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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

Ja, nu är julen definitivt slut här hos oss. Äntligen
har jag fått ändan ur vagnen (efter hustruns enträgna påtryckningar) och plockat in ljusslingorna ur trädgårdsbuskarna. Så nu förväntar vi oss att även SMHI gör sitt och
ser till att det blir vår. Och då menar jag riktig vår. Inte
sådant här tjafs med snöblandat regn som flyger vågrätt i
luften och ett evigt hattande med temperaturen runt nollan. Skärp er SMHI!
Så har vi varit ute i världen (Domsten, någon mil
norr om Helsingborg) och spridit information om Indianklubben och om Nordamerikas indiankulturer. Det var undertecknad och Hans-Olof Ohlsson, som blivit inbjudna till
det lilla samhällets byaförening, där vi en kväll höll föredrag och visade bildspel dels om vad Indianklubben är och
sedan om vad indianer egentligen är. Något som faktiskt
inte är så där självklart att alla vet. Kvällen avrundades
sedan med ett föredrag om prärieindianernas Soldansceremonier och dessutom berättade Hans-Olof om egna erfarenheter av den nutida varianten av denna ceremoni.
Besöket blev mycket uppskattat av det knappa fyrtiotalet
deltagarna som hade slutit upp och fyllde den mycket
trevliga lokalen till sista plats i det lilla kustsamhället.
Så har beskedet från Postnord kommit. Från den 1
april så ökas portokostnaden för brev med 50 öre till 7
kronor jämt och samtidigt slopar man produkten Ekonomibrev, alltså B-post, vilket är det vi använder. Det här
kommer att betyda att våra tidningsbrev (100 gram) i
stället för 13 kronor kommer att kosta 14 kronor. Alltså
totalt 4 kronor mera per år. Det ska vi nog klara av. En
Citronfjäril (årets första) singlade just förbi i vårvinden.
Vårhälsningar till er alla från Bertil Thörn
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Mera om uppstädningen efter uranbrytningen på Navajoreservatet
I det förra utskicket berättade vi om en överenskommelse om att anslag i form av 600
miljoner dollar nu hade beviljats för att städa upp ett antal gamla nedlagda urangruvor på
Navajoindianernas reservat i Arizona. Från en tidigare liknande överenskommelse, omfattande hela 1 billion dollar (drygt 9000 miljoner SEK), har nu beslutats om att Diné College
skall erhålla 380 000 dollar att använda till att låta lärare och elever från skolan tillsammans
med specialister från miljömyndigheten EPA utreda i vilken omfattning skador har åstadkommits av gruvbrytningen och på vilket sätt det har påverkat det 135 kvadratkilometer
stora avvattningsområdet runt vattendraget Cove Wash. Ett område inom vilket det finns
omkring 50 nedlagda gruvor.

En varningsskylt på en gammal Kerr-McGee urangruva på öppen mark, en av hundratals övergivna urangruvor på Navajoindianernas reservat. Bilden är från december 2007. AP photo/Susan Montoya Bryan
Eleverna och deras lärare kommer att leta efter tungmetaller och radioaktivt material i
de nedsmutsade bäckarna, i olika brunnar inom området och i boskapens vattenhål, säger
representanterna från EPA. De kommer sedan att analysera vilken påverkan nedsmutsningen har haft och informera områdets befolkning allteftersom de får fram data. Data som sedan kan ligga till grund för beslut om hur upprensningen och städningen ska utformas.
”Samarbetet med EPA är ett utmärkt sätt för de indianska eleverna att skaffa sig erfarenheter som blivande ingenjörer eller vetenskapsmän och att ge dem erfarenheter för
framtida arbeten med att omhändertaga farligt avfall i sitt eget samhälle”, noterar Scott
Pruitt, administratör inom EPA. ”Dessa studenter kommer att få betydelsefulla erfarenheter
för att även i fortsättningen hjälpa oss med utvärderingar på reservatet. Det kan också vara
en ingång till en framtida karriär som experter på hur man tar omhand övergivna urangruvor, var de än må vara belägna”.
Antalet medlemmar
Efter att årets första nummer av vår medlemstidning nu har skickats ut och med den
påminnelser till de som ännu inte hade betalat för innevarande år, så har nu ytterligare några inbetalningar kommit in. Antalet medlemmar har nu därför kommit upp i 140 och därmed
fattas det nu bara 16 för att komma upp i samma antal som förra året.
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Fry Bread… Fry Bread… Fry Bread...
Precis som i de flesta av världens kulturen har indianerna också ett enkelt platt bröd
som kan användas i alla sammanhang och som idag är vanligt förekommande inom praktiskt taget alla stammar. Det kallas Fry Bread (friterat bröd) och åtminstone alla som någon
gång har varit på en PowWow har säkert stött på det. Det är något som är lika centralt och
vanligt förekommande där som ”korv och bröd” är hos oss, när det kommer till idrottstävlingar, uppträdanden och andra sammankomster. Det har blivit något av en indiansk tradition. Men tyvärr också något som är såväl billigt som lätt att åstadkomma. Därför är det tyvärr inte begränsat bara till fester och liknande utan har blivit till en betydande del av nutida
indianers dagliga födointag.
Även om de flesta numera ser det som ”traditionell
indiansk mat” så har det inte
alltid varit så. I själva verket
är det här något som såg dagens ljus först på 1860-talet.
Och det är inte något som
ska ses som en specifikt indiansk uppfinning, eller som
något som är att betrakta
som något unikt indianskt. I
stället är det här något som
uppstod mer eller mindre som
en nödlösning på ett problem.
Det sägs att det började
bland navajoindianerna i
samband med deras landsförvisning, när armén samlade
ihop och drev bort över 8000
navajoindianer från sina traditionella hemtrakter till ett
koncentrationsläger som indianerna kallade Hwéeldi (av de vita kallat Bosque Redondo) vid
Fort Sumner i New Mexico mellan åren 1864 till 1868. Den tragiska händelsen som av navajoindianerna har kallats ”The Long Walk” och som har satt djupa spår i deras liv och påverkar yngre generationer ännu i denna dag. Här hölls folket i fångenskap under fyra år. Under
denna tid hade de inget annat att försörja sig på än de matransoner som militären försåg
dem med. Och det var matransoner av mycket magert slag, såväl vad gäller tillräcklig
mängd som kvalitet. Det enda man tilldelades, förutom konserverade kött- och grönsaksprodukter, var säckar med vete– eller majsmjöl och baconsidor. Alltså hela grissidor som
var rökta för att hålla åtminstone några dagar i värmen. Det här var i princip samma typ av
ransoner som arméns soldater hade att leva på, när de var i fält vid den här tiden.
För navajoindianerna var det här helt nya och obekanta födoämnen. Konserverna lärde
man sig att äta, men mjölet hade man ingen aning om hur man skulle använda. Så till en
början hällde man helt enkelt ut det och tog i stället bara vara på säckarna som användes
till förvaringsändamål eller som något man kunde göra kläder av. Baconsidorna kunde man
använda till viss del, så länge köttet inte blev alltför ruttet i den starka värmen. Men redan
efter några dagar blev det ofta så förstört att fettet släppte från köttet och fettet hade man
ingen som helst användning för.
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Till slut kom man ändå på, att om man blandade mjölet med vatten så kunde man knåda ihop det till degklumpar som kunde plattas ut till cirkelrunda kakor. Samtidigt kom man
på att man kunde smälta fettet från grissidorna och när det upphettats till kokningspunkten
kunde man släppa ner degkakorna i det och på så sätt få degklumparna att friteras. Men det
fungerade ändå inte riktigt bra förrän man fick hjälp av soldaternas kockar med att det behövdes även lite olja i degen och att man tillsatte lite salt och bakpulver och först lät degen
jäsa en stund. Då fick man degen att hålla ihop och man hade ”uppfunnit” Fry Bread”. Det
här kom därefter att bli något av stapelföda för indianerna under hela deras fångenskap.
Problemet med Fry Bread är att det inte
är speciellt hälsosamt. En friterad rundkaka av någon dryg decimeters diameter
innehåller omkring 700 kalorier och dessutom 27 gram fett! För övrigt innehåller
den inga som helst näringsämnen.. Breder man dessutom på ett lager av lönnsirap på den, (vilket är vanligt numera) så
har man dessutom en sockerbomb!
Så bortsett från att vi kan tycka att
det är lite festligt, som en slags tradition,
(och för den delen också ganska gott) så
kan vi ändå snabbt konstatera att Fry
Bread med tiden har blivit något av en
katastrof i det indianska samhället. Det
är ju väl känt att en mycket stor del av
den indianska befolkningen är kraftigt
överviktiga och andelen som är drabbade
av sjukdomar som diabetes och hjärtoch kärlsjukdomar är skrämmande hög.
Nu beror det här naturligtvis inte enbart
på att det äts alldeles för mycket Fry Bread. Men man kan ändå inte bortse från att det här är en av de bidragande orsakerna till detta. Här har vi alltså en traditionell kuriositet som omhuldas bara för att den har blivit till just
en sådan. Men som i själva verket är något direkt skadligt för hela populationen.
Fin konstutställning
Det här kommer tyvärr lite sent. Men om ni ändå skulle har turen att vara i Los Angeles
före den 26 mars, så ska ni naturligtvis passa att besöka Autry Museum of Western Art,
där ni då kan se de 275 konstverken och skulpturerna som de allra bästa av USAs Western
Art-konstnärer då ställer ut. Det är i år det 20:e året som den här omtalade utställningen
”Masters of the American West” går av stapeln. Öppet alla dagar utom måndagar. Se vidare
den här länken: https://theautry.org/exhibitions/masters-american-west
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Intressant aktivitet i sommar
Det här låter som ett mycket intressant symposium som några av er kanske skulle vilja
deltaga i. Tag då chansen här och anmäl er direkt till organisationen. Ni har alla kontaktuppgifter nedan. Det är många bra föreläsare och jag är säker på att det här kommer att bli
mycket intressant. Det står visserligen inget om kostnader i prospektet. Men det kan ni få
genom att kontakta adresserna nedan.

Symposium

Forts, Wars, and Treaties on the Northern Plains
Leland D. Case Library for Western Historical Studies, Black Hills State University, Spearfish, SD/USA
June 1 – 3, 2017
www.bhsu.edu/AboutBHSU/Events/CaseLibrarySymposium.aspx
On June 1,2, & 3, 2017, Black Hills State Univserity's Case Library in Spearfish, SD and the Fort Meade Cavalry Museum in Sturgis, SD are sponsoring a symposium and tour titled "Forts, Wars, and Treaties on the Northern Plains." The presenters include
Jerome A. Greene, Paul Hedren, Eli Paul, Randy Kane, Mike Her Many Horses, Donovin Sprague and Paul Higbee. An all-day
tour of Fort Meade and Bear Butte will be led by Randy Bender and Jace DeCory. Sponsors include the Deadwood Historic
Preservation Commission, the West River Foundation, the South Dakota Humanities Council, and BHSU.
A symposium press release, schedule, registration form, and photo are available on request. Contact David Wolff at
David.Wolff@bhsu.edu or Bobbi Sago at 605-642-6361
Contact Info:
Bobbi Sago, Black Hills State University, Special Collections Librarian, 605-642-6361
David Wolff, Symposium Coordinator, David.Wolff@bhsu.edu
Contact Email: David.Wolff@bhsu.edu
Registration must be received by Friday, May 26, 2017: www.bhsu.edu/Portals/0/about_bhsu/CLS%20Registration%
20form.pdf

Brev från medlemmarna
Det kommer med jämna mellanrum brev (mail) från medlemmarna, där det framkommer önskemål om artiklar till tidningen, eller annan information om olika ämnen. Och det är
jättebra. Jag efterlyser ju sådant med jämna mellanrum. Samtidigt känner jag min otillräcklighet, att inte alltid kunna erbjuda sådant material. Men här kommer ett önskemål från mig
till er andra att då hjälpa till med sådant material. Kanske sitter ni inne med sådan kunskap
som jag inte har och kanske sitter ni också inne med ”överbliven” tid som skulle kunna användas till att författa sådant material, som vi sedan skulle kunna vidarebefordra i tidningen
eller i det här informationsbladet. Här kommer därför utdrag från några sådana mail med
olika önskemål, som kan ge er tips till att sätta igång och författa.
Hej Bertil.
Lite synpunkter angående artiklarna etc om Red Clouds krig. Jag tyckte de var
bra. Intressant att få den här noggranna och intressanta fördjupningen av detta
Red Clouds krig liksom att det dras upp ur olika aspekter, från de vitas sida och
även en del ur indianskt perspektiv.
Förutom präriestammarnas historia och kultur tycker jag även det vore intressant
att få veta mer om olika stammar och hövdingar i östern, från äldre tider både
1600-tal, 1700-tal och början av 1800-tal. Närmare bestämt om hövdingen Tecumseh (som är min favorithövding), den berömda Shawneestammens historia
som jag tycker har ett ärorikt förflutet, Wampanoagerna och deras hövding Metacom (King Philip) och Ottawahövdingen Pontiac. Powhatan och hans krig. Intressant är även att få veta mer om vilka allianser indianstammarna hade med de vita
under kolonialkriget mellan England och Frankrike liksom under kriget mellan
England och USA. (Även vad de allianserna resulterade i för praktiskt sett. Hade
de vita en just relation till de röda i alliansen eller...) Några av hövdingarna här
ovan tycker jag är mycket intressanta för deras strävan att samla många stammar, band och byar under sig trots de stora svårigheterna att kunna ena själv5

ständiga stammar där också individerna i respektive stam hade stor frihet att välja
vilka hövdingar etc de önskade följa. Tex vet jag att mitt drömscenario angående
Tecumseh och hans indianunion, som var att så gott som alla stammar anslöt sig,
och då kanske hade lyckades rädda ett betydande stort landområde i striderna
mot de vita och behålla det landområdet permanent till indianerna – detta mitt
drömscenario skulle ju aldrig kunnat ha inträffat med tanke på att stammarna och
banden var alltför uppsplittrade och gjorde som de ville.
Hälsningar Börje Iveslätt
Så till ett annat brev (mail) som är inne på ungefär samma linje med önskemål om att uppmärksamma andra, mera sällan omnämnda, folk.
Vill passa på att framföra ett stort tack för ditt/Ert fina arbete med Indianklubben! Ville bara fråga en sak.. när man läser Indianklubbens årsböcker genom
åren, så är det en sak som slår mig. Det är mycket lite skrivet om Choctaw och
Chickasaw indianerna! Ja även Creekerna är det lite skrivet om, undantaget striden vid Horseshoe Bend. Varför är intresset så lågt angående Muscogee indianerna? De här stammarna är ju ändå tämligen stora och har en mycket intressant historia?
Seminolerna har fått hyfsat med uppmärksamhet ändå. Vad tror du?
Hälsningar Michael Lorentzen
Och så en annan medlemsreaktion. Den här gången ett svar på frågan hur vår nya modell
med större textfont i såväl tidning som informationsblad har mottagits. Samt lite annat.
Du önskar lite kommentarer om de nya utskicken. Det har blivit mycket mer
lättläst med den större texten, innehållet har ju alltid varit intressant.
Vi beställde en dokumentär om The West (av Ken Burns och Stephen Ives) från
Discshop för 128 kr med frakt och allt. För det får man en fin underhållning, 5 timmar lång och med svensk text. Den har troligen några år på nacken. Men det kanske ändå är några som inte observerat den.
På 5 timmar kan man naturligtvis inte få med allt. Här saknas tex Crazy Horse och
Red Cloud mm. Men den tar ju upp en hel del om hur Västern växte fram...
Fina bilder mm. Inte konstigt att man längtar dit…
Hälsningar Anita och Carsten Lennartz
Slutligen ett tips på en intressant hemsida som ni gärna kan besöka. Tipset kommer från
Calle Fridén och det låter så här :
God fortsättning Bertil och stort tack för ditt idoga arbete med Indianklubben. Jag
tänkte bara vidarebefordra ett länktips, till en blogg som handlar om staden Prescotts tidiga historia. Här finns en del guldkorn vad avser apacher och andra indianer i området. http://prescottazhistory.blogspot.se/p/prescott-indian-wars.html
Ett tack till alla er som hör av er oavsett om det gäller tips eller frågor, eller synpunkter i
största allmänhet. Jag försöker svara så gott jag kan, men om jag någon gång missar så ber
jag om ursäkt för det. Med de nya datorproblemen kring min mail, så har jag nu två olika
datorer där jag får försöka att bevaka inkommande mail. Lätt kanske att jag då missar att
svara någon. En ursäkt för det i så fall alltså. Hör bara av er igen, om ni inte hör något från
mig. Och glöm nu inte att hjälpa mig med material som ni ser här ovan att det frågas efter!
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Ny TV-serie att se fram emot
Den 8 april kommer en ny stor TV-serie att sända sitt första avsnitt i USA. Det är filmatiseringen av den till Pulitzer-priset nominerade boken ”The Son” (Sonen) av Philipp Meyer
som här, nedbruten i 10 entimmeslånga avsnitt, då kommer att visas. För er som inte har
läst boken (som även finns utgiven på svenska) kan vi berätta att det är en multigenerationshistoria om Eli McCullogh, spelad i filmen av Pierce Brosnan och hans liv uppdelat i två
olika tidsåldrar. Den första halvan, som kanske är den intressantaste utifrån vårt intresseområde, kommer att berätta historien om hur Eli som ung blir kidnappad av Comancherna
1849 och växer upp och anpassar sig till deras kultur. I den andra halvan av serien upplever
vi hur den åldrande 60-årige familjepatriarken kämpar för sin familjs ställning och deras boskapsimperium i de brutala tiderna kring sekelskiftet i Texas, och hur oljeboomen håller på
att ta över det allt mera avlägsna ursprungliga nybyggarlivet ute i vildmarken. Boken är oerhört fascinerande och om man har lyckats omsätta det även i den här filmen så kommer den
vara väl värd att vänta på, om och när den så småningom dyker upp även här i Sverige.

Zhan McClarnon

Tosahwi

Det intressantaste kommer som sagt
att vara den första halvan, där vi får
uppleva den ursprungliga comancheindianska kulturen och livsstilen. Ska
bli oerhört spännande att se hur
man lyckas med det. I rollen som
Eli’s ”fosterfar”, comancheledaren
Toshaway, ser vi Zhan McClarnon,
som vi har sett som polischef på
cheyennereservatet i TV-serien
”Longmire”, bland annat. Zhan
McClarnon är ursprungligen Hunkpapa Lakota och är en av de nutida indianska skådespelare som anlitas
flitigast av Hollywood.

Noteras kan att filmkaraktären Toshaway naturligtvis ska ses som en fiktiv person. Men Philipp Meyer har av någon anledning
ändå valt ett namn som överensstämmer med en faktisk comancheledare, Tosawhi (White
Knife), som var född omkring åren 1805-1810 och som dog någon gång mellan 1878 och
1880. Denne Tosahwi (många olika stavningar finns) var en av Penatekacomanchernas
krigsledare, men kom på senare tid att bli alltmer försonlig med de vita, bland vilka han
också var känd under namnet ”Silver Brooch”. Huruvida Philipp Meyer verkligen avsett att
det skulle finnas något samband mellan hans rollfigur och den verklige Tosahwi vet jag inte.
För att se mera information om den här TV-serien gå till länken:
http://www.amc.com/shows/the-son
Norska investerare backar ur DAPL
Det största privata investmentföretaget i Norge har backat ur tre av de bolag som finansierar oljepipelinen i Dakota Access Pipeline på grund av konflikten vid Standing Rock.
Investmentbolaget Storebrand har sålt av sina aktier i de tre bolagen Phillips 66, Marathon
Petroleum Corporation och Enbridge. Värdet av dessa aktier uppges till 35 miljoner dollar.
Affären tillkännagavs den 1 mars och man uppger att beslutet bygger på att det är: ”alldeles
för stor osäkerhet om processen verkligen har varit rättvis för alla inblandade parter…”
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Månadens konstnär
Den här gången väljer vi att på nytt presentera en konstnär som huvudsakligen sysslar
med måleri. Konstnären som vi väljer är Jason Rich. En konstnär som kanske inte är så
känd som många av de andra Western-målarna. Men en konstnär som ändå producerar material som är fullt i klass med många av de stora, mera kända mästarna.
Jason Rich föddes i april 1970 och
har vuxit upp på en mindre gård i
södra Idaho, där han tidigt lärde
sig att rida in och träna hästar.
Men också visade sig ha en
fallenhet för att rita och måla av
hästar. Sedan ett tjugotal år är
han numera konstnär på heltid
sedan han utbildat sig vid Utah
State University. Han lever med
sin hustru, Kari och deras tre
barn, på en mindre hästranch i
Cache Valley i norra Utah.

8

