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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

Så börjar det äntligen ordna upp sig med renoveringen här hemma. Hantverkarna har precis i dagarna
gjort sitt sista och nu återstår ”bara” storstädning och
det där jobbiga med att kasta allt som man egentligen
inte behöver, men som bara har legat i hyllor och lådor
ända till man var tvungen att lyfta ur det för att orka
flytta möblerna. Och alla tavlor och bilder man har haft
på väggarna. Behövs de verkligen? Nu måste man ju
göra hål i den nya tapeten, om de ska upp igen. Och
tänk om det inte blir bra och man måste plocka ner
dem igen? Hålet man då har gjort går ju inte att plocka
ner! Kanske man kan gömma något i källaren så länge
- utifall man skulle ångra sig...
Det nya skrivbordet blev dessutom för litet. Men
det är väl bara att anpassa sig. Det kanske inte behöver ligga så mycket pappershögar på bordet, när allt
kommer omkring. Men snyggt blev det i alla fall. Och
kanske det nu kan bli lite mera ordning. I vart fall till
en början och om vi nu orkar. För ordning kräver eftertanke och planering och sedan diciplin.
Sedan finns det inget att skylla på längre heller,
utan nu är det bara att sätta igång med produktionen
av årets sista nummer av vår medlemstidskrift, samt
att se till att de här nyhetsbladen kommer ut i tid igen.
Som ni kan läsa på nästa sida, så har min största nyhetskälla inom den indianska världen varit tvungen att
slå igen i brist på pengar. Tråkigt.. Tråkigt.. Tråkigt!
Det var annars en ovärderlig källa till information och
man kan väl bara hoppas att de återuppstår igen i någon form, även om man då kanske blir tvungen att betala för en prenumeration. Men det må det vara värt.
Hälsningar Bertil Thörn
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Viktig nyhetskälla har tystnat
Tyvärr måste vi nu konstaterat att en mycket viktig nyhetskälla för information om det
indianska samhället i USA - ja frågan är om det inte rent av är den allra viktigaste - nu har
tystnat. Det handlar om Indian Country Today Media Network som dagligen, sedan sex år
tillbaka, via mail har skickat ut sitt nyhetsblad till prenumeranter. Det här har varit min allra
viktigaste källa till information om vad som händer bland indianerna. Jag kan lova er att det
har knappast gått ut ett enda av Indianklubbens nyhetsbrev som inte innehåller något som
hämtats från Indian Country Today. Eller åtminstone har försett mig med trovärdigt nyhetsstoff för egna artiklar att vidarebefordra till er.
Men nu är det alltså, sedan den 4 september slut, då ett meddelande sändes ut av organisationens ledare och tillskapare, oneidahövdingen Ray Halbritter, som berättar att man
nu inte längre ekonomiskt förmår att driva verksamheten vidare i den form och den omfattning som den hittills haft. Man har alltså genomgående under hela tiden engagerat professionella artikelförfattare, som naturligtvis alla ska ha betalt för sina alster, och man har haft
en sådan produktionsvolym, att det har räckt till att dagligen hålla en helt ny och mycket
omfattande upplaga ute på Internet. Alltså ett utskick med en omfattning stor som en helt
vanlig dagstidning! Och för oss som läsare har det inte kostat något att ta del av dessa utskick.
Man kan alltså se det här som en parallell till vår egen verksamhet med gratis nyhetsbrev, naturligtvis helt utan andra jämförelser. Den stora skillnaden, förutom att Indian
Country Today är ett betydligt mera omfattande och även mycket mera professionellt
material, så dras de med stora kostnader i form av arvoden och en fast medarbetarstab, lokaler och utrustningar, som vi inte har. Jag skriver ju allt på min privata utrustning utan att
debitera några kostnader och jag tar inget betalt för att skriva materialet heller. Jag gör det
för att jag tycker att det är roligt. De har i stället främst gjort det för de fann att det var viktigt att ge det indianska samhället en egen röst. Något som jag tycker att de har lyckats
med över all förväntan. Därför är det oerhört tragiskt att den rösten nu tystnar.
Men låt oss lyssna till hur Ray Halbritter själv beskriver den situation som uppstått:

Shekóli. More than six years ago, the Oneida Indian Nation decided to develop Indian Country Today Media Network from its core property, the then-weekly newspaper Indian Country Today, with a singular goal in mind: We wanted to generate
award-winning journalism that gives voice to Indigenous Peoples, wherever they
lived, to the widest possible audience. That investment has succeeded beyond our
expectations.
Over the last few years, ICTMN has aggressively covered the critical issues facing
Indian Country—and has done so in ways that have empowered Natives to tell our
unique stories from our perspective. We reported extensively on challenges to the
Indian Child Welfare Act with a series of stories spanning several high-profile cases;
produced human-interest stories and analysis of the latest studies regarding Intergenerational Trauma; corrected the historical record by presenting authentic, proven Native traditions about events and people, such as Pocahontas; celebrated the
cultural achievements of Native artists, thinkers, actors and musicians; continued Indian Country Today’s groundbreaking coverage (now spanning decades) on
murdered and missing Indigenous women; and worked tirelessly to report directly
from the field in Standing Rock on the opposition to the Dakota Access Pipeline. We
conducted a Q&A with President Barack Obama during the 2012 presidential campaign, and later published editorials by him.
In these and so many other stories, ICTMN surfaced critical information and focused
a spotlight on the debates and initiatives that affect Indian Country—but that are
too often ignored or misrepresented by other media outlets. For that effort, ICTMN
has won prestigious awards—30 alone in 2017 from the Native American Journalists
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Association; multiple Clarion Awards; and individual awards and grants to contributors from the Society of Professional Journalists, the Herb Block prize for cartooning,
USC’s Annenberg Center and the Playboy Foundation. In any given year, we served
stories to millions of readers from or interested in Indian country. Judged by audience size and appetite alone, ICTMN fulfilled a need with an approach and perspective that clearly works.
For all of that success, however, ICTMN has faced the same challenges that other
media outlets have faced. It is no secret that with the rise of the Internet, traditional publishing outlets have faced unprecedented adversity. These economic headwinds have resulted in ICTMN operating at an enormous—and unsustainable—
financial loss, and now have caused us to take a hiatus to explore new partnerships
or economic strategies for ICTMN.
To be sure, ICTMN did not rest on its laurels in the face of those difficulties—the
newsroom’s leaders addressed them head on. The organization, for example, transitioned from a weekly newspaper in 2011 to a weekly magazine to an online platform
with a bimonthly magazine, building a stellar website and expanding its distribution.
It also published more frequently, to keep up with the accelerated pace of the online
media marketplace. That work sustained the publication for years, even as the
headwinds intensified.
As ICTMN now halts its operations to explore alternative business models or partnerships, we know for certain that all of our past work has created an enduring legacy. The organization has served as a model of empowerment journalism, showing
that unique and distinct communities of color require equally unique and distinct
media coverage. ICTMN’s reporting has also helped shape political debates and policy decisions around our community’s priorities—and that will have an enduring impact on those debates and decisions in the coming years.
Just as important, we hope ICTMN has inspired communities throughout Indian
Country to work together to invest in journalism and media. We know that when we
leave our stories to be told only by other media outlets, those stories too often go
untold—or get distorted. ICTMN proved that we do not have to sit idly by while that
happens.
In short, no matter what happens in the coming months, we know we have already
proven the value and necessity of journalism that respects and honors Native nations throughout the world. To do it, we relied on the best writers and correspondents in Indian Country, and were supported by dedicated sources, a committed advertising community, and passionate readers. And for that, we give thanks to all.
NΛ ki’ wa,
Ray Halbritter

Chief Ray Halbritter
längst till vänster
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Antalet medlemmar
I det förra informationsbrevet talade jag om att vår medlemsskara hade ökat med en person till
totalt 149. Den som nu går in på hemsidan kan konstatera att där står att vi nu återigen är 148 stycken.
Anledningen till det här är, att det tråkiga beskedet just har nått oss att en av våra äldre medlemmar,
Bengt-Erik Sjöbeck i Mörarp, strax utanför Helsingborg, har gått bort i en ålder av 94 år. Bengt-Erik var
en av våra verkliga veteraner och har varit medlem i 35 år, ända sedan januari 1982. Eller i princip ända
sedan vi började den här verksamheten i en mera organiserad form. Hur länge som Bengt-Erik var en
intresserad och aktiv ”medlem” innan dess, det vet jag faktiskt inte. Men sannolikt var det ytterligare ett
stort antal år.
Missade informationsutskick
Jag har noterat, att när jag nu skickar ut våra regelbundet återkommande nyhetsbrev, så är det
alltid några av utskicken som inte når fram till sina adressater. Det kan bero på olika saker. Ibland kan
det vara att mottagaren har ändrat sin mailadress, utan att meddela mig. Men det händer även regelbundet att den felsignal jag får, säger att mottagarens brevlåda är full och att mitt meddelande därför inte
kunnat levereras. Därför ber jag er vara uppmärksamma på hur många mail ni har liggande i era inkorgar
och då med jämna mellanrum rensar bort sådant som ni inte behöver ha kvar. Alternativt att ni väljer att
flytta de mail ni vill spara till någon annan fil, där ni kan arkivera dem.
I de flesta fall tycks det dock vara tekniska problem som ligger bakom de felsignaler jag får. Och i
första hand verkar det vara så, att de olika serverbolag, som är de som sköter den här trafiken, har börjat
vidta åtgärder för att med olika tekniker förhindra skräppost att skickas. En nog så behjärtansvärd åtgärd.
Alla är väl rörande eniga om att det är alldeles för mycket skräppost (så kallat ”spam”) som belamrar våra
inkorgar dagligen. Ingen skulle vara mera tacksam än jag om man på något effektivt sätt skulle kunna
stoppa det. Men problemet är hur de olika serverbolagen väljer att sätta upp sina regelverk för hur de ska
välja ut vad som troligen är spam. För det måste ju ske per automatik. Och har en viss avsändande mailadress en gång hamnat i ett serverbolags spärrlista, så är det inte heller så lätt att komma därifrån.
Om det nu skulle vara så att ni upptäcker att ni inte har fått något av de nyhetsbrev som jag normalt skickar ut fredagar i jämn vecka, eller om ni av misstag råkar ha suddat ut ett sådant mail, så vill jag
tipsa er om att alla de här nyhetsutskicken även finns på vår hemsida. Öppna hemsidan och gå till fliken
”Aktiviteter / Nyheter”. Där, uppe i högra hörnet, finns två stycken ”klick”-rutor. Den ena ger er det senaste nyhetsutskicket. Men den andra ”klick”-rutan gör att ni kommer till en lista, där alla tidigare utskick
finns som separata, klickbara länkar. Där kan ni alltså klicka på länken till det nyhetsbrev som ni saknar
och vips så dyker det upp på er skärm, där ni då kan läsa det eller printa ut det, vilket ni nu vill göra.
Onödigt vetande
Nördar är vi väl lite till mans. En nörd är som bekant en benämning på en person som har ett fixerat intresse eller intresseområde. Många som hör talas om oss som medlemmar i något som heter Indianklubben har kanske en bild av att vi då måste vara just nördar. Ni vet ju bäst själva hur det är för er.
Nördar brukar ofta bli lite verklighetsfrämmande och ibland går det för långt när de till varje pris ska visa
vilka specialister de är. Då börjar de svänga sig med diverse udda kunskaper. Kunskaper vi andra då
kanske ser som just ”onödigt vetande”. Här kommer några exempel på sådant och ni får gärna svara på
de här frågorna om ni kan. Men kanske ni inte vill det, då det ju skulle kunna tyda på att ni är nördar!
1.

Vem var den längsta mannen i 7:e Kavalleriregementet vid tiden för striden vid Little Bighorn?

2.

Vilken officer var det som fick den tunga uppgiften att meddela officershustrurna vid Fort Abraham
Lincoln att deras män hade dött i slaget vid Little Bighorn den 25 juni 1876?

3.

General Custer hade ett husdjur som han kallade ”Dixie”. Vad för slags djur var det?

4.

Vad hette de två hästar general Custer hade med sig under kampanjen 1876 och vilken av dem var
det som dog tillsammans med honom vid Little Bighorn?

5.

Vad var den högsta respektive lägsta temperaturen vid Little Bighorn söndagen den 25 juni 1876?

Svara gärna på det här om ni kan, men var inte ledsna om ni inte klarar det. Det här är ju bara ”onödigt
vetande”. De rätta svaren får ni i alla fall i nästa utskick. Lycka till - nördar!
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Utställning om Mound-byggarfolken
Till den gamla världens underverk borde kanske även de mycket speciella mounds (för
ceremoniellt bruk uppförda jordhplatåer, nästan liknande pyramider) som byggdes av indianer i Nordamerika så långt tillbaka som för 5000 år sedan. Nu finns det en ny utställning
som belyser dessa fenomen. En utställning som kallats: ”Moundbuilders: Ancient Architects
of North America”, vilken öppnade den 24 juni på Penn Museum i Philadelphia. Den berättar
om mer än 5000 år av indianska mound-byggare genom fotografier och visar mer än 60 artefakter funna i mounds i hela östra USA. Utställningen kan besökas ända fram till årsslutet.
"Platser berättas det inte lika mycket om i museala utställningar som om föremål, men
utställningen Moundbuilders framhäver de fantastiska jordkullemonument som uppförts av
indianska populationer under de senaste 5000 åren," säger antropologiprofessor, doktor
Megan Kassabaum, kurator för utställningen.
En stor mängd mounds har uppförts över delar av USA under tidiga årtusenden. Bland
andra vid Watson Brake i nordöstra Louisiana redan 3500 år f.Kr. Dessa högar restes alltså
redan 1000 år före den stora pyramiderna i Giza. Den här utställningen ger en bild av sådana moundbyggnationers utveckling och variationer ända fram till de som förekom i staden
Cahokia så sent som under 1050-talet. Cahokia var då en stad med 10 000 innevånare.
Den ligger nära St. Louis, Missouri. En annan betydande plats som belyses i utställningen är
Poverty Point i södra Lousiana. Just platsen Cahokia låg i ett område som "omfattade den
största förhistoriska koncentrationen av människor och monumental arkitektur norr om
Mexiko", enligt Dr. Kassabaum. Hela staden hade cirka 120 mounds och den ceremoniella
kärnan i staden spänner över en yta av fem kvadratkilometer. En av Cahokias viktiga särdrag är Monk's Mound, den största mound som hittills upptäckts. Den var drygt trettio meter hög och omfattade fem separata terrasser. Den täcker en yta på över 14 hektar. Poverty Point-platsen, å sin sida, bestod av en 70 meter hög höjd, fyra mindre höjder och sex
koncentriska jordvallar som omger en central öppen yta. Se bilden nedan.
De artefakter som grävts fram och samlats in från dessa platser indikerar att de här
folken var skickliga hantverkare och att en omfattande handel och ett kulturellt utbyte bedrevs över stora områden, ända från de Stora Sjöarna i norr till Mexikanska Golfen.
Utställningen inkluderar utgrävda artefakter gjorda av olika material, såsom en snidad
undervattenspanter, ett fantasidjur, som i det här fallet tros ha fungerat som en balansvikt
på ett spjut. Vidare förekommer krukor och smyckesdetaljer. Några som bär heliga mönster
som tydligt bär drag av andra liknande hemmahörande i det vi kallar ”det sydöstra ceremoniella komplexet”. Kulturer som hade ett system av tecken och symboler som var lika mellan olika grupper av människor, trots att de levde hundratals kilometer från varandra. Tecken som dessutom överlevt ända in i modern tid, det vill säga ända fram emot 1500-talet.
"Genom att öppna besökarnas
ögon för dessa otroligt tekniskt avancerade anläggningar
och de människor som byggt
dem, visar utställningen på
komplexiteten och variationen
av tidiga kontakter mellan infödda kulturer över hela östra
USA och knyter dessa platser,
människor och deras förehavanden även till nutida grupper", avslutar Dr. Kassabaum.
En bild av anläggningen
vid Poverty Point
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Månadens konstnär
Så var det dags för Baje Whitethorne junior. Han målar faktiskt liknande som sin far.
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