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I all hast...
Den här gången trodde jag inte att jag skulle hinna att få ihop till fullt antal sidor. Det är ju mycket nu med både nervpirrande överlevnadskamp för HIF i
fotbollsallsvenskan och nystart för Rögle i ishockeyns SHL. En start som just nu
avslutades med en (visserligen) förlust mot tidigare Svenska Mästarna Växjö.
Men ändå inte helt utan positiva tecken. Egentligen var det väl ingen som trodde att ”bandyklubben” skulle ha någon chans. Men de stretade på bra och det
var egentligen inte förrän under de sista tio minuterna som det hela avgjordes.
Sommaren håller fortfarande i sig, även om dagens rapporter tyder på
att det nu snart närmar sig ett annat sorts väder. Dock tycker jag att vi får vara
tacksamma för den sommar vi har haft i år. Det började visserligen lite tveksamt, men så småningom tog det sig och totalt sett så blev det bra. Det blev ett
riktigt fruktår i år. Grannens stora päronträd har fullkomligt dignat av frukt. Och
vårt plommonträd gav så mycket frukt att det räckte till både plommonmarmelad med vanilj och rom som en variant med kanel. Svalorna flyttade visserligen
lite tidigare än vanligt, men Rödstjärten är å andra sidan fortfarande kvar i trädgården. Nu väntar vi bara på att höstregnen ska börja att fylla på i Lussebäcken,
så att Öringarna kan ta sig upp på nytt om någon månad eller två. Det ser ganska torrt ut som det är nu. Men det finns ändå gott om yngel.

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
Bankgiro: 5070-4295
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

På indianfronten ser vi närmast fram mot ett föredrag här nere i Malmö
av Christer Lindberg om den resa han upplevde i somras till de norra prärierna.
(Se vidare annan text i det här utskicket). Själv har jag varit inbjuden till en förening för att berätta för dem om Nordvästkustens indiankulturer och om deras
totempålar. Det blev mycket lyckat. Det här är ett föredrag som mycket väl kan
passa in på något kommande Indianklubbsmöte. Men det som för närvarande
ligger först i planeringskalendern är att utreda möjligheterna till att anordna ett
födelsedagskalas för Indianklubben (som nästa år fyller 60 år)!!! Ett kalas som
helst borde genomföras i Stockholm, på Etnografiska Museet, under nästa sommar / höst. Vi har väckt frågan och det finns trevare utslängda för att i första
hand få någon form av klartecken från Museet. Något som under de senaste
åren inte visat sig vara alltför lätt, av någon anledning. Antagligen har inte vår
organisation längre den ”kulturella” tyngd i dessa kretsar, som vi hade när vi i
vår krets hyste sådana tunga namn som Åke Hultktantz, Lennart Lindberg, Staffan Brunius, Einar Malm, Stig Ericson med flera. Vi är alldeles för dåliga på att
göra reklam för oss. Att ”nätverka” är ju annars tidens slagord. Men jag är alldeles för dålig på sådant. Så här kan jag och vår förening behöva ha hjälp av er
andra som kan sådant. Så ta gärna initiativ som kan hjälpa oss framåt!
Eftersommarhälsningar från Bertil Thörn
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Uppmaning att komma med synpunkter
Jag skulle bli glad om flera ville delge oss andra sina synpunkter och önskemål. Det skulle hjälpa oss att göra våra utskick, vår hemsida och våra andra aktiviteter bättre. Nu senast bad jag om era synpunkter på utformningen av vår tidnings
höstnummer. Det gällde då främst mitt tilltag att frångå den inkörda layouten (även om det bara var tillfälligt), samt mitt sätt
att skriva texten i novellform. Jag fick tyvärr bara respons från totalt sex medlemmar! Det ger dessvärre inte mycket vägledning, även om jag är tacksam för de synpunkter jag fick. Så här kan dessa synpunkter sammanfattas. För att börja med layouten så var det tre kommentarer. Två tyckte att det var OK att ha ”helsidestexter”, medan en hade svårt att hitta nästa rad. Kunde vara OK om det kan bidra till att vi får plats med mera text. En av dessa kommentarer var dessutom positiv till att vi även
skulle öka antalet sidor för att få publikationen mera lockande. Men två av dessa medlemmar tryckte dessutom på att bokstavsfonten var liten och därmed svårare att läsa. Att gå upp i bokstavsstorlek innebär ju att texten kräver mera plats och vi får
då svårare att få det tänkta utbytet av att öka antalet sidor. Vi har alltså fått motverkande argument här.
Reaktionerna på den andra ändringen jag gjorde - den som innebar att texten var skriven i novellform - kommenterades
av fem medlemmar. Fyra av dessa tyckte att formen var bra och gärna kan användas för sådant material där formen passar.
Dock att bakgrunden till de fabricerade ordväxlingarna alltid måste vara dokumenterat riktiga. Alltså händelser, personer, situationsbeskrivningar. Allt måste ha hänt ”på riktigt”. Den tredje kommentaren var dock avvisande och hävdade alltså i stället att
enbart beskrivningar av dokumenterade händelser borde framföras i texten.
Ett tack alltså till de sex som gav mig dessa synpunkter. Men nu skulle jag önska mig att flera ville höra av sig med synpunkter på de här sakerna.

Nästa tidning
Då jag från början hade tänkt mig att även nästa medlemstidning - årets sista - skulle berätta om fortsättningen av den
här historien om Red Cloud’s krig, så måste jag nu snabbt ta ställning till i vilken form den texten ska framställas. Ska den vara
likartad som höstnumrets? Eller ska det vara en mera strikt historiskt dokumentär? Det är lite den här tveksamheten som gjort
att jag gärna skulle vilja ha flera synpunkter på ovanstående. Dock kan det vara så att den här delen av historien inte lämpar sig
lika bra för novellformatet, då mycket av det som hände i slutet av året 1866 dominerades av en händelse där det inte finns
några egentliga dokumenterade uppgifter. Som ni förstår handlar det alltså om den så kallade ”Fetterman-massakern”. En händelse där ingen av de vita överlevde och alltså kunde berätta om händelseförloppet varken före, under eller efter händelsen.
Här har vi alltså bara diverse indianska berättelser, som ofta är mycket fragmentariska och även tämligen motsägelsefulla. Det
här innebär att allt som hände fram till att kapten Fettermans trupp lämnade Fort Phil Kearny på förmiddagen den 21 december har vi väl dokumenterat. Om än även det innehållande en del motstridigheter. Det kan dock mycket väl berättas i novellform. Men allt vad som hände efter att truppen försvunnit bakom Lodge Trail Ridge har vi ”bara” indianernas utsagor om och
det lämpar sig inte alls för något annat än ett rent faktaspekulerande, med presentationer av ett antal olika scenarior.
Så vad jag kommer att göra vet jag inte riktigt. Kanske blir det bara en traditionell berättelse, eller kan det eventuellt bli
någon typ av blandning. Vi får se. Problemet är att jag måste bestämma mig tämligen snabbt nu, då tiden rinner iväg och materialet måste vara hos tryckaren senast i slutet på november månad. Jag har nu alltså bara två månader på mig att författa allt.
Det kan på grund av tidsbristen alltså bli så att jag faktiskt får välja det enklaste och bara presentera ”kalla fakta”.

Upprepad efterlysning av foton
I det förra utskicket bad jag om hjälp med att få fram bilder från vår första medlemsresa till USA. Men ingen hörde av
sig. Så jag upprepar min vädjan här på nytt. Så här skrev jag då :
”Den här förfrågan riktar sig till er som var med oss på vår allra första gruppresa. Den som vi genomförde 1994 och som
då gick till de norra prärierna. Jag har försökt att scanna av de fåtal foton jag har kvar sedan den resan och som har tillräcklig
kvalitet för att kunna ligga till grund för ett bildspel om den resan. Tyvärr var inte det kameramaterial jag hade på den tiden
tillräckligt bra. Jag använde dessutom mestadels en filmkamera för rörliga bilder, vars material inte längre går att använda till
något vettigt. Men kanske finns det några av er som var med oss då, som har bättre bilder och som vill dela med er till mig. Det
går även bra med pappersbilder som jag kan scanna av. Hör av er så att vi får komma överens om vad och hur vi gör.”
Jag är säker på att det finns flera av er som då var med oss och som har sådana här bilder. Så snälla, hör av er om ni vill
hjälpa till. Jag tycker det skulle vara bra om vi kunde dokumentera även den här första resan i bild på vår hemsida på samma
sätt som vi har gjort med de övriga.

Hemsida för er som är intresserade av Little Bighorn
Nationalparkstyrelsen har en hemsida med intressant material om Little Bighorn National
Monument. Där finns en hel del intressant att titta på. Öppna deras hemsida här : https://
www.nps.gov/libi/index.htm
Därifrån kan ni sedan via andra länkar hitta ytterligare saker. Visserligen inte så mycket ännu, men
kanske det kommer att byggas ut.
En ännu bättre sida, med betydligt mera av intresse, hittar ni här: http://
www.friendslittlebighorn.com/
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Vad är egentligen en häst?
De flesta anser sig veta att en häst är ett stort djur som kan användas att rida på,
att dra vagnar med eller att bara ha för att man gillar det. Men sanningen är att en häst
inte är något annat än ”femhundra kilo nerver i en skinnsäck”!!! Något som cowboys genom alla tider obönhörligt har fått erfara.

Mera om hästar
I USA fanns en gång för länge sedan vildhästar. Men de dog ut, och dagens hästar
fördes till USA av spanjorerna på 1500-talet. Dessa invandrare har med tiden på nytt skapat en förvildad population och det har numera inrättats speciella reservat för dessa
”vildhästar”. Problemet är bara att de förökar sig i sådan takt att reservaten inte räcker till
och förslag har nu funnits på att avliva upp emot 45 000 av dessa hästar och vildåsnor.
Vilda protester från folk har dock stoppat förslaget och den statliga myndigheten BLM
(Bureau of Land Management) söker nu med ljus och lyckta efter folk som kan ta sig an
det växande antalet djur som fångats in och som nu kostar BLM miljoner dollar varje år i
form av nya inhägnader och betesmark, samt tillsyn och skötsel.

Ni håller väl koll på Hälge ?
Om inte så får ni här ännu
en briljant bildremsa som talar om
hur livet är där ute i vildmarken.
Eller ska vi kanske säga hur vardagen uppfattas bland våra centralbyråkrater som aldrig tycks ha
varit utanför tullarna i Kungliga
Huvudstaden…
Ganska träffsäkert, eller hur..?
Och om ni inte tror mig så
kan jag exemplifiera mitt påstående med ett annat tidningsklipp, av en text producerad av herrar som sitter i den mellansvenska metropolen och har till uppgift
att tala om för oss på landsbygden vilka ishockeylag som kommer att dominera den högsta ligan i år, respektive vilka
”bondläppar” som hade gjort klokast i att inte ens anmäla något lag till att störa de ”riktiga” lagens (läs Djurgården och AIK)
uppgörelser på isen. Så här kan man läsa:
Radiosporten går igenom lag för lag inför SHL-starten den 17 september. Vi gör det med våra experter Kristofer Ottosson och Lars-Gunnar Jansson. Vi går norrifrån till söder och har nu kommit fram till laget längst söderut, Rögle.
Att nu dessa två stockholmsjournalister inte har en aning om var ett litet landsortssamhälle som heter Rögle ligger och där det
en gång i idrottens ungdom startades en bandyklubb, det kan vara både förståeligt och ursäktligt. Men att de bara slentrianmässigt antar att det måste vara allra längst bort från huvudstaden, det kan man ju tycka är för dåligt. Då dessa herrar dessutom mycket väl vet, att den gamla bandyklubben sedan dess har förvandlats till en ishockeyklubb och tagit sitt hemvisst i den
nordvästskånska staden Ängelholm, det vet de båda med största säkerhet. Men att påstå att Ängelholm skulle vara den sydligast liggande orten där det numera finns SHL-meriterade ishockeylag, det tyder bara antingen på slarvighet eller okunnighet.
En enkel titt på en karta visar nämligen, att såväl Karlskrona som Malmö ligger längre söderut, än vad Ängelholm gör. Och kartor finns faktiskt även på Internet, om man nu inte i huvudstaden tycker att man har något behov av att hålla sig med traditionell kartbok över de sydligare provinserna. Skärpning herrar Ottosson och Jansson!
Ursäkta att det här inte hade så mycket med indianer att göra...

Ny bok om indiankrigen på väg (sorry att översättning saknas… hann inte)
A Penguin Random House volume, The Earth is Weeping is published by Alfred A. Knopf and is set
for its official release on October 25, 2016.
With the Civil War behind them, pioneers headed West once again. When they infringed on traditional Indian tribal lands, they triggered wide-ranging conflict that lasted more than three decades.
As the action moves from state to state, a veritable pageant of fascinating characters happens on
the scene including Custer, Sherman, Grant, and a host of other military and political figures, as
well as great native leaders such as Crazy Horse, Sitting Bull, Geronimo, and Red Cloud. “For the
first time, The Earth Is Weeping brings them all together in the fullest account to date of how the
West was won—and lost,” the publisher says.
Peter Cozzens gives us both sides in comprehensive and singularly intimate detail. He illuminates
the encroachment experienced by the tribes and the tribal conflicts over whether to fight or make
peace, and explores the squalid lives of soldiers posted to the frontier and the ethical quandaries
faced by generals who often sympathized with their native enemies. $28:05 inb. från Amazon
3

Vilka var de indianer som vikingarna träffade på
Jag har fått en fråga från en av våra medlemmar som undrade vilka de indianer var som vikingarna träffade på när de
kom till den Nordamerikanska kontinenten. Jag tyckte frågan var intressant och satte samman ett svar som jag tror kan vara av
intresse även för andra att ta del av. Så här svarade jag och ni andra får gärna komma med kommentarer till min text. Kanske
har ni även avvikande åsikter, vilket också skulle vara intressant att höra. Det här är ju ett historiskt förlopp som egentligen
balanserar på gränsen mellan att vara verklig historia och legend.
Beträffande frågan om vilka indianer det var som vikingarna träffade på, så är det ju inte så lätt att veta, då mycket av
den här historien, om att vikingar koloniserat Nordamerikas nordostkust, är höljt i dunkel. Det är ju rätt att man har funnit rester av något som liknar vikingars långhus och man har också funnit vissa metallföremål, som man menar kan knytas till vikingatid. Det är också sant att det finns gamla dokument (såväl i "Erik Rödes Saga" som i "Grönlänningasagan" med flera) som pekar
på att Leifur Eiríksson (Leif Eriksson), son till Erik Röde, redan i slutet av 900-talet råkade segla vilse och kom till ett nytt land
som han kallade Helluland (troligen nuvarande Baffin Island) och att han senare skulle ha seglat längre söderut längs kusten
förbi Markland (Labrador) och till Vinland (som då skulle vara nuvarande New Foundland), där hans sällskap lät inrätta sitt vinterläger. Året därpå ska Leif ha seglat tillbaka till Grönland. Men redan före honom lär Bjarne Herjolfsson också ha seglat i dessa trakter, men utan att landstiga. Efter Leif kom dock hans bror Torvald västerut. Men han lär ha dödats av "Skrälingarna" som man kallade urinnevånarna (indianerna). Var det skedde vet vi inte. Så dessa två bröder, Leif och Torvald och inte heller
Bjarne Herjolfsson, etablerade således några bosättningar i det nya landet. Torfinn Karlsämne däremot, lär med en hel grupp
familjer och boskap ha seglat hit någon gång i början av 1000-talet i avsikt att slå sig ner i det nya landet. Om det stämmer så
borde det i så fall vara deras långhus man anser sig ha hittat vid L'Anse aux Meadows, på New Foundlandöarnas nordostspets.
Den bosättningen överlevde heller inte så länge. Kanske bara några år. Men under den tiden borde dessa vikingafamiljer ha
haft kontakter med indianer.
Ny DNA-forskning har ju också visat på att indianska kvinnor förmodligen har blivit
förda tillbaka till det gamla
landet (till och med ända till
Island), antingen som tillfångatagna slavar eller som
hustrur till några av vikingarna. Ytterligare nya utgrävningar skulle eventuellt peka
på att det har funnits liknande långhusbosättningar ännu
längre söderut, eventuellt
ända inne i
St.Lawrenceflodens utlopp,
alltså i närheten av Québec.
Men det här finns inga klara
belägg för. Dessutom ska vi
veta att även de indianer
som levde här lär ha uppfört Det finns många statyer över Leif Eriksson runt om i världen. Den här står i Brattahlid, på Grönland, som
var Erik Rödes och hans söners hemvist. Statyn är utförd av August Werner och det finns kopior av den
liknande långhus, ett bruk
på platser som Trondheim, Seattle och nu senast också i L’Anse aux Meadows, där den sattes på plats så
som än idag lever kvar bland sent som år 2013. Det finns andra statyer av Leif Eriksson också på en mängd andra platser.
Irokeserna.
Till frågan så. Vilka var dessa indianer som vikingarna träffade på? Ja, det vet vi naturligtvis inte, då det inte finns några som
helst dokument om det. Vi får därför bara utgå från vilka folk det var som fanns i dessa områden när andra européer kom dit
ett antal århundraden senare. Så, om vi ska tro att Baffin Island redan på 1000-talet var befolkat av de indianer som nu finns
där så var det grupper av Inuiter, alltså de vi kallar Eskimåer. Men nu var det väl inte i första hand på Baffin Island som de första vikingarna slog sig ner, utan snarare längre söderut, i det som de kallade Markland (Labradorhalvöns östkust) och ända
nere i Vinland, som alltså skulle motsvara Newfoundland. Vi vet att befolkningen på Newfoundland vid Kristi födelse bestod av
indianfolk som vi kallat Beothuk, medan det på fastlandet, längs Labradorhalvön levde folk som vi benämner Innu. De här Innufolken har ibland delats upp i två olika grupper som kallats Naskapi respektive Montagnais. Det är de senare som lever längs
själva kusten och då torde vara de folk vikingarna borde ha träffat på här. Det är först när vi kommer ända in till St Lawrenceflodens yttersta utlopp i St Lawrenceviken som vi idag träffar på Irokesfolk. Men det finns nog inget som talar för att vikingarna
var så långt inne i landet.
Att vikingarna skulle ha bosatt sig ännu längre söderut, som i nuvarande New Brunswick eller Maine, finns inga som helst belägg för. Men om så vore fallet då närmar vi oss också den grupp av indianfolk som kallar sig Mi'kmaq. Ännu längre söderut
hittar vi Maliseet och Passamaquoddy. Och ytterligare längre söderut den större gruppen av Eastern Abenaki.
Närmare än så här kommer vi inte vilka folk det var som vikingarna kallade för "Skrälingar". Och, som sagt, även vikingahistorien är ju rätt så fragmentarisk och bygger mycket på gamla legender, vars sanningshalt vi gör klokt i att inte kalla för något annat än just "tämligen osäker".
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Christer Lindberg fotoutställning
Nyligen hemkommen från en omfattande resa i Indianland håller Christer Lindberg i Malmö på att förbereda en fotoutställning med bilder från denna resa. Utställningen kommer att kunna ses på Scandinavian Photo i Malmö och Christer skriver
så här i ett mail:
Har haft överläggningar med Scandinavian Photo och alla detaljer är förstås inte spikade i nuläget. Men följande kan jag
dela med mig: Utställningen av fysiska bilder kommer att bestå av 12 porträttbilder och 8 landskaps/reservatsbilder varav någon i riktigt storformat. Temat här blir indianerna och jag tänker mig bilder från Crow Fair, några reservatsbilder och några
heliga platser/landskap. Den stora Scandinavian Photo Expo inleds i butiken fredagen den 29 september och det blir förmodligen även vernissagen på utställningen den dagen. Lördagen den 1 oktober – eftermiddagen, troligen klockan 14-15 – kommer
jag att visa bilder och hålla ett föredrag om vår resa. Här tänker jag utvidga temat till ”Vilda Västern” då och nu.
Det vore förstås väldigt kul om andra Indianklubbsmedlemmar hade möjlighet att vara på plats den 1 oktober. Funkar inte detta så kommer utställningen att hänga under oktober månad, preliminärt fram till den 22:e.
Scandinavian Photo har sin butik mitt i centrala Malmö, närmare bestämt på Östra Förstadsgatan 44 vilket ligger nära Värnhemstorget. För ytterligare information se deras hemsida http://www.scandinavianphoto.se/butik/malmo
BEKRÄFTAT
Det är nu helt fastställt att Christers föredrag kommer att hållas lördagen den 1 oktober klockan 14.00.
Jag känner till att ett antal Indianklubbsmedlemmar redan har aviserat att de tänker komma till Malmö. Men ännu flera skulle
naturligtvis kunna passa på att få lyssna till ett intressant föredrag. Det kostar heller ingenting.
Hoppas att vi ses i Malmö den 1 oktober.

Intressant artikel i tidskriften ”Populär Historia”
Ett tips kom från Peter Davey som tipsar oss om att :
”det finns en artikel, med bilder, på tre dubbelsidor i det senaste numret (nr 10 2016) av tidningen ”Populär Historia”, om pälshandel i Kanada och om mötet mellan vita pälsjägare och ursprungsfolket. Mycket intressant
läsning!”

Hur gör man pilbågar - tips om instruktionsfilm på Youtube
Pilbågar var indianers kanske viktigaste vapen ända till de började att få tag i eldvapen efter
de vitas successiva ankomst till olika delar av landet. Pilbågar är väl också någonting, som alla som
var intresserade av att leka ”cowboys och indianer” när man var mindre, också tillverkade åt sig
själva. För min egen del så var det träslaget En som gällde. Men andra har säker provat annat också. Vad indianerna använde var lite olika beroende på var i landet man befann sig och vilket ändamålet var med vapnet. Det finns många olika böcker som beskriver hur indianer gjorde och det
finns också filmer som visar hur processen gick till. En sådan film (som är bland de bättre jag har
sett) går nu att titta på via Youtube. Gå in på Internetadressen :
https://www.youtube.com/watch?v=Nt0n9W8KHS0
Där hittar ni en film som är hela 1,5 timmar lång om hur en riktig mästare (Ed Scott) tillverkar alla
typer av pilbågar. Och inte pilbågar vilka som helst, utan rena rama konsthantverket! Filmen börjar
lite tradigt med en del frågor om gubben själv, men efter en fem, tio minuter så kommer man in
på tillverkningsprocessen och här visar det sig att farbror Scott är en verklig mästare.
Tipset fick vi från en tidigare medlem i Indianklubben, Jens Sjödin, som nu eventuellt kan vara intresserad av att ta upp medlemskapet igen. Något som vi naturligtvis välkomnar.

Ny säsong av ”Longmire”
Jag tipsade i det förra utskicket om ett antal bra Westernfilmer, som man nu kan köpa via Discshop. Om ett par veckor
kan man nu även köpa den fjärde säsongen av den populära (och som jag tycker mycket bra serien) ”Longmire”.
Nu när White Warrior är död, är
Walt Longmire (Robert Taylor) redo
att gå vidare. Hans bästa vän, Henry Standing Bear (Lou Diamond
Phillips), frisläpps och vice sheriffen
Victoria ”Vic” Moretti (Katee Sackhoff) är skild. Mordet på Walts hustru är äntligen löst och precis när alla
chanser verkar stå öppna, fördubblas problemen på reservatets nya
casino.
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Månadens konstnär
Flera bilder av Robert ”Shoofly” Shufelt’s teckningar kommer här.

Hälsningar BERTIL THÖRN
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