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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

Här kommer det sista informationsbrevet för i år
Och inte har vi fått någon vinter här nere, utom den kortvariga chocken
vi fick för ett par veckor sedan. Men någon riktig, hållbar vinter det blir det sällan här nere före nyår. Vi får väl se hur det blir i år. Men för mig får det gärna
vara. Att skotta snö är ju inte precis det roligaste som finns. Så, när det här var
skrivet blev det plötsligt minusgrader natten efter Lucia. Men om det var ett
tillfälligt olycksfall i arbetet eller ej får vi väl avvakta och se. Det eviga regnandet, som höll på hela november har i alla fall slutat, eller åtminstone tagit lite
pauser då och då. Men regnet kan jag inte påstå ha varit enbart negativt. Vattenståndet i bäcken nere i Ramlösaparken har varit konstant högt, vilket har
gynnat öringarna, som i år har haft en fin höst. Eftersom det dessutom fanns
gott om yngel redan tidigare, så ser vi framtiden an med optimism.
Men stormen Gorm härjade ganska friskt i parkens bokbestånd och åtskilliga grova träd gav vika och blockerade både gångstigarna och delar av bäckfåran, samt slet med sig belysningen längs gångstråken. Till och med knäckte
belysningsstolparna på flera ställen!
För övrigt så har mitt stora bekymmer varit trassliga datarutiner och stora störningar i medlemmarnas möjligheter att nu betala för att förnya sina medlemskap i vår sammanslutning. Men mera om det i en separat ruta längre fram i
det här utskicket. En viss ljusning har dock kunnat skönjas efterhand som
många själva har jagat sina egna banker för att reda ut alla konstigheter. Tack
för att ni ändå har tålamod med det här och inte bara ger upp. Själv har jag varit
på gränsen att göra det, men vi kämpar väl på ett tag till och hoppas på det bästa. Så här långt har vi kommit upp i en summa av totalt 75 medlemmar som har
kvarvarande medlemstid eller redan har förnyat. Så nu är det bara något knappt
hundratal ytterligare som vi hoppas hör av sig under de kommande veckorna.
Och även om det inte skulle uppfyllas till hundra procent så är vi ekonomiskt nu
i ett betydligt gynnsammare läge än vad vi någonsin har varit. Och det hänger
helt och hållet ihop med alla de generösa donationer vi har fått in under det här
och det föregående året. Det är alltså frivilliga påslag gjorda på summan för
medlemsavgiften, men också det överskott som uppstått från försäljningen av
de E-böcker jag skrivit, samt ett antal DVD-skivor som också har varit till salu
och som har köpts av ett flertal medlemmar. Så även om medlemskapet nu
skulle minska ytterligare, så är jag inte alls så orolig för vår ekonomi längre. Vi
har nu nämligen en buffert på inte mindre än 11 720:- i skrivande stund. Pengar
som kan användas antingen till att kompensera för att inte behöva öka medlemsavgiften vid minskat antal medlemmar. Eller till exempel omkostnader i
samband med medlemsträffar, som vi aldrig förut har kunnat kosta på oss. Och
det känns bra… Hoppas att vi nu bara löser allt banktrassel också.
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Peter Dorch hemsida om indianer uppdaterad
Vi har på vår hemsida tidigare haft en länk till Peter Dorch hemsida om indianer. Den har varit borttagen under tiden
som Peter har arbetat om sidan. Men nu finns den upplagd på nytt på vår hemsida. Ni hittar den under fliken ”Länkar” och så
får ni skrolla er ner en liten bit där ni då hittar länken som heter ”Prärieindianer”. Det här ska inte missa. Här har ni en verklig
pärla. En hemsida av allra högsta kvalitet med mängder av välformad och korrekt information.
Skulle ni av någon anledning inte komma vidare från vår hemsida så är länken direkt härifrån till Peters sida följande :
http://www.borjedorch.se/index-plainsindians.html

Bankaffärer och datastrul
En sista gång (hoppas jag) ska jag plåga er med informationer om dagsläget vad gäller Indianklubbens förmåga att hantera penningtransaktioner. Direkt ska det sägas att det har inte tillstött något ytterligare problem och de bekymmer som redan är, har inte blivit värre. Tvärtom börjar det väl att klarna lite efter hand. Jag kan konstatera att de allra flesta har hörsammat mina uppmaningar att vara noga med att ange medlemsnumret först av allt. Och det har underlättat mycket, då jag åtminstone därmed vet vems inbetalning det handlar om. Men fortfarande finns det vissa problem med enstaka inbetalningar, så jag
får ta mig till banken på nytt och se om de kan hjälpa mig bättre den här gången.
Så har vi naturligtvis det dryga dussintalet medlemmar som inte har några datorer och som därmed har svårt att ta emot information och svårt att hantera sina betalningar. Men det finns väl förhoppningsvis fortfarande banker som är villiga att hjälpa
sådana kunder med sina transaktioner. Värre är naturligtvis att de här informationsutskicken inte heller kommer fram till dem,
om jag inte vid sidan om ska börja skriva ut allt på papper och skicka brev med snigelposten. Något jag valt att inte göra.
Jag har också förstått att varje bank har sina egna utformningar av sina respektive Internetbanker. Det var en överraskning.
Men jag förstod det när den ena efter den andra skickade mig mail och frågade ”vilken bank” jag hade. Jag tänkte mig att alla
såg det på det clearingnummer jag hade angivit för Indianklubbens konto. Och jag kände mig bara förvirrad av att andra banker tydligen inte heller visste vilken bank det var som hade just det clearingnumret. Dessutom är det så att i Swedbanks Internetbank finns det över huvud taget inga fält där man behöver uppge bankens namn, eller ens clearingnumret, som i stället
bara ska skrivas tillsammans med kontonumret i en följd utan bindestreck och mellanrum. Vilket jag då i min enfald trodde var
lika hos alla banker. Men så har jag nu förstått att det inte är hos andra banker. Men det hade kanske varit alltför enkelt, om
alla banker hade haft samma system, eller…? Så för klarhets skull kommer här alla uppgifter ännu en gång :
Bankens namn är : Swedbank, Råå (eller kanske det ska vara Helsingborg—behöver dock förmodligen inte skrivas alls).
Clearingnummer : 8214-9 Det sägs att andra banker bara har fyra siffror i sitt clearingnummer medan Swedbank har fem. Om
därför strecket och 9,an behöver skrivas eller ej, det vet jag inte. Men siffran ska säkert vara med i alla fall.
Bankkontonummer : 944 446 818—6 Även här verkar det vara olika om allt ska skrivas i en löpande följd, med eller utan
streck och om allt ska skrivas löpande eller med mellanrummen (som ju naturligtvis finns där bara för att det ska vara lättare
att läsa ut det långa numret). Sammanfattningsvis uppfattar jag det som att alla siffror ska skrivas i en rad utan streck.
Jag hoppas nu att ni ska ha fått alla uppgifter som kan behövas för att det ska fungera. Men om det finns någon bank som har
byggt upp sitt system för Internetbank på ytterligare något annat sätt, så får ni slå larm. Jo, det finns naturligtvis ännu en sak
som kanske måste påpekas. Den betalningsfunktion som ska användas i Internetbanken är (åtminstone enligt Swedbanks upplägg och terminologi) något som heter ”överföring”. Alltså inte ”betalning”, vilket endast avser betalningar till Bankgiro eller
Postgiro (Plusgiro). VI HAR ALLTSÅ VARKEN BANKGIRO ELLER POSTGIRO—PRIVATPERSONER KAN INTE HA DET LÄNGRE!!! DET
VI HAR ÄR ETT PRIVATKONTO SOM STÅR I MITT NAMN (även om det bara används för Indianklubbens räkning). Det bästa hade
naturligtvis varit om jag hade kunnat ha ett Bankgiro, som ni hade kunnat betala till. För det kan alla göra. Men tyvärr... Ska
dock göra ett försök till med banken. Det ska ju gå enligt vissa… även om ingen tycks veta riktigt hur! Inte ens min bank!!!
Det tycks ju ändå som att det nu har fungerat för ett antal medlemmar och jag kan notera, att för speciellt er som har använt
er av Swish-systemet så verkar allt vara glasklart och där är det hur lätt som helst att se såväl vem avsändaren är som alla tänkbara meddelanden ni har valt att bifoga. Även till och med hälsningar om ”God Jul” och ”hav förtröstan” och andra glada tillrop. Kul att det åtminstone finns något som fungerar. Jag har nämligen fått klarlagda inbetalningar nu från 23 medlemmar och
så har jag en som jag inte vet vem det är. Som jag alltså måste ha bankens hjälp med. Jag har också själv utfört betalningen till
tryckaren för vårt vinternummer av tidningen. Och det gick utan problem.
Så nu hoppas jag att vi inte ska behöva älta de här problemen något mera, utan att det nu börjar att löpa på som det ska.

Kanadas nye premiärminister har rivstartat
Ni har säkert lagt märke till från dagspressen att Kanada har fått en ny premiärminister, Justin Trudeau. Och han verkar
ha rivstartat ordentligt. Redan har han på stående fot lovat att ta emot 25 000 flyktingar från Syrien och han stod själv på flygplatsen och tog emot de första 163 i förra veckan. Det är annat det än hur det låter i Europa. Får se vad han säger när han ska
jämföra sig med den miljon som drabbar Tyskland… Eller de hundratusental som vill få det bättre i Sverige...
Men han har inte glömt bort sitt lands egna urinnevånare heller. Stödet från Kanadas 1,4 miljoner stora ursprungsbefolkning
var en av anledningarna till Trudeaus något överraskande valvinst och han var heller inte sen med att tillkännage att han nu
tänkte sätta fart på det hittills så undanskuffade samtalen kallade ”Nation to Nation Conversation”. Och när han fick kännedom om att 1200 indianska kvinnor mördats eller bara hade försvunnit under oklara omständigheter under de senaste trettio
åren, beslutade han omgående att utredningar skulle startas. Inte underligt att folk nu ropar : ”Just in time, Justin”!
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Firar indianer Jul ?
Ja, de allra flesta är nog idag så pass amerikaniserade att
de rycks med i den stora kommersen som Julen ändå utgör.
Men det har alltså mest med just kommersen att göra. Indianungar är inte så mycket annorlunda än alla andra. Alla vill självklart ha julklappar. Och säg de föräldrar som kan stå emot sådant.
Men går vi tillbaka till de traditionella indianska traditionerna
och religionerna, så finns det naturligtvis inga som helst
kopplingar till Julen. För Julen är ju i stället ett firande som förekommer i Kristendomen. Firandet av Jesu födelse. Och någon
sådan figur förekommer inte i någon av de traditionella indianska religionerna eller trosutövningarna.
Men för all del, indianer har aldrig haft några problem med att
leva i olika världar samtidigt. Så visst förekommer det indianska
Jultomtar (Santa) också. I varje fall i fantasivärlden...

Vad har hänt vid Juletid genom den indianska historien ?
På självaste Julafton, den 24 december hände bland annat :
1776: President George Washington bad Passamaquoddy-stammen om hjälp i det så kallade Revolutionskriget.
1791: En grupp Shawneekrigare angrep John Merrills farm i Nelson County, Kentucky. Merrill själv blev svårt sårad, men hans
hustru, sägs det, lyckades ändå döda inte mindre än sex shawneekrigare, när de försökte bryta sig in i stugan. I historien sägs
det vidare att indianerna därefter, av respekt för kvinnan, kom att kalla henne ”Long Knife Squaw”.
1809: Den sedermera välkände vildmarksmänniskan, pälsjägaren, soldaten och ranchägaren, Kit Carson föddes.
1824: Choctawhövdingen Pushmataha, som troget stödde amerikanerna i 1812 års krig, befann sig i Washington för att utverka ett bättre avtal för sitt folk, då han plötsligt blev sjuk och avled på sitt rum på Tennisons Hotel, på självaste Julaftonen. Han hade tidigare bett president Jackson att få bli begravd med militära
hedersbetygelser, när han dog. Så presidenten själv satte sig i spetsen för tusentals andra sörjande när hövdingen så begravdes på The Congressional Cemetery, i Washington D.C..
1890: Chief Big Foot och hans 333 Miniconjousiouxer, samt rester från Sitting Bulls Hunkpapastam, anlände till Bad Lands, i
Syd-Dakota under sin flykt från Cheyenne River– och Standing Rock-reservaten, efter att Sitting Bull hade blivit mördad. Fem
dagar senare skulle 128 av dessa indianer, tillsammans med kapten Wallace och 24 av hans soldater möta sitt öde i den tragiska och onödiga drabbningen vid Wounded Knee.
Bland händelser som sedan inträffade på Juldagen den 25 december (som ju är den stora helgdagen i USA) kan nämnas :
1780: John Sevier och en stor grupp frivilliga soldater från Virginia brände den här dagen ner staden Chota, den största av
Cherokeeindianernas städer i Tennessee, samt ett antal mindre kringliggande byar.
1837: Överste Zachary Taylor, med 1000 soldater, utkämpade en av de mest omfattande striderna under Seminolkriget, mot
indianerna i norra delen av Lake Okeechobee, Florida. Seminolerna förlorade 14 döda medan Taylor hade ett 25-tal man döda
och över 100 sårade i striden mot Chief Halpatter Tuatennugge (Aligator) grupp om 150 Seminoler och den 70-årige Chief Sam
Jones 200 indiankrigare. Seminolerna gömde sig sedan i träskmarkerna. Sam Jones var en av många Seminoler som aldrig lämnade Florida efter kriget.
1854: En grupp om ett hundratal Uteindianer och Jicarilla-apacher under ledning av Tierra Blanco, angrep ett nybyggarsamhälle vid Arkansas och Huerfano Rivers sammanflöden i Colorado. Indianerna dödade 15 vita och tog ett flertal kvinnor och barn
till fånga.
1858: Överste Miles slöt ett fredsavtal med Navajostammen som fastställde reservatsgränser för indianerna och tillät militären att anlägga ett fort på reservatet. Avtalet kom bara att hålla i sex månader.
Bland händelser som sedan inträffade på Annandagen, den 26 december, kan nämnas:
1620: Nybyggarsamhället Plymouth Plantation grundades på stranden i Massachusetts, där långt senare
(1947) ett friluftsmuseum anlades, som kommit att kallas Plimoth Plantation och besökts av Indianklubben
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John Trudell har lämnat det jordiska
Den 8 december i år gick en av de stora förgrundsfigurerna
för den indianska protestgruppen AIM bort. John har gjort sig känd i
vida kretsar som en amerikansk författare, poet, musiker, skådespelare och tidigare politisk aktivist. En aktivist som var en ivrig förkämpe för de indianska folken och deras rätt och upprättelse. Han har
uppmärksammats för en rad välformulerade tal med en början i
samband med indianernas ockupation av den gamla fängelseön
Alcatraz utanför San Francisco, Kalifornien. Han var också aktiv i
samband med AIMs ockupation av Wounded Knee 1973.
John föddes den 15 februari 1946 i Omaha, Nebraska och växte upp
i småstäderna alldeles utanför Yankton Reservation i norra Nebraska. Hans far var medlem i en av de fyra Santee-Siouxstammarna och
modern var av mexikansk härkomst.
1963, som 17-åring, hoppade han av skolan och tog värvning
i Flottan. Han tjänstgjorde under de tidiga åren i Vietnamkriget men
lämnade Flottan 1967. Därefter återgick han till studier och läste
radioutsändning och radiojournalistik. Det var under den här tiden
som han beslutade sig för att bli politisk aktivist, där han kom att bli
en tämligen högljudd talesman för Red Power-rörelsen i slutet av
1960-talet.
Bara 24 timmar efter att han lett en folkrättsdemonstration i Washington, där han bland annat hade bränt en amerikansk flagga på
trappan till Indianbyråns kontor, omkom hans svärmor, hustru och
tre barn i en eldsvåda. En brand som han själv var övertygad om var
anlagd av hans politiska motståndare, men som Indianbyrån ansåg
var en ren olyckshändelse.
En dokumentärfilm (Trudell) gjordes om honom och hans liv som
aktivist och artist år 2005. John Trudell dog den 8 december 2015 i
Santa Clara County, Kalifornien, i sviterna av svår cancersjukdom.

Även indianer har tagit del i den nyligen genomförda miljökonferensen i Paris
Budskapet var gammalt. Mer än sju generation gammalt och det återupprepades när åttaårige Carson Bobb dansade till
sina förfäders sånger vid en samling i Lummi Nation Government Center den 14 november.
Budskapet var: Vi måste sköta
om den livsmiljö som gör det
möjligt för oss att leva. Vi får
inte ta mera än vi behöver och
de beslut vi tar om skötseln av
Moder Jord måste ta hänsyn till
de ytterligare sju generationer
som ska följa efter oss.
Och Carson, arvtagare till både
land och vatten som just nu
hotas av en föreslagen utbyggnad av en terminal för utskeppning av kol, ökande oljetankertrafik och andra industrietableringar, dansade för sin framtid
och för sina barn, barnbarn och
barnbarnsbarn som ska komma
efter honom.
Familjen Bobbs sånger var en av
ett flertal presentationer filmade för en kommande kortfilmsdokumentär, ”The Earth Is Alive; Salish Teachings”. En film producerad av Setting Sun Productions. Den här filminspelningen var öppen för publik och en
delegation bestående av 17 Lummi-ungdomar har sedan, tillsammans med några Elders, varit i Paris och presenterat filmen vid
2015 års United Nations Climate Change Conference, som just har genomförts.
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Indianklubben har fått en stor donation
Det handlar inte om pengar. Inte direkt… Men det kanske kan omsättas till pengar så småningom. Vad det handlar om
är att vi har erbjudits att utan kostnad få ta över en stor boksamling. Vår tidigare medlem, Lars Klintman, som bodde här i Helsingborg och som avled under året 2009, donerade hela sitt efterlämnade lösöre till Muséemagasinet på Fredriksdals Friluftsmuseum här i sta’n. En del av detta lösöre visade sig bestå av en stor boksamling. Och eftersom Lars var intresserad av indiansk
kultur så ingick det naturligtvis en stor mängd böcker om indianer. Då muséet nu har kommit fram till att litteratur om indiansk
kultur inte är något som prioriteras i deras bevarandeuppdrag, så letade de reda på oss och erbjöd oss att ta över hela samlingen. Hela 9 stora flyttlådor fulla med böcker! Och kravet var ”ta allt eller inget”…
Vad gör man? Ja, inte kunde man tacka nej till det och i stället se alla dessa fantastiska böcker hamna i pappersåtervinningen.
Så nu har jag källaren full av boklådor och vi står alltså inför frågan vad vi ska göra med alla dessa böcker. Vi har ännu så länge
bara hunnit med att grovsortera för att få en bild av vad det är vi har fått. Och vi kommer därför alltså att få lov att komma
tillbaka senare med mera utförliga beskrivningar av dels vad det är som göms i denna samling och dels vad vi ska göra för att
Indianklubben och dess medlemmar ska få det största utbytet av allt.
Som en liten aptitretare kan jag ändå avslöja att här finns ett stort antal verkliga praktverk med fantastiska färgbilder av indianska föremål som dräkter, redskap, vapen, smycken och andra konstföremål. Här finns likaledes stora praktfulla konstböcker
visande berömda målares verk. Målare som Charlie Russell, Frederik Remington, George Catlin, Karl Bodmer med flera. Men
här finns också konstböcker om våra nuvarande mästare som Howard Terpning, James Bama, Frank McCarthy, Mort Kunstler,
James Reynolds med flera. Problemet med alla dessa underbara böcker, varav många är i direkt nyskick!!! är att de är så stora
och tunga att det kommer att kosta stora pengar att skicka dem om någon skulle vilja köpa ett eller flera verk.
Andra intressanta nummer i den här samlingen är en komplett uppsättning av Indianklubbens Årsböcker, inklusive de fyra
översättningarna av klassiker. Dessutom en del av Einar Malms böcker. Bland praktverken finns också böcker om fotografi. Till
exempel Edward Sheriff Curtis hela produktion i flera olika storverk!!! Ni kan bara inte ana…
Eller vad säger ni om ett par hela flyttlådor fyllda med så kallade ungdomsböcker från 1900-talets första halva. Utan att ha undersökt samlingen i detalj vågar jag påstå, att här ser ut att finnas Edward S. Ellis alla böcker om Hjortfot, Skinnstrumpa och
alla de andra vildmarkshjältarna. Ja, nästan alla, kanske… Och inte bara de böckerna, utan en stor mängd andra i samma genre.
Kanske det här finns en del av 25-öresnovellerna om Buffalo Bill också. Mycket återstår fortfarande att undersöka. Liksom att
vi har att ta ställning till på vilket sätt den här boksamlingen ska kunna användas/distribueras för att komma till bäst nytta för
medlemmarna. Klart står väl ändå, att då vi inte har några lokalmöjligheter att behålla samlingen intakt som ett slags referensbibliotek, så får vi förmodligen tänka i termer av att försöka omsätta den i pengar på något sätt. Pengar som då kan komma
medlemmarna till godo på ett eller annat sätt. Kanske i samband med medlemsträffar, där vi kan ha råd att betala lokalhyror,
eller liknande. Dessa pengar skulle då eventuellt komma från att hugade medlemmar själva köper delar av samlingen. Eller att
hela samlingen säljes till något antikvariat eller på någon större auktionssite. Så ett första svar på dessa frågor kan vara om det
finns ett intresse från medlemmarna att vara med och själva köpa böckerna. Beträffande kostnader så måste det, för att vara
tillräckligt intressant, naturligtvis vara billigare än att köpa motsvarande ute i handeln. Varje köpare har ju även fraktkostnaden
att ta hänsyn till. Men några konkreta idéer om varken nivåer eller sätt att presentera utbudet på har ännu inte diskuterats.
Vi får alltså återkomma till dessa frågor.
på hur vi skulle kunna göra. Skulle ni

Men ni får redan nu ha synpunkter
själva kunna tänka er att köpa?
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Indianernas ursprung
Det pågår numera allt intensivare
diskussioner om de Nordamerikanska indianernas ursprung. Det som under lång tid
har varit som hugget i sten blir nu allt oftare
ifrågasatt. Och man ska naturligtvis aldrig
vara så där tvärsäker på någonting som inte
går att bevisa på ett helt säkert sätt.
Men att det finns klara och tydliga släktskap
mellan nomadfolk i norra Asien och de flesta indianska folk, det behöver man egentligen inte tveka om. Om det sedan var folk
från Asien som flyttade till Amerika eller
tvärtom, ja det kan man naturligtvis fortsätta att kivas om.
I stora delar av norra Sibirien finns fortfarande nomadfolk som uppvisar många likheter med indianerna. Främst med de indianer som lever i de nordligare delarna av Amerika. Men det är inte bara i Sibirien utan även längre söderut, i Mongoliet, som
det finns folk, som om man inte visste det, mycket väl skulle kunna tas för att vara indianer. Ett sådant folk är de kringvandrande och renskötande Dukha, också kända som Tsaatan. Ett ursprungligen turkisktalande folk som nu lever huvudsakligen i den
mongoliska delen av den ryska delrepubliken Tuva och som helt och hållet lever på sin renskötsel. Av den anledningen är de
nomadiska och flyttar mellan renarnas betesplatser alltefter betestillgången. Det är ett litet folk, knappa 300 individer och
deras kultur och hela existens är starkt hotad. Förutom den helt avgörande renskötseln har en liten grupp av stammen funnit
en viss utkomst från turism i de södra delarna av deras utbredningsområde. Men det är nog inte i första hand just den här folkgruppen som närmast ska betraktas som indianernas ursprung. Men ser man på bilden så är ändå likheterna slående. Tipset
kom från Jack Lindgren, som läst en artikel i CNN. http://edition.cnn.com/2015/12/14/travel/dukha-last-reindeer-people/

Månadens konstnär
Så avrundar vi det här utskicket med ytterligare prov på Gary Nibletts måleri. Jag tycker att vi till nästa års första utgåva
skulle kunna ha någon av de gamla mästarna. Till exempel Charlie Russell eller kanske Karl Bodmer. Vad säger ni om det?

TILL ALLA MEDLEMMAR

FRÅN BERTIL THÖRN
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