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Dags igen... 

 Tillbaka igen… Den här gången garanterat laktosfritt… 

Nu undrar ni väl om han har spårat ur alldeles. Men inte 

riktigt. Jag retar mig bara på att ”Följa-John-beteendet” är 

så starkt, inte minst när det gäller marknadsföring. När nå-

gon har lyckats väcka intresse med någon ny produkt eller 

teknik eller bara med ett nytt ord… ja då ska alla plötsligt 

följa efter för att rida på samma våg. Att det finns laktosin-

toleranta personer vet vi ju och det är inget konstigt, utom 

att det är jobbigt för dem. Därför är det naturligtvis bra att 

det utvecklas och marknadsförs nya produkter för dem. 

Men det är ju inte detsamma som att alla människor plöts-

ligt måste börja konsumera ”laktosfritt”! Toppen av inkom-

petens visade väl den handlare. som i sin iver att rida på 

den nya trenden, utannonserade ”laktosfri saft”...! 

 Ni som under den gångna helgen tog tillfället i akt att 

besöka den strålande Smålandsmetropolen Markaryd 

kunde, förutom den upplivande känslan av att vara i före-

tagandets och skapandets verkliga centrum (ni vet ”Gno-

sjöandan”) också få er en skönhetsupplevelse genom att 

besöka de olika konsthantverkare som gemensamt skapat 

utställningen ”Konst– och Hantverksrundan”, där man 

kunde åka runt i bygden och få uppleva olika hantverkares 

fantastiska skaparförmåga. För oss ”Indianklubbare” (ja, 

inte för att vi håller på och klubbar indianer, men något 

ska vi ju heta) så var det Lars-Erik Karlssons fantastiska 

indianskinspirerade hantverk som kanske var höjdpunkten. 

Men att den Karlssonska släkten är konstnärligt närmast 

överbegåvad kunde lätt noteras genom att titta på Lars-

Eriks systerdöttrars fantastiska 17– och 1800- talsinspire-

rade klädeskreationer. Flickorna har skapat helt fantastiska 

saker. Ja, faktiskt rena konstverk i sig!  BRAVO!!! 

           HÄLSNINGAR BERTIL THÖRN 
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   Vi kan väl fortsätta lite på den inslagna vägen med vad olika medlemmar gärna 

vill diskutera. Jag tycker det är väldigt stimulerande att höra ifrån olika medlemmar, 

så fortsätt gärna att höra av er. Samtidigt vill jag gärna ha er hjälp också. Och i det 

här sammanhanget så är det hjälp med att forma svar på frågor som jag inte själv 

känner att jag är den rätte att svara på. Ett sådant exempel fick jag från John Rits-

gard som tipsade mig om att han ville höra mera om ämnet Shamaner och shaman-

ism. Så här skrev John: 

Hej Bertil, Örnhjärta igen. 

Joo jag har sett att du brukar efterlysa ett ämne som du kan ta upp i indi-

ansammanhang i tidningen. 

Jag skulle vilja läsa mer om shamaner och shamanismen. Om du eller nå-

gon annan har kunskap att dela med sig av!! 

Jag håller ju på med alternativmedicin som heter shiatsu, en behandlings-

form från Asiatiska naturfolken. Och naturfolken i de flesta länder brukar ju 

ha en liknande medicinbild i ändamål och handling. 

Jaa det var det, man tackar på förhand. Hade’ så länge. 

MVH John Ritsgard....  

 Här är alltså något som ni skulle kunna hjälpa till med. Jag känner inte att jag 

sitter inne med tillräckliga kunskaper i ämnet för att ge ett fullödigt svar på önske-

målet. Det här är egentligen ett ämne för en hel artikel i tidningen, men kan också 

vara en mera kortfattad sammanfattning i de här informationsbladen. 

 En annan fråga dök upp efter den korta notis jag hade med i det förra utskick-

et, vilken handlade om det Winchestervapen som konstnären Frederik Remington 

fick från vapentillverkaren Winchester Repeating Arms Company. Magnus Olsson i 

Krylbo skrev så här: 

Hej Bertil! 

Nu har skolan dragit igång igen –min 78:e termin…  Nåväl, jag ville bara 

fråga om kalibern på Remingtons Winchester. Ha det bra ! / Magnus; 

Ukna/Krylbo.   

(Till saken hör att Magnus har ett sommarställe (släktgård) i den lilla byn 

Ukna i nordöstra Småland /Västerviks Kommun. En plats där min far var 

född och min farfar var stins på stationen i Storsjö.) 

 Jag är egentligen ingen vapen-expert, även om jag har hållit på och ”knallat” 

lite på skjutbanorna hemma i Småland i yngre dagar, när synen fortfarande räckte 

till. Här i Helsingborg har det sedan begränsat sig till lite luftgevärs– och korthålls-

skytte på inomhusbanorna i Idrottens Hus. Men jag gjorde ändå ett försök att med-

dela vad jag tror mig veta. Så jag skrev så här tillbaka till Magnus: 

Hej Magnus 

Jag hittar inga uppgifter om vilken kaliber just det här specialvapnet hade. 

Men när Winchester 1894 togs fram, så tillverkades den först för två olika 

ammunitionstyper. Det var dels .32-40 och dessutom .38-55. Man kan väl 

Ännu mer mailväxling med medlemmarna 
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kanske gissa att det var någon av dessa kalibrar som användes även i bös-

san som Remington fick. Men jag vet alltså inte. Annars är Winchester 94, 

som typen kallas, den kanske mesta populära under senare tid och som 

har kommit ut på marknaden i många versioner. Winchester 74 (skulle ha 

varit 73) är väl i stället den som gamla Westernfilmentusiaster känner bäst 

till. 

94:an var den första versionen som var konstruerad för det nyuppfunna 

rökfria krutet och av senare modeller är det kanske mest kalibern .30-30 

som man förknippar med modernare vapen. Eller .30WCF (Winchester 

Centre Fire) som det först kallades när den kom ut 1895, efter att man 

hade valt att öka stålkvaliteten i pipa och låda för att stå emot ett högre 

tryck och gått ifrån kantantändningsprincipen. 1899 släppte man så en ”.32 

Winchester Special” som man kallade den. Jag vet egentligen inte vad det 

innebar. Men det hade väl något med utformningen av patronen att göra 

kan man misstänka. Alltsedan dess har det naturligtvis fortsatt med di-

verse olika anpassningar med varierande piplängder, andra material typer 

och liknande. Inte minst för att successivt minska kostnaden för vapnet.  

 Idag är det ju oerhört populärt att ge ut ett ”jubileumsvapen” varje år och 

det finns dessutom olika vapentillverkare som tillverkar sådana. Du har sä-

kert sett sådana annonser i olika Westerntidningar, där det viktigaste tycks 

vara hur graveringen ser ut och vilket jubileum den står för. 

I USA är marknaden naturligtvis stor, men vi här i Sverige har inte så lätt 

att få licens för sådana här finkalibriga vapen. Jag själv har aldrig jagat, 

men under min banskyttekarriär använde jag en Anschütz kal. 22, för kort-

hållsskyttet. Den har jag numera lämnat in till Polisen, tillsammans med 

mina två Mausergevär för destruktion, efter att tillståndskraven har ökat 

och jag inte fann det rimligt att skaffa ett nytt säkerhetsskåp för en 10 – 

15 000 kronor, bara för att jag skulle ha dessa gevär (som jag dessutom 

inte längre använde) inlåsta! Så nu får jag nöja mig med luftgeväret, även 

om synen numera gör, att man bara väntar på att det ska börja tillverkas 

måltavlor med dubbelt så stor prick! 

För övrigt finns det tillräckligt med vapen ute i omlopp i landet för att det 

ska kännas bra. Så jag känner mig numera tämligen kluven till att allmän-

heten över huvud taget ska ha gevär. Även om det bara är ett jubileums 

Winchester, hur fint det än är och hur bra det än skulle göra sig på väggen. 

Hälsningar Bertil Thörn 

 Så upptäckte jag naturligtvis, precis efter att jag skickat iväg mailet till Magnus, 

att det hade blivit fel. Så ett nytt mail fick försöka att hinna ifatt det första genom 

linan: 

Hej igen 

Det gick för fort, eller så sitter knapparna på tangentbordet för tätt, eller så 

är det synen, eller vad det nu kan vara . Men den berömda Winchestern 

från filmernas värld, “The Gun That Won the West”, ska naturligtvis vara 

Winchester 73 och inte 74. 74;an började inte tillverkas förrän 1939!  

Ursäkta! 
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 Ytterligare en mailväxling, som förevarit sedan sist, kanske även den kan vara 

intressant för övriga medlemmar att ta del av. Och här får ni för övrigt gärna själva 

höra av er och uttrycka era åsikter. För det här är en fråga som dyker upp om och 

om igen. Och det är en fråga som för en del betyder mycket, medan det för andra 

mera är en närmast  ”icke-fråga”. Det gäller alltså det som i spåren efter den pan-

indianska rörelsen som uppstod på 1960– och 70-talen, efter ockupationen av fäng-

elseön Alcatraz och belägringen av byn Wounded Knee, kom att bli som ett uppvak-

nande bland främst unga indianer i USA. Ett slags ”frigörelseprocess” där man bör-

jade att ta tillbaka den förlorade självkänslan och respekten för sitt indianska ur-

sprung. Då blev det här som lite av ett slagord, ett slags ”upprorsskri”. ”VI ÄR INTE 

INDIANER! VI ÄR NATIVE AMERICANS””. Man ville med det här göra klart att man 

alltså ”var något unikt”, att man var de egentliga ”rätta” amerikanerna. Att vara 

”indian” såg man alltså mera som ett skällsord.  

 Så frågan jag fick från Monica Myrehag lät så här: 

Har en annan sak jag ville höra din åsikt om. 

En kompis som vet att jag är medlem i Indianklubben ringde mig och frå-

gade om jag visste att det inte var politiskt korrekt att använda ordet in-

dian? 

Det har jag aldrig hört så jag trodde hon skämtade...hon hänvisade dock 

till en artikel i Expressen idag; 

Ann Söderlund kritiseras efter att ha benämnt den amerikanska ur-

sprungsbefolkningen med det stötande begreppet ”indianer”. 

Vännen Magdalena Graaf tog Söderlunds parti genom att spela in en 

raljant video där hon sjöng den gamla barnvisan ”Tio små indianer”, 

något som väckte reaktioner. 

Ovanstående var en del av det som stod i artikeln. Vad är din åsikt om 

detta, Bertil?   

Mitt svar blev därefter följande: 

Hej Monica 

Jo det är faktiskt så att det finns indianer idag som anser att ordet ”indian” 

är felaktigt och smått kränkande att använda. Men det kräver en lite längre 

utläggning att berätta om, så jag ska be att få komma tillbaka till dig lite 

senare, när jag har hunnit att skriva ihop en sådan text. Det här är också 

intressant även för andra medlemmar, så jag avser att använda den texten 

även i ett kommande informationsutskick, eller eventuellt i tidningen. Där-

för vill jag ha lite tid på mig att skriva ihop det. 

Här kommer så den texten: 

Man kan nog ändå säga att mycket av det här är lite av en storm i ett vat-

tenglas. Frågan är dock känslig, inte bara bland indianerna, utan bland alla 

minoritetsfolk och urbefolkningar. Tänk bara på våra Samer som tidigare 

allmänt kallades ”Lappar”. Att det skulle vara förnedrande för folket har du 

säkert hört. Det är alltså samma sak som med indianerna. 
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Att vi som förening kallar oss ”Indianklubben”, trots att vi mycket väl kän-

ner till den här känsligheten för ordet ”indian”, har att göra med att det är 

vår logga, vårt ”varumärke” skulle man kunna kalla det. Och sådana ändrar 

man inte på hur som helst. Det här namnet härrör från en tid då det här 

ordet inte var någon stridsfråga. Men att plötsligt ändra på det och börja 

kalla sig något annat ”mera korrekt” innebär att man förlorar lite av sin 

identitet, då det namnet sedan länge är väl etablerat. En identitet som det 

tar tid att återuppbygga. 

Men visst är det så att man, ska vi kalla det i mera officiella sammanhang, 

bör försöka att vara mera ”politiskt korrekta”, det tycker jag nog. Så i 

många sådana sammanhang brukar jag använda mig av det mera 

”godkända” begreppet ”Native Americans”, även om det är betydligt jobbi-

gare som ord betraktat att både skriva och använda i talspråk. Och, om 

man ska vara kritisk, inte heller är riktigt med sanningen överensstäm-

mande.  Även indianerna är ju ursprungligen invandrare och inte ur-

sprungsfolk. Att de sedan har en annan syn på det och menar att de alltid 

har funnits i landet, det hänger samman med att de inte accepterar de 

forskningsresultat som ligger till grund för den invandringsteori som, även 

om den har brister, ändå är den mest sannolika. Men det är en annan 

historia, som det brukar heta. 

Hälsningar 

Bertil Thörn  

 Någon mera omfattande svarstext än ovanstående har jag inte skrivit än, men 

kanske jag lyckas med det vid något senare tillfälle. Och ni alla andra medlemmar 

får gärna lägga er i diskussionen och delge oss era synpunkter. Till dess kan jag 

ändå notera en händelse som inträffade, när vi hade bröderna Clown här i somras. 

Kvällen innan medlemsträffen på Etnografiska i Stockholm, satt vi med de ameri-

kanska gästerna hemma hos Curt Währme och pratade om ditt och datt. Jag råkade 

då vid något obetänkt tillfälle använda ordet ”indian”. Direkt, som ett eko, kom det 

från båda bröderna samtidigt: ”Vi är inte från Indien”!!! Jag blev lite paff, men det 

här kan alltså i vissa sammanhang vara lite känsligt. Samtidigt gjorde de ingen 

hemlighet av att de inte heller tyckte att ”Native American” var vad de ville kallas. 

Och inte vill de heta ”Sioux” heller… Så ett litet ”problem” går alltså att göra till ett 

”stort” problem, om man vill. Sioux var ju något som de menade att fransmännen 

kallade dem, för att de inte kunde uttala Ottawaindianernas benämning Na-towe-

ssiwak, som i franskt språkbruk blev till olika varianter av ”Nadoüessioüak”, vilket 

man förenklade ytterligare till just bara ”Sioux”. Det finns dessutom egentligen hur 

många förklaringar som helst till hur dessa förfranskningar har sett ut, men går man 

tillbaka till det ursprungliga algonkinska ordet så lär det betyda ”liten skallerorm” 

och skulle därför kunna ses som att man menade att deras fiender var att likna vid 

”giftiga ormar”! Och går man på den tolkningen så kanske det är förståeligt, att man 

inte gärna vill bli kallade för ”orm”…  Men vad ville då bröderna Clown bli kallade? 

Ja, ”Lakota” kunde de tänka sig. Men helst ville de bli kallade ”Cheyenne River Sioux 

Tribe”… Häpp!!! Här gick det plötsligt alltså bra att kallas ”Sioux”! Konsekvensen är 

alltså inte alltför stringent… Men varifrån kommer det namnet då? Jo det är helt en-

kelt namnet på reservatet där de lever. ”Cheyenne River Indian Reservation”… Häpp 

igen, i dubbel bemärkelse kanske… Här gick det plötsligt bra att använda ordet 

”Indian” också!!!  
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 Går vi sedan tillbaka till tiden för de vitas ankomst i de landområden där de här 

folken då levde, så hittar vi mängder med olika benämningar. Men språkforskare 

och etnologer har ändå kommit fram till att de här delvis bofasta och delvis kring-

vandrande folkgrupperna talade ett närbesläktat språk. Förvisso med olikheter såväl 

i ord som i dialekt, men att man ändå kunde sammanföra dem till en och samma 

språkgrupp. En språkstam som vetenskapen kallade ”Siouan”. Men bland de många 

folkgrupper som därmed sammanfördes i vad man ansåg var närbesläktade folk, så 

särskilde sig ändå vissa grupperingar som mera homogena än andra som visserligen 

talade närbesläktade språk. En stor sådan grupp var den huvudgrupp som vi idag 

för enkelhets skull bara kallar Siouxindianer. Egentligen bestod de av tre huvud-

grupper. Längst i öster fyra stammar med namnen Mdewakanton, Wahpeton, 

Wahpekute och Sisseton. Tillsammans kallades dessa bofast skogslevande indianer 

som etnisk enhet för Santee. Längst i väster, delvis ute på de stora slätterna, levde 

sju andra stammar med namn som Hunkpapa, Sihasapa, O'ohe Nuŋpa , Minnecon-

jou, Itázipčho, Sičháŋgu  och Oglala. Tillsammans benämndes de Teton. Mitt emellan 

levde slutligen två ytterligare stammar som kallades Iháŋkthuŋwaŋ  respek-

tive Iháŋkthuŋwaŋna. Tillsammans benämndes de två stammarna på sitt eget språk 

Nakota, medan deras grannar i öster kallade sig själva för Dakota och de i väster 

alltså för Lakota. Som synes samma namn, men med dialektvarianter avseende 

bokstäverna D, L och N. 

 Då kan man fråga sig, varför använda sig av namnet ”Cheyenne River Sioux” , 

när man har egna stamnamn? Bröderna Clown är ursprungligen Minneconjou. Men 

de lever alltså på Cheyenne River Indian Reservation, där även folk från stammarna 

Sihasapa, O'ohe Nuŋpa och Itázipčho lever. Tillsammans kallar sig alltså dessa fyra 

stammar numera Cheyenne River Sioux. Varför?... Säg det. Jag vet inte. Men rörigt 

är det. Så varför inte bara fortsätta att kalla dem för indianer. Kort och bra. Lätt att 

säga och att förstå. För mig finns det inget nedvärderande i det ordet. Men visst har 

jag respekt för att de själva kanske upplever det så. Det är dock sannerligen inte 

lätt att hela tiden veta vad man ska säga och man vill ju inte gärna trampa någon 

på tårna, om det går att undvika. 

Navajoindianerna väljer ny president 

 Det preliminära resultatet från förra veckans primärval på Navajoreservatet ty-

der på att den nuvarande vice presidenten Jonathan Nez och Joe Shirley är de två 

finalisterna som går vidare till slutomgången i kampen om att bli stammens näste 

president. I en tidigare rundfrågning hade dock Tom Chee flera röster än Shirley. 

 Nez tycks ha fått 14.000 röster i 

valet medan Shirley kammade hem 

7.000 röster. Närmast bakom Shirley 

kom Tom Chee. Han hade haft fram-

gångar i tidigare förval, men nu ham-

nade han 530 röster efter Shirley. 

 Valkommissionen håller fortfa-

rande på med de slutliga sammanräk-

ningarna, men man förutskickar att 

det definitiva resultatet föreligger un-

der nästa vecka. De två presidentkandidaterna sida vid 
sida.  Nez till vänster och Shirley till höger 
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 I fredags skrev Aftonbladet om att chokladdrycken Oboy nu lyser med sin från-

varo i butikerna. Anledningen till att den populära drycken försvunnit från hyllorna 

är på grund av en teknisk förändring i produkten. 

Nu försöker privatpersoner sälja sina Oboy-förpackningar på olika hemsidor, skriver 

SVT, för allt från 100 kronor och i vissa fall för så mycket som 3 000 kronor!!! 

Egentligen hör det här inte hemma här hos oss, men hur galen får man bli??? 

Heligt föremål återlämnas till Zuni Pueblo 

Affärsidé ??? 

 I månadsskiftet augusti-september återläm-

nades från Albion College till Zunifolket en religiös 

relik, kallad Ahayu:da. Figuren, snidad i trä, sym-

boliserar en krigsgud. Den fotograferades först vid 

Bobbit Visual Arts Center fredagen den 24 au-

gusti, varefter tre medlemmar från Zunistammen 

hämtade hem den torsdagen den 30 augusti.  

 Föremålet är en drygt halvmeter lång trä-

skulptur föreställande krigsguden. Den hade un-

der oklara former donerats till skolan redan 1973, 

men man hade inte insett att det här var ett reli-

giöst objekt, förrän en inventering av skolans fö-

remål gjordes år 2015 och man i samband med 

den via experthjälp kunde utröna att det här var 

ett föremål som hörde hemma hos Zunifolket.  

 Zunifolket har i åratal försökt att spåra, för 

att kunna återkräva, flera heliga föremål som stu-

lits och bortförts från deras land.  

 ”De flesta av de föremål som har upptäckts i 

museer och andra allmänna samlingar är huvud-

sakligen sådana som har varit placerade vid offer-

platser och heliga altare ute i naturen, varifrån de 

sedan har rövats bort och sålts till samlare och 

andra intressenter”, säger Bille Wickre, en histo-

rieprofessor vid Albion College.  

 Hon upptäckte det här föremålet i samband 

med att hon förberedde en föreläsning för sina 

elever i ämnet ”Indiansk konst”. 

 I enlighet med NAGPRA-lagen, om återfö-

rande av heliga föremål till ursprungsfolken, åter-

lämnades den nu till Zunifolket, som i samband 

med mottagandet genomförde ett antal olika cere-

monier, som de ansåg nödvändiga för att föremå-

let skulle återfå sin heliga status. 

Den drygt halvmeterlånga 
träskulpturen föreställande 

krigsguden Ahayu:da 
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Månadens konstnär 

 Den konstnär vi vill presentera i den här månadens två utskick är vår egen svenske 

konsthantverkare och Indianklubbsmedlem, Lars-Erik Karlsson. Det är inspirerat av hans 

fantastiska utställning under den i inledningen beskrivna ”Konst– och Hantverksrundan” i 

Markaryd, där han hör hemma. Lars-Eriks fantastiska förmåga att skapa ”indianskt” konst-

hantverk är välkänd. Något som den här utställningen bekräftade med stor emfas. 


