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Nära nu...
Nu kommer han snart… tomten! Är ni beredda? Har
ni fått till det med önskelistan? Å’ ni har väl varit snälla?!
Men först ska vi klara av något som åtminstone jag
tycker är viktigare. Det är nu bara fem (5) dagar kvar till
att det vänder och går mot ljusare tider igen. Äntligen!!!
På indianfronten dominerar fortfarande händelserna
uppe i Nord-Dakota kring protesterna mot pipelinen för oljegrus. Det hela antar mer och mer formen av ett traditionellt vänster-höger-gnabb, där även politiker, miljöaktivister, filmstars (kändisar) med behov av att synas i media, nu engagerar sig för att få gratisreklam. Men så kom
plötsligt, den 4 december, besked från myndigheterna att
man inte utfärdar något servitut för byggandet under
Oahe Dam! En stor (men troligen tillfällig?) seger för indianerna? Så låt oss avvakta och se vad Trump säger.
Så har vi fått Bill Matsons nya bok om Crazy Horse.
Nu ska vi verkligen lusläsa. Recession kommer senare.
God Jul till er alla önskar Kerstin och Bertil Thörn

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
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Muntlig tradition - Sant eller falskt - hur vet vi ?
I en ny bok som kommit ut i dagarna (Crazy Horse, The Lakota Warriors Life & Legacy)
berättar medlemmar ur familjen Edward Clown vad de kallar ”den sanna historien” om sin
berömda förfader. (En ordentlig recension av boken ska komma senare). De menar att
mycket av det som skrivits av andra inte stämmer med verkligheten. I stället bygger de sin
historia på det som kallas ”muntlig tradition”. Alltså hur alla uppgifter som de nu presenterar
kommer från deras förfäders mun, ihågkommet och vidarefört genom alla generationssteg
från de släktingar som levde samtidigt med Crazy Horse själv och som de då menar är förstahands information.
Det här har fått mig att fundera lite på det här med begreppet ”muntlig tradition” och
om det verkligen kan vara en bättre garanti för att deras historia skulle vara mera sanningsenlig. Indianer hade, som vi vet, inget skriftspråk utan förde all sin tradition och historia,
sina kunskaper och sina minnen vidare från generation till generation genom berättelser
som ständigt upprepades vid alla tänkbara tillfällen. Man menar också att det var ett säkrare
sätt att bevara sin historia på än det sätt som de vita gjorde genom att skriftligt dokumentera allt. De här två metodikerna står alltså emot varandra och respektive part har i alla tider
hävdat att just deras metod är den säkraste.
Hur är det då? Om jag berättar en historia för min granne och han sedan berättar samma historia för en släkting, som i sin tur berättar samma historia för en arbetskamrat, som
därefter berättar historien för ett av sin barn, som sedan ska berätta den för sin farmor…
hur många tror att det då är ordagrant samma historia som farmodern får höra? Och hur
många tror att farmodern uppfattar den historia barnbarnet berättar på samma sätt som
barnet har uppfattat den och haft ambitionen att berätta den?
Om vi dessutom vrider lite på problemställningen och börjar med att det är två kamrater som upplever samma situation och sedan var för sig vid två olika tillfällen berättar för
någon annan vad det var de upplevde… Hur många tror att de två berättelserna är identiskt
lika?
Allt beror naturligtvis på hur pass komplicerad historien är, hur pass betydelsefull den
är, vilket syftet är med att berätta den vidare och vilken observationsförmåga respektive
minnesförmåga de två olika berättarna har. Inte minst upplever man ju sådana här problemställningar när olika vittnen ska förhöras i samband med olycks- eller våldshändelser,
och någon menar att en observerad person har haft en brun rock, medan ett annat vittne
har uppfattat den som svart medan en tredje inte ens kan påminna sig att det förekom någon rock alls. Muntlig tradition är alltså en mycket subjektiv och osäker form för långtida dokumentation. Visserligen ska man ta i beaktande att indianernas muntliga tradition var av
större betydelse för dem själva och därför mycket mera utvecklad och systematisk. Deras
samhällen var inte så stora och det fanns inte lika mycket att hålla reda på, som det vi har
omkring oss hela tiden i dag. Dessutom var den här berättartekniken utvecklad till en närmast teatralisk perfektion. Samma historia berättades ordagrant om och om igen och helst i
sällskap med flera andra som då kunde bekräfta att det hela berättades riktigt. Så låt oss
acceptera att själva återberättandet nog inte innebar några större förvanskningar. Men hur
vet man att den som upplevde händelsen och sedan skapade den första berättelsen verkligen upplevde alla detaljer i situationen? Olika personer ser bevisligen olika saker även om
de betraktar samma händelse. Till och med även om de betraktar samma händelse tillsammans vid samma tid och från samma plats.
Om i stället en skrivkunnig person som upplever samma händelse, vid samma tidpunkt
och på samma plats, nu bestämmer sig för att skriva ner vad han/hon upplever och de anteckningarna sedan bevaras oförändrade, så undanröjer man åtminstone den förvanskningsrisk som föreligger när händelseförloppet ska föras vidare från mun till mun. Det är därför,
enligt mitt sätt att se det, en mera trovärdig beskrivning av händelsen. Men fortfarande
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finns samma tveksamheter i det faktum att vi inte vet hur iakttagaren uppfattar situationen,
vad han/hon har för syfte med att dokumentera den och hur noggrann han/hon är med sin
beskrivning. Det är bara att läsa i historieböckerna för att se hur många olika varianter det
finns. Och här har ju indianerna naturligtvis en poäng när de påpekar just det.
Alltså är all historiebeskrivning mer eller mindre osann! Eller i varje fall mer eller mindre osäker. Frågan är snarast hur ska man som intresserad betraktare nu i efterhand kunna
bedöma trovärdigheten i det berättade. Och hur långt ska man sträcka sig i sitt ”riktighetskrav”? Även här finns det ett flertal olika faktorer som påverkar vad man själv uppfattar. De
flesta gör säkert (medvetet eller omedvetet) en värdering av hur pass trovärdig den person
är som lämnar uppgiften. Alltså, om författaren till en bok är en erkänd och duktig historiker, eller om det är en helt obekant person. Nästa faktor är om samma händelse beskrivs på
samma sätt i olika källor så påverkas nog de flesta till att sätta större tillit till uppgiften. Och
för det tredje så har vi läsarens/lyssnarens egen känsla för vad som kan vara sannolikt. Låter det rimligt att det kan ha gått till på det beskrivna sättet… eller?
En mera irrationell orsak till vad vi uppfattar som riktigt, är om vi redan har en egen
förutfattad mening om ett händelseförlopp. Om vi då läser eller hör en beskrivning som
stämmer överens med vår egen uppfattning, så känner vi oss oftast nöjda med det och tror
på det. På motsvarande sätt bör man alltid fråga sig vad den som lämnar uppgiften kan ha
haft för syfte med att lämna den i just denna form. Och man ska inte heller låta sig övertygas av att uppgiftslämnaren är en skicklig och kunnig historiker eller författare. Man ser
många gånger hur vissa sådana ofta gör sig skyldiga till att bara ”kopiera av” vad andra redan har sagt/skrivit tidigare. Om det då inte finns några källhänvisningar, så att man kan se
var uppgiften ursprungligen kommer ifrån, då ska man vara skeptisk!
Tillbaka till indianernas metod för att muntligt föra information vidare, så ska man också vara medveten om två speciella förutsättningar för indianernas uppfattningsvärld. Det
ena är att en person bara berättade vad han/hon själv hade upplevt. Tag exemplet med något så välkänt som striden vid Little Bighorn 1876. Det finns hur många indianska berättelser som helst om den. Men det finns ingen, som i fallet med material skrivet av vita, berättar om helheten. Ett annat fenomen som man måste vara medveten om är, att dåtida indianer inte hade någon precis och detaljerad uppfattning om varken tid eller kronologi. Läser
man ett antal intervjuer gjorda med indianer om samma berömda stridshändelse och vill få
svar på en så entydig och enkel uppgift som när striden
började, så ska man till sin
förvåning och frustration finna
alla möjliga tidsuppgifter från
tidig morgon till sen eftermiddag! Och det här behöver inte
vara fel då det som de intervjuade indianerna berättar enbart är vad de personligen
upplevde. Och ingen indian
fanns på alla platser där den
här väldigt omfattande krigshändelsen utspelade sig.
Slutligen måste man ta i
beaktande vad den som berättar eller skriver har för syfte
med sin beskrivning. Och då är
det speciellt de texter som vita
har lämnat efter sig. För här
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finns det alla tänkbara möjligheter till syften, alltifrån att man vill framhäva egna teorier och
åsikter, till att man vill antingen försköna enskilda historiska personers handlingar och insatser till att svartmåla desamma. De allra värsta historieförvrängarna var utan tvekan dåtida
tidningsreportrar. Idag upplever vi att det som skrivs i (åtminstone seriösa) dagstidningar
ska ge en saklig och sanningsenlig beskrivning av en händelse. Så var inte alls fallet på 1800
-talet. Då var det viktigare att skriva något som fick människor att vilja köpa tidningen. Då
hade varje tidningsutgivare sin egen agenda. Ofta var de som skrev, samtidigt som de var
tidningsutgivare, också antingen politiker eller affärsmän med andra egna intressen i hur en
lokal situation vinklades. Och vid den här tiden fanns det ingen som helst känsla för jämställdhet och likvärdighet. Det var helt egalt att framställa indianer – alla indianer – som
blodtörstiga banditer, som man bara gjorde rätt i att rensa bort från jorden. Rashatet florerade helt ohämmat och en tidningsredaktör, som till exempel hade etablerat sig i ett nybyggarsamhälle, hade ett betydligt större intresse av att det vita samhället utvecklades och
växte, än att hävda indianernas rätt till landet, till jaktmöjligheterna, till fisket och till bevarandet av annat som för deras livsförutsättningar var nödvändigt. På samma sätt var dessa
tidningsredaktörer inte blyga för att skriva rena lögner om andra personer, som de upplevde
som politiska eller affärsmässiga motståndare. Lite av det här fördes också vidare även till
bokförfattare som var verksamma under den här tiden eller i övergången till mera moderna
tider. Det var inte ovanligt att det i början av 1900-talet anlitades ”spökskrivare” av politiker, olika sorters företagare och inte minst militärer, som enbart hade till uppgift att skriva
om sin uppdragsgivare i så positiva ordalag som möjligt. Samtidigt fanns det de som hade
uppgiften att göra det motsatta. Alltså att svartmåla någon annan person. Därför har det genom åren spridits en mängd uppgifter om vissa personer som uppenbart är helt felaktiga.
Ett typiskt exempel på en sådan person är den berömde general Custer, som genom årtiondena har framställts som allt ifrån en äregirig, krigisk, brutal galning till en folkhjälte av stora mått. Så också har naturligtvis vissa indianska figurer framställts genom tiderna. Individer som Tecumseh, Pontiac, Black Hawk, Sitting Bull, Chief Joseph, Geronimo och inte minst
Crazy Horse. När det gäller den senare så har man dessutom där lagt till det mystiska, det
hemlighetsfulla. Något som har lockat och som då automatiskt genererat ett köpintresse.
Något som naturligtvis varit intressant från såväl bokförlags som författares sida.
Hur ska man nu förhålla sig till allt detta? Är det över huvud taget möjligt att själv sålla
och se igenom allt. Nej, naturligtvis inte. Man får alltså acceptera att allt som berättas och
som skrivs inte är några glasklara sanningar. Och det finns ingen möjlighet att säga – att så
här var det, punkt! Jag har själv studerat indiansk historia och kultur under i stort sett hela
mitt liv och jag måste erkänna att jag har ändrat uppfattning i många fall under de åtminstone femtio år jag kan säga att jag mera aktivt har sökt och försökt att utvärdera olika
aspekter på olika detaljer i ämnet. Jag har omedvetet själv till och med bidragit till att sprida
sådana påståenden som jag under en viss tid trodde var sanning, men som jag nu inser att
jag inte borde ha fört fram. Sådana saker skäms jag naturligtvis för så här i efterhand. Och
med det här sagt, så ska man naturligtvis inte slå sig för bröstet och påstå att det man säger idag heller kanske egentligen är så där hundraprocentigt. Men att därför bara lägga sig
ner och dö gör ju heller ingen skillnad, så därför har jag nu plågat er med den här långa utläggningen för att ni alla ska bli uppmärksammade på vilka fallgropar det finns. Sedan ska
var och en naturligtvis angripa det här problemkomplexet utifrån sin egen uppfattning och
göra det bästa möjliga av det.
Med allt det här som bakgrund så tänker jag så småningom ge er min uppfattning om
det som familjen Edward Clown, med hjälp av vår bekant, William ”Bill” Matson, nu vill föra
fram som ”den rätta sanningen” om den hemlighetsfulle mystikern och indianske folkhjälten
Crazy Horse. För här får vi faktiskt en del både intressanta men också tveksamma nyheter
att ta ställning till. Så mycket kan jag redan nu avslöja.

* * *
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Vad hände den här dagen i historien ?
BOSTON TEA PARTY— 16 DECEMBER 1773
Upphetsade var de, de 5 000 Bostonborna som på kvällen den 16 december 1773 begav sig till stadens största byggnad, kyrkan Old South Meeting House. När siste man hade
trängt in sig i den överfulla kyrkan öppnade Samuel Adams mötet, ett möte som skulle visa
sig bli startskottet till den amerikanska revolutionen. Oavhängighetsförklaringen och frigörelsen från kolonialmakten Storbritannien. Någonting måste göras.
Kungen skulle inte få lägga på de amerikanska kolonisatörerna ännu en tull, om
handelsmännen själva ville importera te
och andra lyxvaror. Inte så länge kolonins invånare saknade representation i
Parlamentet i London. Och speciellt inte
eftersom det brittiska handelskompaniet,
Ostindiska kompaniet, utan tull och avgifter kunde lägga till i koloniernas hamnar.
Kompaniets fartyg fick militärt skydd från
Storbritannien, så under samma dag
hade inte mindre än tre skepp lastade
med te nått Bostons hamn.
Mötesdeltagarna var upprörda. Flera av dem pratade om ett väpnat angrepp mot Ostindiska
kompaniets fartyg, packhusen och deras anställda. Samuel Adams och andra ledande medlemmar i gruppen Sons of Liberty – en grupp som ville ha självständighet för de amerikanska kolonierna – manade folkmassan till lugn. En annan plan tog form: 60 män klädde samma kväll ut sig till mohawk-indianer, smög ombord på de tre fartygen och kastade lasten,
det dyrbara teet, i vattnet. Ett hänglås förstördes, men det ersatte kolonisatörerna dagen
därpå. Men teet tänkte de inte betala ersättning för, trots att det var värt en förmögenhet –
motsvarande cirka 3 miljoner dollar i dagens penningvärde. En öppen konflikt mellan Boston
och Storbritannien var ett faktum.
FEM DÖDA I BOSTONMASSAKERN
Old South Meeting House låg då som nu på Washington Street i Boston. Kyrkan stod färdig
1729. Förutom att vara en helgedom användes byggnaden som samlingssal för Bostons
många politiska och religiösa möten.
Staden grundades på 1600-talet av engelska puritaner. De ville ha en sträng protestantisk
kyrka som inte kontrollerades av kungen eller påven, och i de amerikanska kolonierna kunde det förverkligas. Boston blev dessutom snabbt en livlig hamn- och handelsstad. Både rikedomarna och känslan av att vara annorlunda ökade invånarnas längtan efter självständighet. På 1760-talet gick Bostonborna därför i spetsen för de amerikanska koloniernas kamp
för utökade rättigheter. Britterna svarade med att placera trupper i staden. År 1770 demonstrerade en folkmassa mot soldaterna, som öppnade eld. Fem kolonisatörer dödades. Samuel Adams kallade händelsen för ”Bostonmassakern” och använde den i självständighetskampen. Fyra av offren fick sin begravning i Old South Meeting House. Det blev den största folksamlingen i de amerikanska koloniernas historia. Tillsammans med teaktionen, som kallas
The Boston Tea Party, ledde händelserna till att amerikanerna några år senare, år 1776, förklarade sig oberoende.
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Årets slut och årets sista medlemstidning
Året 2016 är på väg att läggas till handlingarna och ett nytt år väntar på vad vi inom
Indianklubben ska ta oss till. Min ambition är naturligtvis att vi ska kunna fortsätta ännu ett
tag ungefär på samma sätt som hittills. Men en förutsättning är då att det också finns ett
intresse för det bland alla er medlemmar. Jag tänker mig inte några omvälvande förändringar. Det vi gör idag, en medlemstidning fyra gånger per år, ett nyhetsbrev så pass regelbundet som jag förmår, ett eller ett par medlemsträffar när vi känner för det, samt en hemsida
som borde uppdateras och utvecklas ännu mera. Det är vad vår verksamhet har omfattat de
senaste åren och det är vad jag har en ambition att vi ska kunna fortsätta med.
Av dessa aktiviteter är det bara medlemstidningens fyra nummer som kostar pengar
att producera och distribuera. Det är alltså det ni betalar för. Allt det andra kan ni ta del av
kostnadsfritt, förutom naturligtvis rese– kost, och logikostnader vid eventuella medlemsträffar. Det vi kallar för en medlemsavgift är alltså i princip bara en prenumerationskostnad för
att få medlemstidningen utskickad i ett pappersformat. Dessutom är den kostnaden beräknad så att den bara ska täcka kostnaderna som vi har för att producera den. Hur vi sätter
det priset är helt avhängigt hur många prenumeranter det finns. Och här har vi nu under ett
par år haft en vikande trend. Antalet betalande prenumeranter har efterhand minskat och
då en stor del av kostnaden i produktionen är en fast summa, så blir totalkostnaden för varje betalt nummer högre. Vi har ändå lyckats att hålla samma prenumerationskostnad genom
att vi har rationaliserat i tillverkningsledet och genom att vi haft tillfälliga kassaförstärkningar då och då genom diverse donationer och genom den mycket lyckade bokförsäljningen. Så
min ambition är nu att vi chansar på att klara ännu ett år till samma pris och hoppas på att
så många som möjligt av de totalt 89 medlemmar, vars prenumeration nu går ut vid årets
slut, vill fortsätta. Samtliga dessa 89 medlemmarna kommer att tillsammans med årets sista
tidning få ett meddelande som uppmärksammar er på att er prenumeration nu tar slut och
vad och hur ni ska göra för att förnya densamma. Ni som inte får ett sådant meddelande
och som inte vet hur lång tid ni har kvar på er prenumeration, kan se det på adressetiketten
på brevet ni får decembernumret av tidningen i. Där står det ”pren tom 20XX”, vilket alltså
betyder prenumeration betald till och med årtalet som finns utskrivet där. Observera samtidigt att jag tar inte bort er ur vårt adressregister, även om ni väljer att inte längre betala för
tidningen. Resten av vår verksamhet kan ni alltså ändå fortsätta att ta del av utan kostnad.
Men vill ni inte heller få våra nyhetsutskick, så får jag be er meddela det, så att jag kan
uppdatera vårt utskicksregister.
På samma gång som jag nu utlovar det här, så ska ni vara medvetna om att det är lite
av en chansning, att nu ännu en gång erbjuda er att prenumerera till oförändrat pris för alternativt ett eller två år. Alltså för 2017 och 2018. Risken finns alltid att antingen jag eller
vår tryckare lämnar in (vi är ju inga ungdomar längre), eller att antalet inbetalda prenumerationsavgifter radikalt minskar, så att pengarna inte räcker till att bekosta fyra nummer per
år av tidningen i sin nuvarande form. Men det får vi väl ta då, om något sådant skulle inträffa. Jag vill bara att ni ska vara medvetna om det.
Årets sista nummer av vår tidning är alltså nu färdigt och är under distribution. Kanske
de flesta redan har hunnit få den. Det här numret är en riktig storsatsning, genom att vi nu
har ökat antalet sidor till det som är absolut maximum för att klara oss med enbart två Bfrimärken (viktgräns max 100 gram). Vi har den här gången alltså hela 32 sidor, vilket naturligtvis har kostat ytterligare lite extra att trycka. Men det behövdes av två orsaker. Dels
för att mitt artikelmaterial blev så omfattande och dels att vi nu har hörsammat önskemålet
om en större och mera lättläst bokstavsfont. Jag hoppas att det här ska bli bättre. Egentligen skulle jag ha haft ytterligare lite större radavstånd, men då fick inte hela textmassan
plats. Låt mig gärna höra om det här var tillräckligt, eller om vi ska ändra ytterligare något.
Jag vill också höra vad ni vill läsa om i kommande nummer. Och ni får gärna skriva själva !
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Ny säsong av TV-serien ”Longmire”
Jag har tidigare uppmärksammat er på den amerikanska TV-serien ”Longmire”, som handlar om ett sheriffkontor i Wyoming och deras dagliga uppdrag. Allt i en
dramatiserad form (mycket dramatisk)! En serie som nu
har gått i fyra säsonger. Och det är just den här fjärde
säsongen, som nu finns att köpa i Sverige och som jag
nu har tittat igenom och vill rekommendera till er. Även
om jag tyckte att de föregående tre säsongerna var bra
på ett både spännande men också lite småputtrigt sätt,
så måste jag säga att den här fjärde säsongen har steppat upp ännu ett snäpp. Här finns nu alla tio nya avsnitten fördelat på tre DVD-skivor. Totalt innehåller paketet
hela 9,5 timmar film. Och det är genomgående bra film.
Såväl handlingen i samtliga avsnitt som framförandet
har spetsats till och det är mycket dramatik i varje avsnitt. Men ändå är det hela mycket trovärdigt och personerna är i den här fjärde säsongen ännu lite mera
”verklighetstrogna”. Här finns alltså inte någon oövervinnerlig hjälte och några fula banditer, där man redan
efter fem minuter har listat ut vilka som är vilka. Här
framställs i stället alla med sina fel och brister, även om sheriffen Longmire själv ändå i slutändan framstår som den mest skarpsynte. Men också han har sina mörkare sidor, vilket får
komma fram här. Något som förhöjer dramatiken och handlingarnas trovärdighet ännu ett
snäpp utöver historierna i de föregående säsongernas berättelser.
Allt är fortfarande inspelat nere i New Mexico och man kan känna igen snabba filmklipp
från Santa Fe i olika stadsscener. Men man har trots allt lyckats hitta utomhusmiljöer som
mycket väl liknar områdena uppe kring cheyennereservatet Lame Deer, i Montana och småstäder som Buffalo och Ucross, i Wyoming, där filmhistorierna egentligen utspelar sig och
där historieförfattaren själv, Craig Johnson, lever och bor.
Det är alltså säsong 4 som nu går att köpa från Discshop. Det var den som rullade i
USA år 2015. Men även under 2016 har en ny säsong gått i USA och det ska bli ytterligare
en under 2017. Så vi har alltså även säsongerna 5 och 6 att se fram emot så småningom.
Riktig, levande indian !!!
Från Carol Bailey fick jag häromdagen det här festliga mailet. Så mycket alltså för vad
vita amerikanska skolbarn vet om indianer, trots att just de här eleverna
bor i ett område med närhet till indianreservat och ”levande” indianer…. !
One year our Cheyenne friend Donlin Many Bad Horses brought several buffalo calves down to our corral. Someone had donated them to the
tribe. Don wanted them to be gentled down enough so he could vaccinate
them.
The Colstrip school (Colstrip är en by i närheten av Baileys ranch) heard
about them so brought a class of young children to see them. One of the
kids belonged to another friend of ours. When the kids came, Don was here
to tell them why the buffalo were important to the Natives.
Our friend’s daughter went home that evening and told her folks that the
Baileys had some buffalo and also their own “real live Indian”... !
Don thought that was hilarious.
Donlin Many Bad Horses
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Månadens konstnär
Hoppas att ni tyckte om Penni Anne Cross sensuella måleri. Här kommer i alla fall ytterligare ett
axplock. Först några exempel på hennes oljemåleri, som uppvisar en lite annorlunda stil än de bilder
hon är mest uppmärksammad för.

En variant av att använda hennes bilder har varit att
överföra dem till prydnadstallrikar (mellanraden)
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Hennes huvudsakliga produktion har dock alltid
varit i form av traditionella prints (nedre raden)

