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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.

Korta noteringar
Ja, den här gången blir det tyvärr bara ett kortare utskick. Vi pensionärer
har ju så okristligt mycket att göra, så att tiden bara vill inte räcka till. Man ska
ju sova länge om mornarna och man ska dricka kaffe och … ja, jag vet inte allt.
Och man måste ju gå och lägga sig tidigt också, för att man ska orka med allt.
Det som nu har tagit all den tid som blev över, förutom att mata duvorna
och sedan mocka all skit efter dom, ja den har upptagits av slitet med att skriva
den långa artikeln som ska fylla årets sista nummer av vår medlemstidskrift.
Och det har varit kämpigt. Men jag har nu i alla fall klarat av mer än hälften, så
det verkar trots allt finnas en chans att det kan ordna sig i tid.
Det är ju rätt fantastiskt, vi har faktiskt inte missat en enda utgivningstid
nu på flera år. Annat var det innan man hade det här jobbet som statsanställd
pensionär. Då skulle man ju jobba för brödfödan hos någon som krävde att man
var på plats hela dagarna. Då var det tufft att sedan sitta om nätterna och plita
ner historier om saker och ting som hade hänt för flera hundra år sedan. Men
då var man ung och vacker, som det brukar heta. Numera är man ju bara vacker… fast det är ju inte så dumt det heller.
Nå, vad är det nu då som är så tidskrävande att få ihop för att få ut tidningen i december. Jo, som jag redan tidigare har aviserat så är det de avslutande delarna av Red Clouds krig—de delar som inträffade under året 1866. I princip kan man säga det som hände under andra halvåret. Och det var ganska
mycket. Och det var dramatiskt… mycket dramatiskt! De flesta känner säkert till
det som i historieböckerna brukar kallas ”Fettermanmassakern”, trots att det
inte alls var någon massaker i ordets rätta bemärkelse. Det var i stället en regelrätt strid, där det var indianerna som segrade. Och då brukar det ju som bekant
kallas för en massaker, medan det ofta är något annat, mera ärofullt, när U.S.
Army kan kalla sig för segrare.
Vad mera finns att skriva om i det här bladet då? Ja, på indianfronten
tycks det inte hända så mycket. Det mesta i nyhetsflödet centreras kring det
som händer uppe på Standing Rock-reservatet i Nord– och Syd-Dakota. Alltså
bråket kring den stora pipeline som man nu vill bygga från oljegrusfältet Bakken
i Nord-Dakota till upparbetningsanläggningar i Illinois. Något som riskerar att
börja likna oroligheterna kring Wounded Knee 1973. Låt oss hoppas att det inte
går så långt den här gången.

Om ni inte längre vill ha dessa utskick meddela mig då det
via ett mail eller enkelt postkort, brev eller per telefon

Hälsningar Bertil Thörn
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Vinternumret av vår medlemstidskrift
Textmaterialet till vinternumret är under framtagning. Som tidigare sagts kommer även det här numret att endast innehålla en artikel, på samma sätt som höstnumret gjorde. Och det kan sägas vara en direkt fortsättning på den artikeln, som ju
handlade om händelserna under Red Clouds krig, året 1866. Nu gäller det alltså vad som hände under andra halvåret. Händelser som dominerades av den omskakande så kallade ”Fettermanmassakern”.
Även om det kommande numrets innehåll kan sägas vara en direkt fortsättning på höstnumrets, så kommer det ändå
att vara lite olika. Höstnumrets artikel var skriven i novellform, vilket togs emot såväl positivt som med en viss reservation.
Vinternumrets kommer dock inte att ha samma form, utan vara en mera traditionell dokumentär berättelse. Det här beror till
största delen på att det inte går att skriva den i novellform, utan att det då skulle uppfattas som rent påhitt. Det finns nämligen
inga som helst hågkomster av de inblandade vita att stödja sig på. Helt enkelt därför att ingen överlevde och kunde berätta vad
som hänt. I stället får den här historien skrivas som ett försök att, utifrån hur slagfältet såg ut efter striden och utifrån de få
och tyvärr tämligen motsägelsefulla beskrivningar vi har från indianerna, rekonstruera ett troligt händelseförlopp. Och då kan
man ju inte drista sig till påstå vad enskilda personer varken gjorde i detalj eller sade, tyckte eller kände. Jag hoppas ändå, genom att artikeln blir tämligen omfattande, att en god bild ska kunna ges av händelserna och det som hände runtomkring.
En annan skillnad kommer att vara att jag ska experimentera mig fram till att få texten något tydligare och mera lättläst.
Främst att bokstäverna ska vara större och helst att även radavståndet ska kunna hållas något större. Här kan jag ännu inte
lova något, då jag fortfarande inte har skrivit färdigt materialet och alltså inte vet hur många sidor jag behöver ha. Jag kan dock
tänka mig att vi minst ska behöva gå upp till 28 sidor, alltså samma sidantal som höstnumret. Men i värsta fall tror jag att vi
även, inom ramen för max försändelsevikt, skulle kunna gå ända upp till 32 sidor. Eventuellt kan vi då behöva skära ner A4formatet en liten aning, men det borde kunna gå. Tryckningen blir naturligtvis dyrare. Men vi har ju en tämligen god ekonomisk buffert nu, så det ska inte behöva stupa på pengarna. Något beslut är inte fattat ännu, då texten inte är färdigskriven och
jag alltså inte vet riktigt hur stor plats det kommer att ta. Men jag skulle utöver texten också gärna vilja ha med lite illustrationer den här gången. Främst då ett antal kartor som skulle underlätta förståelsen för de olika händelseförloppen.
Oavsett hur det blir i slutändan så är det här en tillfällig modell. Vi ska sedan till nästa år gå tillbaka till vår ursprungliga
layoutmodell med två kolumner och alltså betydligt kortare rader. Däremot ska vi nu försöka hitta en kombination av bokstavsfont, bokstavsstorlek och radavstånd som vi skulle kunna fortsätta att använda även i den luftigare sidutformningen. Kommer
visserligen att gå ut över mängden läsbart material. Men här måste vi ju kompromissa. Ska bli intressant att höra vad ni tycker
när vi väl har kommit så långt.

Antalet besök på vår hemsida
Intresset för att gå in på vår hemsida tycks ha ökat en aning. Men samtidigt är jag något osäker på det här, då vårt webhotell har ändrat trafikräkningsmodell och jag känner mig lite mera osäker på siffrorna nu mot tidigare. Det som egentligen
förbryllar mig mest är den rapportering jag får om varifrån besöken kommer. Det har på senare tid nu nämligen regelmässigt
varit så att vi har en hel del besökare från länder utanför Sverige. Och det är från vecka efter vecka nästan samma fördelning
mellan svenska och utländska besökare. Jag har inte brytt mig om att föra någon egen statistik, då jag inte tar det här på alltför
stort allvar, men bortsett från Sverige, som trots allt nästan alltid de flesta besök kommer från (det har faktiskt förekommit
någon gång att antalet besök från utlandet varit större) så är det förbryllande hur många länder som rapporterar besök. Och
det märkliga är att det tycks vara nästan samma länder hela tiden. När det gäller USA så rapporteras det till och med ned på
respektive stat. Man kan ju tycka, att då vår sida till den helt övervägande delen är på svenska, de flesta som någon gång råkar
ramla in på sidan, snabbt skulle tröttna. Men här kommer alltså rapporter om besök från länder som Ryssland, Kina, Ukraina
med flera, om och om igen och då med ungefär samma placeringar på listan över antal besök.
Just i skrivande stund (tisdag den 18 okt.) ser toppen ut så här för de besök som noterats under de senaste sju dagarna.
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Därefter följer Japan, Kina, Frankrike, Indiana, N. Carolina, USA okänd, Portugal, Saudiarabien, Storbritannien, Virginia, m.fl.
Märkligt är att vi har Danmark på 22:a plats, Norge på 35:e och Finland saknas helt inom ramen för de 43 platser som redovisas.
Jag vet alltså inte riktigt hur jag ska tolka det här, eller hur seriös och exakt den här statistiken är. Men om den stämmer så är
det ju mycket intressant. Och om det är så stort intresse ute i världen så borde vi naturligtvis ha sidan valbar på åtminstone
även engelska. Men det är ett hästjobb som jag inte klarar av. Alltså att sitta och översätta alla texter som finns här, med alla
våra resebeskrivningar, alla våra medlemsinformationsutskick med mera. Nej… det klarar jag inte...

2

Erkännande av indiansk kultur
I veckan som gick firades i staden Seattle Indigenous Peoples Day (Ursprungsfolkens Dag). I ett av talen sades det att
staden ”därmed ville uppmärksamma folkens viktiga kulturella arv, deras framsteg och kulturen allmänt för de ursprungliga
folken i Seattle, Puget Sound och i Nordamerika”.
Det var under 2014 som en grupp indianska ledare, elders, ungdomar och aktivister förenades, för att som grupp övertyga de
styrande i Seattle, att officiellt erkänna ”Indigenous Peoples Day”. Staden svarade med att den 9 oktober skulle avsättas för att
“fira den spirande kulturen och folkliga värderingarna som utgick från regionens ursprungsfolk” och man förband sig att “starkt
arbeta vidare för att stödja och vidareutveckla samhällsutvecklingen för Seattles indianska folk och deras samhälle”.
En mängd aktiviteter hölls på olika platser i staden för att uppmärksamma den här dagen och det drog stora åhörarskaror till
platser som Pike Place Market, en marsch längs Fifth Avenue, ett program i City Hall med den indianske författaren Sherman
Alexie, samt en ett kulturellt program i kulturhuset Daybreak Star Center.

För flera bilder se Internetlänken:
http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2016/10/11/seattle-celebrates-indigenous-peoples-day-11-images166058

Hiawathas wampum tillbaka till platsen där det skapades
Hiawathas wampumbälte (samma som ni ser i vår föreningspresentation på första sidan) hade varit i de vita myndigheternas
ägo ända från år 1900 till 1989, då det återlämnades till stammen
Onondaga. Men de var först i förra veckan som det återvände till
Onondaga Lakes strand, där det stora Irokesförbundet en gång föddes. På bilden ses wampumbältet med symbolerna för de fem ursprungliga stammarna, med Onondaga i mitten och Oneida och Mohawk till höger, samt Cayuga och Seneca till vänster. Linjen som
sammanbinder symbolerna för stammarna representerar det symboliska Långhus där stammarna förenades.
Nu ska PBS göra en miniserie för TV om detta stamförbund som sägs
ha varit förebild även för USAs konstitution. Läs mera på länken:
http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2016/10/18/
hiawatha-belt-returns-onondaga-lake-166122
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Månadens konstnär
I det förra utskicket presenterades skulpturer av de gamla mästarna. Den här gången ska vi titta på vad nutida konstnärer har åstadkommit. Och då vill jag börja med en konstnär som till och med finns representerad här hemma hos oss. Nämligen
Buck McCain. En grabb som är född samma år som jag. En mycket bra årgång, tydligen.

McCain, uppvuxen på en ranch i södra Kalifornien, är såväl
målare som skulptör. Men det är som skulptör jag tycker att
han är som bäst. Han lever idag i södra Arizona, som så många andra välkända konstnärer. Han
är representerad på en mängd museer och han har erhållit åtskilliga utmärkelser för sin konst

Alan Hauser (1914-1994) är
visserligen inte längre i livet,
men hans konst är betydligt
modernare. Hauser var en
apacheindian född i samhället Apache, Oklahoma. Han
sökte sina konstmodeller i
den egna kulturtraditionen
Jud Hartman till slut har vi berättat om tidigare. Han har gallerier i
Maine och i Vermont. Hans figurer är i de flesta fall hämtade ur
de lokala indianska folken och deras kulturer. Född 1948.

Hälsningar BERTIL THÖRN
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