INDIANKLUBBEN I SVERIGE
NYHETSBREV
Senaste nytt nr 2 2016

Fredag 2016-01-29

HEJ ALLA INDIANINTRESSERADE
Indianklubbsnoteringar 2, 2016
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

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

Hej alla indianintresserade vänner
Så var det dags igen. Den här gången blir det tyvärr ett snabbt hopkommet informationsutskick. Har haft fullt upp att göra med annat sedan senast.
Och under tiden har vintern både kommit och gått. Det är ju ändå tur att man i
alla fall hinner ut och kan skotta bort snön innan tövädret sätter in. Fast ibland
känns det lite meningslöst, det måste jag erkänna. Men det gäller ju att inte ge
efter för latmasken… för då kanske man blir lat på allvar.
Uppröjning har pågått nere i Ramlösaparken efter de senaste stormskadorna, med resultatet att gångstigarna blir delvis sönderkörda. Och nu med
kälen i marken som har släppt i ytlagret men med vatten ändå stående kvar blir
det så kladdigt att man i stället får hålla sig till stadens asfalterade cykelbanor.
Inte lika trevligt och rogivande naturligtvis. Men ett par gånger har jag ändå
kollat till lite i parken och kan då konstatera att hägern nu har fått konkurens i
Lussebäcken. En storskarv, som ju annars är en typisk kustfågel, har hittat det
rika matförrådet bland alla öringyngel och Grönlingar. Men nog känns det konstigt att se den mitt i skogen.
På indianfronten inte speciellt mycket nytt. Har helt enkelt inte haft tid
att leta uppgifter. Men några korta notiser kan väl vara på sin plats ändå. Som
att en navajoindian, Rickie Fowler, har vunnit en golftävling i Abu Dhabi, i samma tävling där Henrik Stensson blev delad trea. Fowler gick därmed upp som
nummer fyra på världsrankingen. Indianer kan!
Vidare att frågan om den av president Obama stoppade utbyggnaden av
den jättelika oljepipelinen Keystone XL ingalunda är död, trots Obamas veto.
Mäktiga krafter jobbar vidare med projektet.
Ett antal andra nyheter från Indianland kan ni se på nästa sida. Jag ber
om ursäkt för att jag inte har hunnit översätta, men jag tror att ni nog säkert
hänger med där ändå.
Så är nu budgivningen på det stora bokpaket vi har fått som en donation
till Indianklubben inne på slutspurten. Ni har nu helgen på er att komma med
era bud, för på söndag kväll drar jag strecket och börjar skicka ut meddelanden
till de som har avgivit de högsta buden på de olika böckerna och nu har spännande bokförsändelser att vänta. Men mera om det också på kommande sidor.
Ljuset börjar så sakteliga nu att återvända. Man märker det tydligt nu,
speciellt på eftermiddagarna. Ni har väl plockat undan alla tomtar och andra
julprydnader? För nu ser vi fram emot en ny vår, även om vi har hela vintermånaden februari kvar ännu. Och som om inte det vore nog så jobbigt, så är den i
år en hel dag längre! Jo, det är alltså skottår i år. Och jag som i följderna av att
synen undan för undan försämras nu har lämnat in alla mina skjutvapen…
Hälsningar Bertil Thörn
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Vad är det som syns i tidningarna i indianland den här veckan...
A school shooting in remote Saskatchewan, Hollywood debuts, and a tragic trophy killing were highlights this week in
Indian country, with the release of The Revenant, the Presidential State of the Union speech, and—coming full circle—the
senseless slaughter of an elk nicknamed Hollywood for his movie-star appeal. Almost lost in the shuffle were a historic land
deal and a departed, influential poet. Let’s get to it.
HORROR AT SCHOOL: In an occurrence rare to this part of Turtle Island, a gunman opened fireon Friday January 22 at La Loche
Community School in La Loche, Saskatchewan, Canada, a largely indigenous town adjoining Clearwater River Dene Nation. Four
people were killed, including a teacher, and a 17-year-old student is in custody. At least two were critically injured in a tragedy
that has shaken all of Canada. The story continues to unfold.
HELD RESPONSIBLE: Meanwhile, related to another school shooting, the father of the student who gunned down five friends,
including two cousins—four of whom died—at school on the Tulalip Nation in 2014 has been sentenced to two years in prison
and three years probation for firearms violations. One of the guns that 42-year-old Raymond Lee Fryberg Jr. owned, a Beretta
PX4 Storm pistol, was used by his 15-year-old son Jaylen Fryberg in the shooting at Marysville Pilchuck High School on October
24, 2014. Jaylen died as well.
REVENGE AND REDEMPTION: The Revenant continued to be hotly debated in Indian country. While the movie was pretty
much historically accurate in its depiction of Native people and the climate of the times, it falls short of being a game-changer,
according to one take. Others said it was “not for the fainthearted,” though lauded the stunning cinematography. Still another
commentary said it remakes movie mythology.
MORE HOLLYWOOD: Charles H. Red Corn’s novel of murder in oil-rich 1920’s Osage Country, A Pipe for February, has been
greenlighted for production as a feature film. Set in 1924 Pawhuska, the story is told from the perspective of an Osage tribal
member, the fictitious John Grayeagle, who along with his family and friends tries to escape from individuals preying on the
tribes’ newfound wealth due to the discovery of oil reserves on their land. Meanwhile, another major feature film, about heroism in the Benghazi incident in which Chris Stevens, Chinook, was killed, profiles him as the true hero of that tragedy, 13 Hours:
The Secret Soldiers of Benghazi notwithstanding.
TOP OF THE HEAP:The Skaná Spa at Turning Stone resort—owned by Indian Country Today Media Network’s parent company—has been rated the third-best spa in the world by Spas of America.
ARTIFACTS HELD HOSTAGE: As the occupation of a building in the Malheur Wildlife Refuge by an armed group entered its third
week, the Burns Paiute Tribe asked the federal government to take action to save the 4,000 artifacts that are essentially being
held hostage. The tribe demanded federal action under both the Archaeological Resources Protection Act of 1979 and a
"protection against bad men” provision in the treaty the tribe signed with the United States in 1868.
ELK MURDERERS SOUGHT: An elk known as Hollywood for his willingness to have his photo taken by his many fans was found
decapitated on the J.T. Nickel Family Nature and Wildlife Preserve on the Cherokee Nation. Rewards totaling in the thousands
of dollars are being offered as the perpetrators are sought for the illegal taking in what was clearly a trophy hunt.
‘RE-PETE’: Pete Kaiser won a second consecutive Kuskokwim 300 dogsled race on January 17, completing the 300-mile course
from Bethel to Aniak and back in 40 hours 36 minutes and 21 seconds—8 minutes ahead of Brent Sass of Eureka. Kaiser, Yup’ik,
took home $25,000; he also won the Best in the West award.
STATE OF THE UNION: American Indian college students Lydia Doza, Inupiaq/Tsimshian/Haida, and Carielle Bahe, Navajo, attended President Barack Obama’s final State of the Union address on January 12. Doza was invited by the White House and sat
in First Lady Michelle Obama’s box, while Bahe, the guest of Sen. Martin Heinrich, D-N.M., watched from the House of Representatives gallery. They rated the address as “inspirational” and “optimistic.”
HEATING UP, AND NOT IN A GOOD WAY: No sooner had a new study come out saying that First Nation fisheries in British Columbia could be devastated in coming years by climate change, than U.S. agencies announced that 2015 was the warmest year
on record. Both NOAA and NASA both attributed the rising temperatures to human activity.
LAND REGAINED: The Isleta Pueblo regained 90,151 acres of land, or 140 square miles known as the Comanche Ranch, into
federal trust, adding 50 percent to the size of the reservation.
SUING TO VOTE: Seven people who were shut out of voting in 2014 in North Dakota due to a new state law about proving
identity have sued in federal court. Native voters who were disenfranchised in 2014 filed a federal lawsuit challenging the
state’s recently enacted limitations on the types of documents that can be used to obtain a ballot.
POET WALKS ON: Chicano poet Francisco X. Alarcón, a master at code switching, walked on at age 61. He “took the staple of
Indian poetry we call code switching to a whole other level,” noted Steve Russell in memoriam.
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Bokförsäljning
Den pågående fördelningen av de mycket fina böcker Indianklubben har fått som en donation, efter den bortgångne
medlemmen Lars Klintman, har nu rullat på enligt planerna. Den kommande helgen är sista chansen att få vara med i tilldelningen genom att avge ett vinnande prisbud på de böcker som låter lockande.
Hittills har intresse för att avge sådana bud visats av totalt 19 medlemmar. De har i sin tur lämnat prisbud på 108 av de
totalt 182 faktaböcker som ännu är tillgängliga att lämna bud på. Det är visserligen 200 poster som är upptagna i listan över
böcker med då hela serien av Indianklubbens Årsböcker (18 stycken) också är sammanslagna i en post för de som vill lägga bud
på hela serien, och då sådana bud nu redan finns, så går det alltså inte längre att lägga bud på enskilda nummer i serien. Därav
200 minus 18, alltså totalt 182 tillgängliga böcker. Bud på 108 av dessa innebär alltså nästan 60 %, vilket vi måste vara mycket
nöjda med. Den totala prissumman från de högsta buden på dessa 108 böcker är nu uppe i 11.712 kronor, som då kommer att
läggas till den summa som vi redan har fått som donationer i andra sammanhang. Därmed kan man lugnt säga att vår ekonomi
är minst sagt god, vilket är mycket glädjande.
Nu finns det ju fortfarande tid för intresserade att lämna in prisbud på böckerna. Ni har fram till söndag kväll på er innan jag drar strecket och börjar att räkna ihop slutresultatet. Och kom också ihåg att alla ni som redan har lämnat in anbud har
fortsatt rätt att komma med ytterligare bud. Antingen ni vill lägga bud på ännu någon eller några av böckerna, eller om ni av
någon anledning vill ändra era redan lagda bud. Det kan vara att ni har ångrat er och vill slopa något av era bud eller minska
det. Eller så kan det vara att det är några böcker som ni väldigt gärna vill ha och nu har en pirrande magkänsla av att ni kanske
har varit för snål i ert första bud och nu vill öka ert bud bara för att känna er lite säkrare på att ingen annan redan har bjudit
över ert första bud. Det är det som är spänningen i den här formen av auktion med dolda bud.
Om det nu efter avslutet på söndag kväll inte har kommit några flera bud, så kommer det alltså att återstå 74 böcker.
Vad vi ska göra med dem har jag inte funderat ut än. Men något ska vi säkert kunna hitta på. Det är ju genomgående mycket
fina böcker. Många av dem faktiskt i rent nyskick! Det bär därför emot att bara dumpa dem i pappersåtervinningen. Men det
kan naturligtvis finnas olika uppslag, alltifrån att lämna in dem till second hand försäljning, skänka dem till någon hjälporganisation, söka något antikvariat och fråga efter deras intresse, eller att helt enkelt på något sätt försöka att presentera dem på något nytt sätt och erbjuda Indianklubbens medlemmar att köpa dem till fasta, men då rejält reducerade priser. Ett slags realisation kanske man kan säga. Om vi väljer det alternativet så gäller det alltså att hänga på låset, för då är det ”först till kvarn’, får
först mal’t”… som gäller. Men mera om det senare. Ni får gärna själva komma med synpunkter och önskemål om vad vi ska
göra.
Det som kommer att hända när jag väl har avslutat budgivningen—låt oss säga klockan 20.00 på söndag kväll, blir att
sammanställa listan över vinnande bud. Till var och en som har något eller några sådana vinnande bud kommer en orderbekräftelse att skickas, där ni får bekräfta att allt stämmer överens med vad ni har bjudit (jag kan ju ha blandat ihop siffrorna—
även om gammal man gör så gott han kan).
Orderbekräftelsen kommer att omfatta de böcker ni har vunnit och summan av de priser ni har lämnat i ert bud. Er mängdrabatt visas separat och avdrages. Vidare kommer ett förslag till fraktkostnad att visas, samt ett totalbelopp som ni kan ta ställning till. Ni får då också en fråga om vilket fraktsätt ni vill ha. Det kommer att gå att välja på tre former. Antingen att få böckerna skickade med mest fördelaktigt transportsätt, eller att kunna komma till Helsingborg och personligen hämta böckerna och
därmed helt slippa fraktkostnader. Ett sista alternativ kan vara, att i händelse att ni tänker komma till Uddevalla till vårt vårmöte där den 7 maj, jag då kan ha era böcker med mig och ni kan få dem med er hem.
Baserat på vad ni väljer utfärdar jag en faktura som ni får skickad till er och ni gör er betalning, varefter jag sedan sänder böckerna i enlighet med era önskemål.
När hela den här processen är avklarad ska vi gå vidare med alla de så kallade ”ungdomsböckerna”, som flera faktiskt
redan har visat intresse för. Hur det upplägget ska se ut ber jag att få återkomma till. Ni får även här gärna ha egna synpunkter.
Kanske det ska vara mera av en direkt handel till fasta priser, eller om vi ska ha budgivning även där. Kanske finns det andra
idéer också. Men vi måste tänka på att det här är nästan dubbelt så många böcker som fackböckerna. Och jag kan inte lägga
alltför stort arbete att presentera dem alla i detalj.

Ny storfilm
En del av er har kanske redan sett den. Den nya storfilmen i Western-genren, The Revenant
med Leonardo DiCaprio i huvudrollen som den legendariske pälsjägaren Hugh Glass. En mäktig äventyrsfilm, denna drygt 2,5 timmar långa berättelsen, som visserligen inte ska ses som en verklighetsskildring fullt ut, men som till viss del bygger på legenden om den berömde Hugh Glass. Det här forumet är alldeles för litet för att ge någon beskrivning av den våldsamma och fantastiska historien om
hans öde. Men i nästa nummer av vår medlemstidning ska ni få en fyllig beskrivning av denne märklige man och hans smått otroliga öde. Den riktiga historien alltså...
Filmen har nyligen haft premiär på svenska biografer, så det lär nog dröja innan den kommer på DVD.
Från Morten i Oslo har vi också fått en liten videosnutt som han fått från en av killarna (Broken Arrow) som var med att skapa en del ljudscener i filmen. Här är länken, var så goda:
https://www.youtube.com/watch?v=_AjPOpfcLgA&feature=youtu.be
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En annan storfilm
Ännu en ny stor Westernfilm har släppts ungefär samtidigt med historien om Hugh Glass. Det
är vålds– och skräckmästare Quentin Tarantinos nya, drygt tre timmar långa The Hateful Eight , med
skådespelare som Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Lee, Walton Goggins med flera, som
i detta psykologiska dramas första del låter oss ta del av de storslagna, vilda vinterlandskapet i Wyoming, medan filmen senare övergår till att bli ett kammarspel som bara blir allt våldsammare och blodigare efterhand. Det här är alltså ett rätt så typiskt Tarantino– schitzofrent drama utspelande sig i
Western straxt efter Inbördeskriget och där olika karaktärer, alla av mer eller mindre våldsamma och
ohämmat våldsbejakande inställningar, av vädrets makter tvingas tillsammans i ett litet hus i vildmarken. Det hela är en märklig blandning av Alfred Hitchcock och spagetti - western.
Det jag personligen mest ser fram emot i denna film är musiken, som är gjord av mästaren Ennio Morricone. Den första westernfilm som han har gjort på länge. Och den första western där han har skrivit
all musik speciellt för den här filmen.

Antalet medlemmar
Det återstår ju ännu några dagar av denna årets första månad. ”Den fattigaste” månaden, som man brukar säga. Så vi
ska väl inte dra så långt gående slutsatser av att det har varit lite trögt med påfyllningen av medlemmar som behöver förnya
sina medlemskap för året 2016. Av de 163 som vi var vid förra årets utgång har nu ”endast” 130 hört av sig så här långt. Men
jag sitter ändå lugnt i båten ett tag till. Jag tror nämligen att det blir flera efter månadsslutet. Och om inte så känner jag ändå i
dagsläget inte någon oro för vår ekonomi, då vi nu har en ordentlig buffert att ta av. Och, som sagt, jag tror att det stora flertalet kommer att höra av sig igen, när lönerna åter börja rulla på och utgifterna efter de tuffa jul– och nyårshelgerna åter börjar
stabilisera sig.

Obehagliga påhopp
Det har kommit till vår kännedom att det från vissa socialpolitiska kretsar har spridits obehagliga påståenden som även
har berört Indianklubben. Det här är en person knuten till universitetsvärlden som tydligen har tagit som sin livsuppgift att
utpeka var och varannan för att vara politiska extremister av olika slag. Vi har därför till rektorerna vid Uppsala och Karlstad
Universitet, där den här personen är anställd, riktat ett brev med klagomål och begäran om upprättelse. Brevet lyder så här:
Till rektor vid Uppsala repektive Karlstad Universitet
Det har kommit till vår kännedom att en anställd hos er, Tobias Hübinette, i en artikeln från 29 april 2015,
… har med oseriösa uttalanden svärtat ner vår intressesammanslutning INDIANKLUBBEN i Sverige med påståenden om att denna skulle kunna ses som ett forum för "högerextremister". En skrivningen som innehåller ett antal namngivna personer:
"… X X , medlem i svenska Indianklubben som hade flera f d högerextremister bland sina ledamöter (bl a Einar Malm). ..."
Med vilken rätt anser sig denne, er anställde, kunna komma med sådana ogrundade påståenden? INDIANKLUBBEN är en tämligen oskyldig sammanslutning för människor i Norden som har det gemensamt att de är intresserade av Nordamerikas indianers historia, religion och kultur. En sammanslutning som drivs helt ideellt och som har som sin främsta uppgift att informera
om indiansk historia och kultur, samt hjälpa intresserade att hitta ytterligare information i ämnet. Det är en sammanslutning
som har funnits ända sedan 1950-talet och som årligen samlar mellan 100 till 200 medlemmar i de skandinaviska länderna. Det
är en såväl politiskt som socialt fristående och oberoende sammanslutning enbart inriktad på stödjandet av intresset för och
kunskapen om ovanstående ämnesområden. Vilka åsikter anslutna medlemmar har, eller har omfattat har vi inget intresse av
att varken efterfråga och ännu mindre registrera.
Vi upplever att ovanstående påhopp på organisationen, som Tobias Hübinette har gjort sig skyldig till, framställer sammanslutningen i en dålig och felaktig dager och vi kräver därför en upprättelse för detta. Gärna i form av en ursäkt och att Hübinette
anmodas ta bort kopplingen till Indianklubben i den aktuella bloggen.
Med utmärkt högaktning
Bertil Thörn
sammanhållande i intresseorganisationen
INDIANKLUBBEN i Sverige
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Nästa medlemstidning
2016 års första nummer av vår medlemstidskrift har ännu inte skickats till tryckning. Men artikelmaterialet växer så
sakteliga fram och man kan nu börja skönja vad numret ska handla om. Ett par intressanta artiklar författade av Peter Dorch
ligger på lager och åtminstone en av dessa kommer att komma med i vårnumret. Själv håller jag på att skriva på det som är
tanken att bli huvudartikeln. Men det är för tidigt än att avgöra om dess omfattning blir sådan att den räcker till att betraktas
som en sådan. Ämnet är valt med tanke på årets första storfilm, The Revenant, som det berättas om på föregående sida. Alltså
handlar det om pälsjägaren Hugh Glass och hans helt otroliga äventyr på prärien och i bergen. En historia som tyvärr rullar
fram på gränsen till att vara en legend. Men jag tror att vi med den reservationen ändå ska kunna kalla den här artikeln för att
vara så nära sanningen om denne märklige mans öden och äventyr som det går att komma. Men ni kommer förmodligen ha
svårt för att tro att det här är sant, när ni så småningom får läsa om det. Om ni tänker se filmen så kan ni ju på samma gång ha
den här texten att jämföra med. Vi kan alltså kalla artikeln för sanningen bakom filmen, även om filmbolaget inte egentligen
har haft för avsikt att filmen ska berätta historien som den verkligen var.

Beaver Creek färdigt
Lennart Alvhults mästerverk, modellbygget som han kallar Beaver Creek, är nu färdigt. Och titta bara här på alla små
fina detaljer. Helt fantastiskt!
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Månadens konstnär
Så fortsätter vi med ytterligare några exempel på Karl Bodmers konst. Han gjorde ju inte bara porträttstudier av olika
indianer och deras ledare, utan han var även ivrig skildrare av naturen längs deras reserutt, möjligen med en mera naturromantisk syn än vad det var i verkligheten. Men inte bara rena naturlandskap utan även såväl interiörer som exteriörer av indianska bostäder.

Hälsningar Bertil Thörn
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