens eget Buffalo Bill-museum
i Denver kunde reda ut var alla dessa föremål kom ifrån.
Det visade sig att man till en stor utställning i Belgien 1935 också hade bjudit in den här
gruppen omfattande 15 Lakotaindianer som en speciell attraktion. Det skulle vara lite av ett
återupprepande av Buffalo Bills Wild West Circus, som i århundradets början även hade varit i Belgien. De här föremålen har Chladiuk sedan haft i sin affär som ett museum och det
är dessa föremål som hans vän Steve Friesen nu har låtit fotografera av och beskrivit i den
här nya praktboken. Totalt innehåller boken mera än 300 bilder i såväl färg som svart/vitt.
Boken omfattar 276 sidor, är inbunden och har formatet 280 x 200 x 28 mm och den väger
nästan 1,7 kg. Så det är en STOR bok...
För er som behärskar det franska språket så har ni här en filmad intervju med Francois
Chladiuk. Tyvärr bara tal (och dessutom på franska) och inga bilder från hans samlingar,
men ändå:
https://www.youtube.com/watch?v=sIbBkYG8sns
En ny medlem
Så har det hänt till slut. Vi har fått ännu en ny medlem. Den här gången hälsar vi Ingert Ekstrand från Sparreholm i Södermanland välkommen i gänget. Ingert tillhör den lite
äldre generationen, men har ändå uttryckt önskemålet om att få resa och någon gång
komma till USA och besöka Indianland. Då är det främst de norra prärierna och Siouxindianerna som lockar henne, säger hon. Så om det är någon som vill ta Ingert med sig så förmedlar jag gärna kontakten.
Det är ju i det här fallet lite synd att vi inom Indianklubben nu har slutat med att arrangera
medlemsresor. Men vi ska väl hoppas att du Ingert ändå kan få din önskan uppfylld någon
gång. Vi hälsar dig i alla fall nu välkommen i gruppen och hoppas att du ska trivas med oss.
Ytterligare någon på gång
Samtidigt vet jag att vi även har vår etthundrafemtionde medlem på gång. I det här
fallet är det en ny medlem från vårt broderland i väst, Norge, som knackar på dörren. Jag
hoppas därför att vi snart kan hälsa Torhild Aronsen välkommen i klubben. Torhild har via
Eva Stormark fått kännedom om vår sammanslutning och har visat intresse för att själv bli
med. Att så inte har skett riktigt ännu hänger samman med att det visar sig inte vara så
där alldeles enkelt att skicka pengar från Norge till Sverige. Eller i varje fall råkar det tydligen vara orimligt dyrt, enligt vad jag har förstått från andra. Så kanske skulle vi upprätta en
E-handelssida, så att det skulle kunna gå att betala genom kortbetalningar. Men som ni vet
så har jag redan tillräckligt med bekymmer med att hålla igång vår datatrafik och att då
dessutom starta något liknande en affärsverksamhet, med penningansvar och sådant, är
jag inte så säker på att jag vill försöka att dra igång i nuläget. Kanske i framtiden.
Höstnumret av vår medlemstidning
De flesta har väl fått höstnumret av vår medlemstidning vid det här laget. Om inte så
kan jag meddela att den i alla fall är färdig och under distribution. Jag var orolig länge att
jag inte skulle lyckas få till det här numret. Jag hade från början planerat att skriva om avslutningen av Red Clouds krig. Ni har ju fått inblickar i det i tidigare nummer. Men jag väntade länge på den nya bok (som jag skrivit om ovan) och som jag förväntade mig skulle ge
nya impulser och historiska omtolkningar. Men boken kom ju aldrig, så jag fick ta till en
nödlösning. Jag fick nämligen använda mig av den gamla text jag än gång i min ungdom
skrev som ett bidrag till Indianklubbens Årsbok. Så även om texten nu kan anses vara såväl
gammal som en upprepning av något som många av er redan läst, så fick det duga.
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Månadens konstnär
Indianska konsthantverkare finns det gott om. Men det är något mindre vanligt med indianska målare. Så, den här månaden tänkte jag vi kunde stifta bekantskap med ett par sådana. Och de är dessutom far och son. Båda med namnet Baje Whitethorne. De är navajoindianer och deras målningar är lite åt det naivistiska hållet, snarare än de närmast fotografiska motiv som jag är så förtjust i och som vi därför oftast visar. Vi börjar, som sig bör
med Baje Whitethorne Sr., så får junior visa upp sig i nästa utskick.
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