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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

Nu vet vi säkert att det blir en vinter i år också.
Domherrarna har nämligen redan övergivit skogen och
börjat flytta in i sta’n. Och vid förra tisdagens inspektion nere i Ramlösaparken, så såg jag de första öringarna. De håller tiden. Normalt ska de komma upp i Lussebäcken i månadsskiftet oktober / november. Så det
var ju precis det, nu när jag kunde stå och se på sex
stycken som stretade mot den rätt så starka strömmen. Förra året blev det ingen uppvandring, då det var
alldeles för lite vatten. Men i år har vi fått tillräckligt
med regn den sista månaden, för att förhållandena ska
vara gynnsamma. Korparna verkar dock ha övergivit
oss. Har inte sett till dem sedan i våras, då de plötsligt
flyttade från sin gran, där de har hållit till i flera år.
Kanske det blev skilsmässa efter vårruset i år… Man
vet aldrig. Korpar är väl också människor…
Parallellt med det här bladet har jag stretat på
med årets sista nummer av vår tidning. Och nu börjar
det faktiskt se lite ljusare ut. Nu tror jag nog rätt så
säkert att ni ska ha tidningen kanske till och med före
Julafton. Tänka sig, snart Julafton…
Jag hör inte så mycket från medlemmarna. Men
jag hoppas att ni fortfarande finns därute. Se min uppmaning i inslaget på sidan 3 (Hjälp till med egna synpunkter). Kunde vi få igång en sådan mailväxling skulle
vårt informationsbrev säkert bli mera intressant. Vidare
vill jag gärna höra kommentarer till min lilla blänkare i
det förra utskicket, om att vi nu drar igång förberedelserna för ett nytt medlemsmöte. Är ni intresserade?
Och slutligen, jag behöver hjälp med artiklar till medlemstidningen. Sätt igång och skriv, eller sänd mig åtminstone tips om vad ni vill läsa om.
Hälsningar Bertil Thörn
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Tips om en ny dokumentärfilm föranledde en diskussion
Från Bo Lindberg i Blekinge kom det ett tips om en dokumentärfilm som berättar om
striden vid Little Bighorn. En film som ligger på Youtube och som ni kan se om ni går till den
här länken: https://www.youtube.com/watch?v=BsWZ41mHY4M&t=1718
Efter att jag också tittat på den utspann sig en mailväxling mellan oss båda som
kanske kan vara av intresse även för andra medlemmar. (Här är våra texter med lite ytterligare anpassningar och utvidgningar).
Bo: Har du sett den här dokumentären?
Bertil: Nej, jag hade inte sett just den här filmen tidigare. Men den verkar ju bra i vissa
stycken, även om jag inte tycker så mycket om sådana här spekulationer om eventuella
överlevare. Filmen bygger i stort på författaren John Kosters bok ”Custer Survivor”, där han
hävdar att en Frank Finkle överlevde. Vad jag vet så fanns det inte över huvud taget någon
Frank Finkle i truppen, vilket påstås i filmen. Däremot fanns det en August Finkle, en sergeant i C Troop, som omkom när Lame White Man gjorde sitt chockanfall mot C-kompaniet,
under deras försök att rädda L-kompaniets hästar. Sergeant Finkles döda kropp identifierades på slagfältet efter striden av flera av hans kamrater, så vi vet med säkerhet att han dödades där. Men bortsett från det så verkar filmens upplägg bra. Tack för tipset.
Bo: Jag håller med. Det låter underligt att det dyker upp uppgifter om en överlevande så
här lång tid efteråt. Det kan ju vara så att den här händelsen drunknade i, som det verkar,
många påstådda överlevare som var falska.
Bertil: N’ja det här är ju faktiskt ingen ny historia. Tvärtom så är det kanske den legend
som har funnits med i historien längst. Ända sedan 1920-talet. Det som förvånar mig, är i
stället att ett filmbolag som ”HISTORY CHANNEL” gör en dokumentär om den här skrönan.
Man borde ju vara väl medvetna om de tveksamheter som finns kring händelsen. Men
kanske är det så enkelt som att pengarna för att göra filmen kommer från de intressen
(bokförläggare och Kosters sponsorer) som ligger bakom John Kosters bok, där John ånyo
hävdar att en Frank Finkel skulle ha funnits och dessutom ha överlevt. Vidare är ju allt som
rör Little Bighornhistorien intressant. Så antagligen har väl filmbolagets marknadsfolk tyckt
att det kunde vara värt ett försök. Och kanske det är viktigare att tjäna pengar än att historien är sådär noggrant riktig. Folk i USA, i allmänhet, vet ju ändå inget om sådant här...
Det fall som jag tycker skulle ha varit en mera trovärdig historia, är de rester av en kavallerihäst som påstods upphittad ett par månader senare en bra bit från slagfältet och kring vilken det uppstod en historia om att hästen skulle ha tillhört menige Nathan Short, Company
C. Men också det här, sägs av andra, skulle ha varit en historia uppdiktad av någon annan
soldat i ett infanteriregemente (obekant vilket). Vi har inga bekräftelser på att Nathan
Shorts (som verkligen var en menig i kompani C) kropp skulle ha blivit identifierad bland de
döda på slagfältet, men hans namn står ändå upptaget på den stora minnesstenen uppe på
toppen av Custer Hill, som varande en av de döda. Det finns dessutom ett flertal varianter
av den här historien också. Varianter som säger att man även skulle ha funnit Shorts kropp
intill hästen och andra varianter där det bara var hästen man fann. Jag undrar dock hur
mycket som hade varit kvar att identifiera av dessa kvarlevor, efter ett par månader ute i
det varma sommarvädret och med trakten full av hungriga coyoter och gamar.
Det mest märkliga, tycker jag, är att ingen har kommit och påstått, att underlöjtnanten
Henry Harrington, vars kropp aldrig identifierades på slagfältet, skulle ha kunnat vara en
överlevare! Det skulle ju lika gärna kunnat vara hans häst man hittade. Om det nu verkligen fanns någon sådan häst. Men något sådant påstående har aldrig framförts.
Så har vi menige Peter Thompsons historia. Thompson var också en soldat i kompani C och
skulle ha varit bland de omkomna, om det inte hade varit för att hans häst hade tröttnat
och givit upp under marschen och han hade halkat efter, tillsammans med en annan soldat
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(James Watson) och sedan har påstått sig ha sett Custers undergång på avstånd. År 1909
intervjuades Thompson av den välkände amatörhistorikern Walter Mason Camp. Senare
(1914) skrev Thompson själv en jättelång artikel som gavs ut i en regionaltidning i staden
Belle Fouche, S.D. En artikel i vilken han berättade allt han påstod sig ha sett under striden,
sedan han lyckats ta sig tillbaka till den då belägrade major Renos position på höjderna
ovanför indianlägret. Det Thompson berättar i den här artikeln och som skulle beskriva vad
han såg av Custerbataljonens undergång, medan han höll sig gömd i det höga gräset och
innan han hade lyckats förena sig med Renos män, har av de flesta avfärdats som uppdiktat
eftersom det finns så mycket i artikeln som inte stämmer med det mesta av det vi anser oss
veta baserat på de arkeologiska undersökningar som senare har gjorts.
Jag tycker också det är lite förvånande att flera välkända indiankrigsexperter så obekymrat
spelar med i det här spelet och uttalar sig i filmen som att de inte skulle ifrågasätta något
av de här påståendena. Det är sådana som till exempel John Doerner, som själv är anställd i
Nationalparksorganisationen och som har tjänstgjort just vid Little Bighorn och varit en välkänd guide där under många år. Även James Donovan, som själv har skrivit en av de bästa
böckerna om händelsen (A Terrible Glory - Custer and the Little Bighorn), föll hur lätt som
helst in i filmuppläggets historia, trots att han borde veta bättre. I sin egen bok bekräftar
han ju också hur de båda sergeanterna Finley och Finkle stupade på sina reglementsenliga
platser i det utfall som C Troop gjorde nerför Calhoun Coulee. Visserligen kallar han August
Finkle för ”George”, (vilket i och för sig inte är något fel, för Finkel faktiskt hette George August Finkle, men normalt var det August som var tilltalsnamnet). Något litet skrivfel får man
väl tillåta även en expert att göra - om man nu tycker att det här var ett fel.
Så vi gör nog klokt i att hålla oss till det faktum att samtliga män i Custers bataljon, förutom trumpetaren Martini, som sändes iväg med meddelande till kapten Benteen redan innan
Custers trupp var engagerad i strid med indianerna, också var bland de som låg döda på
slagfältet. Allt annat är bara spekulation. Spekulationer som alltså fortfarande frodas.
Hjälp till med egna synpunkter
Alla ni andra får gärna ha synpunkter och egna kommentarer till det här. Ingen skulle
bli gladare än jag om flera ville vara med och diskutera saker i det här forumet. Kanske har
ni frågor som kan vara av intresse även för andra medlemmar. Kanske vill ni uppmärksamma oss på något. Kanske vill ni föreslå annat vi också kan ta upp här. Alla kan vara
med, ungefär som rutan ”Brev till Redaktören”, eller ”Min mening”, eller ”Jag tycker” och sådant som alltid brukar finnas i andra medlemstidskrifter och nyhetsbrev. Inga frågor, påståenden eller kommentarer är dumma. Ni behöver inte vara rädda för att ta upp saker här.
Men jag förbehåller mig rätten att själv välja ut vilka inlägg jag släpper fram. Det ska dock
mycket till för att inte platsa här. Så sätt nu igång och fundera över vad ni skulle vilja föra
fram och skicka mig sedan ett mail. Ni behöver inte tänka på stavning och sådant. Det fixar
jag. Huvudsaken är att vi får igång idéutbytet. När det här väl har kommit igång så ska ni
naturligtvis också engagera er och skriva svar, eller kompletterande uppgifter till vad andra
för fram. Jag tror att det här skulle kunna bli hur bra som helst, bara vi kommer igång. Så
hjälp till nu! Allt som har med indianer, eller vår verksamhet, att göra är intressant.
The Son
Boken The Son (Sonen) av Philipp Meyer har nu blivit en TV-serie. Och den första säsongen finns nu att köpa på DVD från Amazon (Obs endast region 1). Ni som har läst Meyers Pulitzerpris-nominerade roman vet att det handlar om ett familjegenerationsdrama som
spänner över tre generationer och 150 år, där vi får följa huvudpersonen Eli McCullough från
barndomen som tillfångatagen och uppvuxen hos comancheindianerna. Åter i ”civilisationen”
som vuxen, blir han en av Texas stora boskapsbaroner, medan nästkommande generationer
hänger sig åt oljebranschen i början av 1900-talet. Den första kritiken har varit tämligen
sval, huvudsakligen bara baserat på missnöje med det tekniska och med regin.
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Bear Knife Bundle
Bland svartfotsindianerna fanns det ett antal så kallade heliga knyten. Alla hade tillkommit efter att någon hade fått en vision i vilken andemakterna hade föreskrivit hur krigaren skulle utforma sitt knyte och vilken hjälp krigarens tillbedjan av knytet kunde förväntas
resultera i. Ett av dessa knyten kallades ”Bear Knife Bundle” (Björnknivsknytet) vars heliga
medicin ansågs vara synnerligen stark och den tillbads huvudsakligen för att bli segerrik i
krig. Det sägs att det en gång fanns mera än ett halvt dussin sådana knyten i de tre svartfotsstammarna. Dessutom lär det även ha funnits något inom stammen Gros Ventre. De här
knytena ansågs alltså vara en mycket stark skyddsmedicin för en krigare som drog ut i strid
och de var därför mycket eftersökta. Som med de flesta sådana här medicinknyten kunde
de köpas, men i det här fallet var ett sådant köp förknippat med såväl stor skaderisk, som
att man tvingades genomgå närmast tortyrliknande våldsamheter under processen.
Det här knytet sägs ha uppkommit en gång när en ung krigare i stammen Sarsi beslutade att skaffa sig helig kraft som skulle ge honom framgång i krig. Han gav sig ut i skogen
för att fasta. Där fann han en grotta, som han kröp in i. När han vant sig vid mörkret upptäckte han att det i grottan redan fanns en björnhona med tre ungar. När han tiggde och
bad björnhonan att inte skada honom, lugnade hon ner sig och tillät krigaren att till och
med klappa ungarna. I fyra dagar och nätter stannade han i grottan utan mat och vatten.
Under tiden vädjade han till björnhonan att skänka honom någon magisk kraft. Den fjärde
natten somnade han så slutligen. I drömmen såg han då en björnhona och en hane komma
mot honom. Men de förbarmade sig över honom. Av honan fick han en stor tipi, där tre
röda björnar var målade på var sida. På fram- och baksidan var röda cirklade målade. De
representerade björnidet. Dörren var täckt med ett björnskinn. Hon gav honom också rökelse att bränna i tipin varje dag. Slutligen fick han en pipa av svart sten, formad som en
björn. Med den fick han också en sång som hade texten ”Under finns en björn som är
mycket kraftfull. Med hennes hjälp ska du alltid i strid bli sparad”. Sedan hörde han björnhannen säga: ”Min son, jag ger dig också min tipi”. På den såg man på ömse sidor av ingången målat två svarta björnar som stod på bakbenen. Björnhannen gav honom också en
pipa och en trumma. Av björnhonan fick han så även en kniv som hade en björnkäke som
handtag. När hon gav den till krigaren kastade hon den med våldsam kraft mot honom.
Men han lyckades fånga kniven utan att skada sig. När han gjort det fick han så ytterligare
en sång av björnarna. En sång med orden: ”En kniv är bara som jord kastad mot mig”.
Därefter målade björnarna sig med röd färg i ansiktet och skrapade med sina klor vertikala
ränder i färgen och därefter uppmanade de krigaren, att han skulle måla sig så, när han
drog ut i strid. När fiender till björnarna plötsligt kom rusande genom snåren, anföll björnhannen dem och dödade dem direkt. Sedan vände han sig till krigaren med orden: ”Se, det
är så du ska göra i strid. Gå alltid till anfall precis som jag gjorde nu”.
Ur den här fabeln har det alltså utvecklats en ceremoni kring ett så kallat ”heligt
knyte” bland annat innehållande en sådan björnkniv och vars syfte var att ge en krigare
magiskt skydd i strid. Det lär alltså ha funnits något drygt halvdussin sådana knyten inom
de tre svartfotsstammarna och eventuellt även ytterligare något hos den näraliggande
stammen Gros Ventre. Av dessa knyten finns endast några enstaka kvar och det är således
få museer som kan stoltsera med att ha en björnkniv i sina samlingar.
Som nämnts ovan kunde alltså ett sådant här björnknyte köpas av någon som strävade efter att bli väl skyddad i strid. Men ett sådant övertagande av en Björnkniv från en
tidigare ägare innebar att köparen var tvungen att genomgå en mycket tuff och farlig prövning innan han fick tillåtelse att överta knytet. Vi har en berättelse från en svartfotskrigare
som hette Black Bear och som beskriver hur det gick till när han blev ägare till ett sådant
knyte så sent som omkring 1950. Han berättar så här:
” Den ceremoni som måste genomföras innan ett Björnknivsknyte kunde byta ägare
började med att köparen var tvungen att under sju dagar, varje dag sätta upp en svetthydda för ägaren. Inne i svetthyddan skulle sju glödheta stenar placeras till höger om hyd4

En bild av innehållet i den Bear Knife Bundle som konstnären Bob Scriver tog hand om åt Pieganfolket på Blackfeet Indian Reservation, i Browning, Montana. Ett knyte som idag troligen finns på
Provincial Musem of the Province of Alberta, i Edmonton, Kanada, eller i Glenbow Museum

dans ingång. De skulle läggas ut i en rak linje med någon dryg decimeters mellanrum. Så
skulle rökelse tillverkas från roten av vild palsternacka. Köparen satt naken inne i svetthyddan och väntade på ägaren, som under tiden satt i sin tipi och målade sitt ansikte med röd
färg och sedan med svartkrut drog svarta streck över sina ögon och från mungiporna och
neråt. De senare skulle markera björnens tänder. När han hade målat sig färdigt kom en
medhjälpare och sparkade våldsamt på en av tipistängerna på tipins västra sida. Ägaren
skulle då härma björnens läte. Samma sak upprepades sedan ytterligare tre gånger och efter den sista gången rusade ägaren ut från sin tipi och över till svetthyddan, där han efter
att ha placerat knytet ovanpå hydda, kröp in i hyddan baklänges. Han var insvept i ett rödmålat buffelskinn och hade ett halsband av björnklor hängande om halsen. En pipa med
munstycket rödmålat gavs till ägaren, som under tystnad rökte den. När han rökt färdigt
tog han en näve av den pulvriserade palsternacksroten och sjöng en sång med texten
”Jorden är min medicin”. Så sprinklade han rökelsen på var och en av de sju stenarna, varefter han skvätte vatten på stenarna fjorton gånger. Samma sak upprepades alla sju dagarna. Men på den sjunde dagen vidtog så själva överföringsceremonin. Den började med att
rejäla knippen av taggiga buskgrenar breddes ut som en bädd i den bakre delen av hyddan.
Ägaren satt på vänster sida och köparen på höger sida om grenhögarna. Svetthyddan var
nu fylld med folk. Sju trummor hanterades av dessa män. Små skålar med röd färg och
med svartkrut blandade med vatten placerades vid sidan om ägaren. Rökelse av den pulvriserade palsternacksroten tändes nu intill grenhögen. Så började sånger att sjungas alltmedan trummorna dunkade och flera av männen sparkade och slog på hyddans ställning, medan de upphävde våldsamma tjut och annat oväsen. Ägaren hade nu rest sig och rörde sig
runt som en björn skulle ha gjort. När det så var dags för ägaren att måla köparen hade yt5

terligare sju män tagit plats utanför hyddan. De var alla beväpnade med gevär. Plötsligt
sprang så ägaren på köparen och vräkte omkull honom på de taggiga grenarna, höll honom
nertryckt mot grenarna och målade honom med den röda färgen och svartkrutet i ansiktet.
Samtidigt avlossa de sju gevärsskyttarna utanför tipin sina gevär. Den redan blödande köparen vräktes sedan över på sidan och trycktes på nytt ner mot den taggiga grenbädden,
något som upprepades ytterligare ett antal gånger fram och tillbaka. Först när den sjunde
målningen var gjord tilläts köpare att resa sig upp från den taggiga grenbädden och en ny
omgång rökelse tändes. Nu hämtades knytet med kniven in i svetthyddan. Ägare höll det i
fyra omgångar över rökelsen, innan han öppnade knytet och tog ut kniven. Med kniven
gjorde han sedan flera hotfulla utfall mot köpare, alltmedan alla sjöng föreskrivna sånger.
Därefter kastades köpare ånyo ner på de taggiga grenarna och nu använde ägaren kniven
till slå med dess flatsida hårt först mot köparens bröst och sedan, efter att ha vänt köparen
på bädden, även på hans rygg. Det här upprepades sedan ytterligare tre gånger i vart och
ett av de återstående väderstrecken.
I Black Bears fall var hela ceremonin genomförd och han fick nu ta hand om björnknivsknytet som dess nye ägare. Men i gamla tider fick den tilltänkte köpare lov att genomlida
ytterligare en prövning. En våldsam och riskabel prövning som var den som avgjorde om
köparen verkligen var värdig att ta över knytet och därmed bli dess nya ägare. Det sista,
svåra provet är det som Z. S. Liang har avbildat i den målning som finns i mitten på sista
sidan. Det var ett mycket dramatiskt och farligt test som den mottagande krigaren fick utstå och det var därför endast de allra djärvaste - eller kanske ska man säga, de närmast
dumdristiga - som vågade sig på att försöka tillskansa sig ett sådant här björnknivsknyte.
Testet gick till på följande sätt. Efter att alla hade renat sig i ett sista svettbad flyttade
de sig över till den gamle ägarens tipi. Där placerade sig ägaren och köparen på var sin sida
om elden i tipins mitt. Ägaren tog nu björnkniven med ett grepp om klingans spets, höjde
den över huvudet och sade: ”Nu ska jag ge dig björnkniven. Om du inte tar den ska jag behålla den. Om du skadar dig på den så skyll inte på mig”. Så kastade han kniven med full
kraft rakt mot köparen, som gjorde vad han kunde för att fånga den utan att skära sig, eller
skada sig på den på något annat sätt. Om han lyckades med det, så hade han nu blivit den
nye ägaren av björnknivsknytet och den gamle ägaren gratulerade honom och sade: ”Du
riskerade ditt liv för den kniven. Den kommer nu att göra dig mycket kraftfull”.
Så, trots att processen för att erhålla ett sådant här knyte var så svår och krävande,
så fanns det alltid de som var villiga att göra ett försök att tillägna sig ett sådant. Och anledningen var naturligtvis att tron på
dess skyddande verkan var så stor.
Man ansåg att Björnknivens skyddskraft var så stor att inte ens pilar
kunde skada ägaren. Man menade att
blotta åsynen av en svartfotskrigare
med en Björnkniv var tillräcklig för att
en fiende skulle kollapsa av ren skräck
och hans kamrater fly skräckslagna.
Men det förutsatte att ägaren aldrig
vände om och flydde. Han måste i stället alltid gå rakt fram mot sin motståndare sjungande de sånger som hörde
till knytet. Han skulle så gripa sin fiende i håret och stöta kniven i honom.
Han skulle aldrig använda några andra
vapen. Andra regler var att inga hundar fick komma i närheten av knytet
och ingen fick slå med något mot ett
föremål av metall medan ägaren rökte,
för då kunde knytets magi förloras.
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Vad hände den här veckan i indianhistorien
Idag är det den 17 november år 2017. Det är vecka 46. Just under den här veckan i alla tidigare år
har det naturligtvis hänt en massa saker i historien som på ett eller annat sätt berör indianer. Några av
de händelser vi kan notera är följande:

17 nov 1764

General Thomas Gage ersätter general Amhearst som brittisk överbefälhavare i Nordamerika. Amhearst återvänder till England.

19 nov 1794

De två så kallade ”Jay Treaty (USA)” och ”Northwest Territory Treaty (Kanada)” fastslog att indianer hade rätt att fritt röra sig över gränsen mellan USA och Kanada. Ett avtal som gäller än
idag, men som genom åren har förorsakat mycket huvudbry, inte minst för de båda staternas In- och
Utvandringsmyndigheter.

17 nov 1785

Ett avtal kallat ”The Galphinton Treaty” undertecknades mellan Creekindianerna och
representanter för Oconee County, Georgia. För Creekindianerna var det Chief Tame King och Chief Fat
King som undertecknade. Avtalet, i vilket indianerna avträdde land till de vita, var bedrägligt då de båda
indianhövdingarna först hade supits fulla. Avtalet förkastades också av de andra Creek-ledarna.

17 nov 1849

I en strid med apacher vid Too Koon Kurre Butte, i nuvarande New Mexico, hade kompani I 1:st Dragoons, under kapten W. N. Grier en soldat sårad.

13 nov 1854

Efter att bruléhövdingen Brave Bear hade dött i sviterna av den skottskada han åsamkades under den så kallade ”Grattan-massakern”, var det många unga krigare som ville hämnas på de
vita. Brave Bear's äldste broder, Red Leaf, hans halvbror Long Chin, Spotted Tail och två yngre krigare
drog ner mot Overland Trail. Där, två mil väster om Horse Creek, i närheten av staden Torrington, Wyoming, överföll de en postdiligens på väg till Salt Lake City. De dödade tre män och stal diligensens kassakista innehållande $20,000 i guld, vilket aldrig återfanns.

15 nov 1862

General John Pope, befälhavare över ”Dept. of the Northwest”, sände från sitt högkvarter i St. Paul, Minnesota, en lista till President Lincoln med namnen på de 323 Dakota-Siouxer som i summariska rättegångar hade befunnits skyldiga till krigsbrott under det så kallade Dakota-upproret, sommaren och hösten 1862. I brevet uppmanade han presidenten att beordra att samtliga skulle avrättas.

15 nov 1944

Organisationen ”The National Congress of American Indians” (NCAI) bildades och höll
sitt första möte. Domaren, Napoleon Johnson (Cherokee), blev dess första president/ordförande. Organisationen bildades för : ”att sprida upplysning och kunskap till allmänheten om den indianska rasen; att
bevara indiansk kultur och värderingar; att arbeta för en rättvis och likvärdig behandling av allt som berörda indianska folk; att bevaka och ta tillvara indianska rättigheter fastställda i avtal med United States;
samt att tillse Amerikanska Indianers allmänna välfärd.

14 nov 1969

Det gamla statsfängelset på ön Alcatraz i San Franciscobukten, som hade stått tomt
sedan 1963, ockuperades under uppmärksammade former av indianer ur den hastigt framväxande sociala aktiviströrelsen ”American Indian Movement” (AIM).
Dennis Banks begravd
Så har en stor krigare slutligen lagts till den sista vilan. Chippewa Elder, Dennis Banks, den
gamle rebellen, förkämpen för indianska rättigheter,
försvararen av traditionella indianska värderingar,
samt medskaparen av den indianska motståndsrörelsen AIM, begravdes lördagen den 4 november i
sin hembygd på Bug-O-Nay-Ge-Shig Cemetery i byn
Battle Point på Leech Lake-reservatet i Minnesota, i
närvaro av hundratals såväl indianer som vita från
hela landet. Må han nu få vila i frid. Vad kan väl då
vara mera passande än att höra honom själv berätta vad Peace/Frid betydde för honom.
Sätt på högtalarna och klicka på länken:
https://www.youtube.com/watch?v=xhd1JFcuLiI
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Russell Means (t.v.) och Dennis Banks på
ett foto från 1973, taget vid Wounded Knee

Månadens konstnär
Här kommer så flera bilder från Z. S. Liangs konstnärskap. Han är som flera andra av de här
stora Westernmålarna väldigt produktiv och har redan producerat mängder av fantastiska
tavlor. Motivet i mitten visar svartfotsindianernas ceremoni kring den våldsamma överföringen av Björnknivsknytet till en ny förvaltare.
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