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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

Hej alla indianintresserade vänner
VÅREN är här !!! Åtminstone påstår SMHI det. Och visst, någon snö har vi
ju inte. Har knappast haft någon gång tidigare heller, för den delen. Men tittar
man i almanackan, så har vi ju inte riktigt gjort slut på februari än. Och dessutom är den extra lång i år. Så inte törs då jag säga, att det är vår ännu… eller törs
ni? Men vi får väl hoppas att de vet vad de gör, de där meteorologerna… Indianerna gjorde på ett annat sätt. De hade medicinmän som kunde påverka vädret… Trodde de i alla fall...
Men när våren kommer på fullt allvar, då ska vi som bekant ha en trevlig
medlemsträff. Som vi tidigare meddelat så blir det i Uddevalla den här gången.
Det är vännerna Inger och Sterner Andersson samt Ingvar Bergman som nu står
för värdskapet och det ska bli mycket intressant att se vad de tänker bjuda oss
på. Programmet börjar klarna så smått, men ännu är inte något bestämt tidsschema spikat. Se mera om det här längre fram i bladet.
Det här året kommer att vara ett stort år kring den historiska Bozemanvägen i Wyoming. Det är nämligen 150 år i år sedan striderna började kring de
tre forten där uppe i det som då var ren vildmark. Och året avslutas med 150årsminnet av den tragiska Fettermanmassakern. Vi lär få anledning att återkomma med mera informationer om vad man kommer att göra där uppe för att
minna om dessa händelser. Se vidare deras hemsida:
http://www.bozemantrail.org/index.html
Har stått och tittat på koltrasten som plockar mask i gräsmattan. Nog är
det märkligt hur han kan höra att en daggmask rör sig där nere i jorden! Tänk
om man hade en sådan hörsel. Eller hur en vråk, som
seglar 50 - 60 meter upp i skyn kan se en liten mus som
rör sig nere i gräset… Det är orättvist! Å andra sidan kanske vråken och koltrasten tycker att det är orättvist, att vi
människor kan veta så mycket mera om indianer än vad
de kan… eller tror ni inte det?
Läste en märklig rubrik i en annons häromdagen. ”Vad
hände den dagen du föddes?” Ja, det vet väl alla… Jag
föddes… svårare var det inte… Om det sedan var en välgärning för världen eller ej, ja
Vårflöde i Lussebäcken trots att
det är en annan historia.
vi knappt har haft någon snö
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Indianklubben - hemvist för högerextremister ????
Vi har fått ett svar på mitt klagobrev till universiteten i Uppsala och Karlstad. Ni kommer ihåg att jag berättade att en
anställd vid dessa museer, Tobias Hübinette, i en blogg hade haft mage att påstå att Indianklubben skulle vara ett hemvist för
diverse högerextremister. Jag krävde då en ursäkt och att han skulle se till att påståendet raderades.
Från universitetet i Uppsala fick jag bara ett tämligen avmätt och formellt svar som sade att det här hade de inget med
att göra och att alla människor hade en rätt att ha egna åsikter. Alltså i princip ”det här skiter vi i…”
Men från Karlstad hade man vidtagit åtgärden att vidarebefordra mitt mail till den skyldige och han visade då dessutom
(på eget initiativ, eller därtill uppmanad av hans arbetsgivare—det vet jag inte) den hövliga attityden att han sände mig ett
svarsmail, där han ursäktade sig och lovade att ta bort noteringen om att Indianklubben var ett hemvist för högerextremister.
Så här skrev han i sitt mail:
Hej Bertil, jag fick ditt mejl från rektorn och vill klargöra att jag syftade på Malms engagemang i olika högerextrema
sammanhang samtidigt som jag helt och hållet förstår att det inte har något att göra med allt han gjorde för Indianklubben: Jag har nu tagit bort omnämnandet av föreningen på min hemsida.
Det här tycker jag att vi får acceptera som en ursäkt och därmed anser jag frågan utagerad. Och det var ju skönt. Jag vill samtidigt tacka Christer Lindberg för att han uppmärksammade mig på det här.

Försäljning av Ungdomsböckerna från bokdonationen
Försäljningen av faktaböckerna från den bokdonation vi fick har varit mycket lyckad, vilket vi rapporterade om i det förra informationsutskicket. Vad vi ska göra med de dryga sjuttiotalet böcker som blivit över har vi inte tagit ställning till ännu.
Närmast på tur står i stället hanteringen av ungdomsböckerna. Jag har fått ett flertal goda tips och förslag från medlemmarna på hur vi skulle kunna göra. Det mesta lutar åt att vi tar fram en komplett lista med nödvändiga uppgifter om dessa
böcker. Något som redan har påbörjats. Att vi dessutom bestämmer ett fast pris per bok, förslagsvis 20 eller 25 kronor per
styck. Möjligen ett något högre pris för vissa böcker. Det är ett antal böcker av en viss typ som de facto har ett betydligt högre
marknadsvärde. Efter att listan har skickats ut till alla så får intresserade under en viss beslutstid (en eller två veckor) meddela
vilka böcker man skulle vilja köpa för det fastställda priset. Det är alltså ingen budgivning där. Om det vid anmälningstidens slut
visar sig att det finns flera intresserade av en viss bok så vidtar en budgivning där alla som vill får delta under en bestämd tid
(t.ex. en vecka) och där den som då har lämnat det högsta budet får köpa boken. Om det även efter den tiden finns två eller
flera som har avgivit samma högsta bud sker ytterligare en snabb delningsbudgivning, men då endast mellan de med det högsta budet. Nedanstående är ett exempel på hur boklistan kommer att se ut. Beträffande de olika serierna så finns det en separat tabell där seriens namn kan utläsas av det nummer som står i kolumnen ”serie”. Allt för att minska tabellens bredd så att
den ryms på ett A4-blad. Det kommer att ta ytterligare någon vecka innan listan kan skickas ut.
Förlag

nr i
ant
årtal serie serien kval sid noteringar, signeringar
(1-5)

Det Tropiska Snöfjällets
28 Bolinder, Gustaf
Indianer
12 Cooper, Fenimore Bijägaren

Åhlén & Åkerlunds Förlag
Svenska Bokförlaget

1926
1911

0
0

37 Ellis, Edward S.

B Wahlströms Bokförlag

1929

6

bok författare
nr

boktitel

Spöket På Floden

4
3
10
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189 faktabok; ej barnboksserie; Sydamerika
358 namnteckning på försättsbladet
sladdrig bindning; namnstämpel på för173 sättsbladet

Eftersom det är många böcker - säkert dubbelt så många som faktaböckerna och det skulle vara bra om så många som
möjligt blev sålda, så att jag slapp att hantera en stor mängd överblivna, skulle vi kanske med ett mängdrabattsystem liknande
det för faktaböckerna kunna stimulera till att flera böcker fick nya ägare. Ett sådant system skulle innebära att priset per bok
blev lägre ju flera man köpte. Låt oss säga att köp av 1 bok kostar 25:-. Köp av 10 böcker ger då tio procents avdrag (10 x 25 =
250:- - 10% (25:-) innebär totalt 225:-; alltså 22:50 per bok. 20 böcker ger 20% och ett styckpris på 20:-. 30 böcker = 30%, ger
17:50 per bok, o.s.v. Som ni förstår är jag angelägen om att så många böcker som möjligt flyttas från min källare. Lyssnar gärna
på era synpunkter.
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Kommande indianfilm — kanske ?
Från Morten Krogh i Oslo kommer det här meddelandet om vad som kanske är på gång i filmvärlden.

Ny film som skal handle om Sitting Bull, siste tid er under planlegging.
Skuespillerinnen Jessica Chastain er i forhandlinger om å spille i western filmen "Woman Walks Ahead" under Susanna White
(Generation Kill, Boardwalk Empire, Nanny McPhee and the Big Bang) regi. Ed Zwick og Marshall Herzkovitz (The Last Samurai,
Blood Diamond, Defiance), skal produserer sammen med Rick Solomon samt Erika Black fra Bicycle Entertainment som vil
finansierer filmen. Stuart Ford´s IM Global skal håndtere internasjonalt salg på den kommende European Film Market i Berlin,
som foregår fra 10 til 18 Februar , så det lover godt.
Prosjektet er basert på den sanne historien om kunstneren og aktivisten Catherine Weldon, en enke fra Brooklyn, som, i juni
1889, reiste til Standing Rock Reservation i Dakota Territory for å hjelpe Sitting Bull, i å holde på landet som den Amerikanske
regjeringen prøvde å fravrøve fra Sitting Bull's folk. Sitting Bull var den legendariske indianerlederen som ledet sitt folk til å
beseire general George Custer i slaget ved Little Bighorn. Siden Sioux høvdingen kunne verken lese eller skrive engelsk, ønsker
han i utgangspunktet å si ja til Weldon tilbud om hjelp. Hennes innsats blir imidlertid ikke tatt godt imot fra de hvite, så hun
blir beordret til å forlate reservatet, og Standing Rock Sioux indianerne ble deretter lurt til å "signere" bort sitt land. Men hun
kommer tilbake med sin tenåringssønn, bosetter seg på Sitting Bull leir på Grand River. I anerkjennelse av hennes uvanlige
kvaliteter, kaller Sioux indianerne henne for "Toka heya mani win," eller "Woman Walking Ahead".
Pressen bakvasket så Catherine Weldon, kalte henne for "Sitting Bull hvite squaw" og beskylder henne for å ha oppfordret
Sitting Bull til å delta i Ghost Dance bevelgelsen, som skremte USA og hæren. Hun hevder hæren ville bruke det som en
unnskyldning for å sende Sitting Bull i fengsel eller drepe ham. Til syvende og sist vil konfrontasjonen over Ghost Dance
bevegelse føre til drap på Sitting Bull og Wounded Knee massakren, og det er som vi alle vet,, det som skjedde.
Litt av samme historie går igjen i tv filmen "Bury My Heart at Wounded Knee" fra 2007, men da var det Charles Eastman, som
man fulgte. Denne gangen er det fra Catherine Weldon's liv og fra en kvinnes synspunkt.
Det blir spennende å se hvilke indianere som kommer med i dette kommende prosjektet, og om det er noen som jeg kjenner
personelig. Skal selvfølgelig holde dere oppdatert.
Vi tackar Morten. Ni som vill förbereda er kan ju köpa den här boken från Amazon. En
bok som berättar historien om den här damen och vad som hände på Standing Rock.
This book restores a little-known advocate of Indian rights to her place in history. In
June 1889, a widowed Brooklyn artist named Catherine Weldon traveled to the Standing Rock Reservation in Dakota Territory to help Sitting Bull hold onto land that the
government was trying to wrest from his people. Since the Sioux chieftain could neither read nor write English, he welcomed the white woman’s offer to act as his secretary and lobbyist. Her efforts were counterproductive; she was ordered to leave the
reservation, and the Standing Rock Sioux were bullied into signing away their land. But
she returned with her teen-age son, settling at Sitting Bull’s camp on the Grand River.
In recognition of her unusual qualities, Sitting Bull’s people called her Toka heya mani
win, Woman Walking Ahead.
Predictably, the press vilified Weldon, calling her “Sitting Bull’s white squaw” and accusing her of inciting Sitting Bull to join the Ghost Dance religion then sweeping the
West. In fact, Weldon opposed the movement, arguing that the army would use the
Ghost dance as an excuse to jail or kill Sitting Bull. Unfortunately she was right.
Up to now, history has distorted and largely overlooked Weldon’s story. In retracing
Weldon’s steps, Eileen Pollack recovers her life and compares her world to our own.
Weldon’s moving struggle is a classic example of the misunderstandings that can occur
when a white woman attempts to build friendships across cultural lines and assist the
members of an oppressed minority fighting for their rights.

Årets första utgåva av vår medlemstidskrift
Ja nu är den på gång. Årets första nummer av vår tidning är klar och kommer att distribueras tämligen snart. Inspirerad
av den nya storfilmen ”The Revenant”, som just nu går på biograferna världen över, så beslutade jag mig för att ge er bakgrundshistorien till den legendariske pälsjägaren Hugh Glass och hans smått otroliga levnadsöde. Det här mest för att filmen
ger sken av att berätta sanningen, vilket den inte gör. Man har använt delar av denne mans våldsamma liv i vildmarken för att
åstadkomma ett vildmarksdrama som både ska tjusa, förtjusa och förskräcka biobesökare. Inte minst genom att visa upp det
brutalt vackra, enormt stora, våldsamt vilda men samtidigt romantiska landet i bergen i västra USA, även om det mesta är inspelat i Kanada och i Argentina. Trots att jag inte själv har sett filmen ännu vill jag påpeka att det mesta är fria fantasier. Så
även om man genom att använda historiska personers namn så är inte det här en historia som har mera än fragmentariska
förankringar i verkligheten. Men man ska ändå inte anklaga filmbolaget för att fara med osanning, då de varit noga med att
påpeka att filmen är ”Inspirerad av sanna händelser”. Men sådana saker som att John Fitzgerald dödade Glass son, är inte sant.
Glass hade över huvud taget ingen son. Men låt oss inte hänga upp på sådant, utan se filmen som det vildmarksäventyr den är
tänkt att vara. Det är ändå glädjande att indianerna själva är tämligen nöjda med hur indianer framställs i filmen. Gott så...
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Nyheter i den indianska världen den gångna veckan

The Week That Was: The Big Stories in Indian Country, February 26, 2016
ELECTION BLUES:
Clyde Bellecourt, founder of the American Indian Movement and 79-year-old Anishinaabe elder statesman in the Twin Cities
civil rights community, blasted Bernie Sanders and other presidential candidates for not saying “a single word about Native
people.” Even though Native observers felt Sanders’s response to be inadequate, it wasworth it to speak up simply to draw
attentionto these issues, wrote Simon Moya-Smith. Meanwhile, voting can help too: Mark Trahant reports that three of the 19
Congressional seats that the Democrats think they can win have asignificant number of Native American voters.
DESECRATION TO THE EXTREME:
Disturbing and disgusting doesn’t even begin to describe the condition of the Malheur Wildlife Refuge, a site sacred to the
Burns Paiute Tribe, after a 41-day armed standoff with militants led by Ammon Bundy. “Occupiers appear to have excavated
two large trenches and an improvised road on or adjacent to grounds containing sensitive artifacts,” wrote U.S. Attorney Billy
Williams in a report describing what officials found. “At leastone of these trenches contains human feces.”
DID SHE OR DIDN’T SHE?
Actress Vanessa Hudgens and rumored boyfriend Austin Butler are under investigation for allegedlycarving their names into
sacred rocksat the Coconino National Forest in Sedona, Arizona, on Valentine’s Day. The photo, posted on Instagram, was soon
taken down. The investigation continues.
“WAY, WAY BIGGER”:
As preliminary meetings paving the way for a national inquiry into murdered and missing aboriginal women wrapped up in
Canada, officials admitted that theproblem surpasses the 1,200-person estimate by national police. “The families believe that
the number of missing and murdered indigenous women and girls is higher than 1,200,” Bennett’s office told reporters after
emerging from a meeting. "It is bigger than 1,200. Way bigger than 1,200.”
IT’S TIME:
Pressure is mounting for the release of Leonard Peltier, who has served 40 years for a crime he swears he did not commit. Today his grown son,bullied by cops since he was 10 years oldand his dad was on trial, tours with his father’s artwork, telling his
story and advocating for his release. He has lots of support worldwide. On February 6, Peltier supporters gathered in New York,
California, Oregon, Paris, Barcelona, Belfast, Brussels and Berlin for an International Day of Solidarity. In Albuquerque, home to
the International Leonard Peltier Defense Committee, anoverflow multigenerational crowd congregatedat the First Unitarian
Church to commemorate with prayer, discussion, music, dance and drumming the 40th anniversary of Peltier's incarceration in
the U.S. federal prison system.
BACK WHERE IT BELONGS:
After years of contention over jurisdiction, the U.S. Fish and Wildlife Service has indicated its support forlegislation that would
hand over management of the National Bison Rangeto the Confederated Salish and Kootenai Tribes of the Flathead Indian Reservation, where the federal refuge lies.
SUCCESS:
The second largest of its kind among 18 Native casinos in Minnesota, the40,000-foot water parkdubbed The Lagoon at Treasure Island Resort & Casino has debuted. The Prairie Island Indian Community began the copy9 million project in May 2015.
DOING THE RIGHT THING:
Confederated Tribes of Siletz Indians tribal council willraise the minimum wageon the reservation from $9.25 an hour to $11 an
hour. The increase applies to all tribal enterprise and tribal government employees, including those at Chinook Winds Casino
Resort. Oregon's current minimum wage is currently $9.25, the eighth highest in the nation. The federal minimum is $7.25.
SUPPORTING MOMS:
After Stephanie Conduff found herself pumping breast milk in the bathroom at her workplace, the Cherokee mominvented the
Leche Lounge—a self-contained, lockable portable enclosurefitted with a hospital grade breast pump for mothers who want to
express breast milk. Her mother and brother are also in on the new venture.
DEMENTIA RISK:
In other health-related news, a new study has found that more thanone third of American Indians/Alaska Natives over age
65can expect to develop dementia before age 90, according to research published inAlzheimer’s & Dementia: The Journal of
the Alzheimer’s Association. It’s the first research to look at the incidence of Alzheimer’s, vascular dementia and nonspecific
dementia in American Indian/Alaska Native populations and Pacific Islanders.
PROTECTION:
President Barack Obamadeclared 1.8 million acres in the Southern California desert as national monuments, in the process
protecting 1,700 Native petroglyphs and linking Death Valley National Park, Joshua Tree National Park and the Mojave National
Preserve with one another, to boot.
POPE FRANCIS ASKS FORGIVENESS:
Pope Francis toured Mexico for five days, meeting with indigenous leaders from several Latin American countries in addition to
visiting Mexican government officials. In Chiapas,Pope Francis asked indigenous people for forgivenessand for their help in
dealing with climate change. He also gave two masses, with parts of the service translated into three indigenous languages.
Pope Francis was taken to task, however, by the Apache Ndé Nneé Working Group, which issued a statement pointing that he
was traversing unceded territory belonging to the Apache Ndé Nneé, anddemanding that he acknowledge outright the genocideperpetrated on Indigenous Peoples on behalf of the Holy See.
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Vad hände den här dagen i historien ?
Den här dagen, för 156 år sedan, den 26 februari 1860, inträffade en fruktansvärd massaker på en grupp fredliga indianer, ur stammen Wiyot, i byn Tutulwat på det som kallades ”Indianön”, ibland också kallat Gunther Island, i närheten av samhället Eureka och ett par kilometer ut från kusten i Humbolt Bay, Kalifornien.
En grupp vita män från Eureka anlände i hemlighet till ön i gryningen just som indianernas årliga förnyelseceremoni hade avslutats. En helt fredlig, veckolång ceremoni till vilken alla varit inbjudna. Även vita. Männen var beväpnade med knivar, yxor och
diverse andra tillhyggen, då man ville undvika att väcka uppmärksamhet med användande av skjutvapen.
Rapporter talar om att allt ifrån 80 till 200 indianer i alla åldrar och kön låg döda i byn efter räden. Ett spädbarn, Jerry James,
var den enda som överlevde massakern.
Bakgrunden till den blodiga händelsen var att vita nybyggare hade etablerat sig i området i samband med
guldrushen i Kalifornien. Spänningar hade uppstått
mellan de vita och indianerna, då indianerna irriterade
sig över att deras kvinnor lockades bort från stammen
och att de vitas boskap trängde sig in på indianernas
områden och trampade ner deras odlingar. Indianerna
hade tagit det här som förevändning för att stjäla av
de vitas boskap och det här ska ha varit det som utlöste de vitas angrepp.
Bilden är från en försoningsceremoni som indianerna
höll tillsammans med sina vita grannar år 2010, på 150
- årsdagen av händelsen.

Ännu en födelsedag att observera
Den här gången gäller det ingen mindre än en av Vilda Västerns kanske mest kända män.
William Frederick ”Buffalo Bill” Cody. Han föddes den 26 februari 1846 nära staden Le Claire, Iowa.
Faktum är, att när man gjorde en undersökning år 1900 om vem som då var världens mest välkända person, så blev Buffalo Bill etta med drottning Victoria av England först på andra plats! Man
kan väl anta att den undersökningen gjordes i USA.
I dag är det alltså precis 170 år sedan han föddes. Han dog sedan den 10 januari 1917 i Denver,
Colorado, 71 år gammal och han är begravd på berget Lookout Mountain just väster om staden,
där nu ett stort järngallerstaket omgärdar graven för att förhindra att turister och souvenirjägare
ska ge sig på själva gravmonumentet och knacka loss stenar för att ta med sig hem.
Buffalo Bill lär vara alltför välkänd för att det ska behövas någon närmare presentation. Men allmänt kan man säga att han var en fantastisk entreprenör, med en otrolig förmåga att genomföra
alla sina fantastiska idéer. Men lika skicklig som han var på att kläcka idéer och att genomföra
dem, lika usel var han på att hantera pengar. Alla hans projekt håvade in mängder av pengar, men
ändå hade han själv aldrig några och hela tiden var han skuldsatt upp över öronen. Men det var
något som inte tycktes bekymra honom det minsta. Det fick andra runt omkring honom ta hand om.

Nu har den kommit !
I årets första informationsutskick gav jag er länken till 2015 års Charlie Russell - katalog.
Men nu har årets katalog också kommit. Och det här ska ni naturligtvis titta på. Det är faktiskt en
hel bok fylld av Westernkonst som nu samlas till årets stora konstauktion i Great Falls, Montana.
Klicka på länken :
https://www.cmrussell.org/2016-catalog/TheRussellCatalogue2016.html
Och sätt igång att bläddra. Här finns allt man kan önska sig (utom prislapparna naturligtvis). Men
ska ni ändå vara på plats och bjuda på några av verken så får ni sno på. Auktionen är redan om ett
par veckor. Närmare bestämt 17 till 19 mars i Mansfield Convention Center i City of Great Falls, Montana. Lycka till !

Medlemsträff 6 - 7 maj i Uddevalla
Vi har fått en första uppdatering från Sterner Andersson i Uddevalla om hur gänget där uppe planerar att arrangera vår
nästa medlemsträff. Men det finns ännu inget detaljerat program, annat än att vi planerar att träffas under eftermiddagen
fredagen den 6 maj och börja med ett besök på Bohusläns Museum. Senare under eftermiddagen blir det ytterligare något
arrangemang i staden och på kvällen en gemensam middag för de som vill vara med. Lördagen den 7 maj ska vi sedan ägna oss
åt en traditionell dag med föredrag och samvaro i en lokal på Bohusläns Museum. Ett program som kommer att pågå till eftermiddagen. Mera information kommer så fort vi har klart med alla aktiviteter och tidpunkter.
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Känner du igen de här platserna?
Det här är tre platser där indiankrigshändelser har utspelat sig. Känner du igen platserna? Var ligger de och vad berättar de här
monumenten om för händelser? Skicka gärna in ditt svar till mig, så får vi se om du hade rätt. Jag vet att många har varit här.

Månadens konstnär
Henry Francois Farny 1847 — 1916

The Song of the Talking Wire

Hälsningar Bertil Thörn
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