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HEJ ALLA INDIANINTRESSERADE                              
Indianklubbsnoteringar 5, 2018 

Våren är här !!! 

 Jo visst är den det. Det har vi SMHIs ord på. Och 

om inte de vet, så vete 

tusan…  Vår i Skåne ser 

alltså ut så här…  

Men om SMHI säger det 

så är det väl så. Å’ även 

om det nu har varit  flera 

isdygn på raken så är det 

väl bara att hoppa i… 

Och indianer var inga 

badkrukor heller har 

jag hört. Det badade 

förvisso på vintrarna 

också. Åtminstone de 

som levde nere i Flo-

rida. Fast det kanske 

bara har varit ”Fake 

news”. Vi får väl 

fråga han den där 

Trump som vet allt. 

Oavsett om våren är här eller ej, så kan vi väl vara 

överens om att vi ser fram emot den och därmed vår 

nästa medlemsträff i maj. För då ska väl ändå den 

värsta isen ha släppt… 

Ytterligare ett par nya medlemmar har vi fått. Mera om 

det längre fram. Men det är fortfarande 19 av våra 

gamla medlemmar som ännu inte har bestämt sig. Det 

finns dock tid ännu. Men om någon vecka ska årets 

första medlemstidskrift börja att skickas ut. Då vill jag 

gärna veta vilka jag ska skicka till. 

Vår?-hälsningar till er alla från  Bertil Thörn 
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Nya medlemmar 

 Jag nämnde i det förra utskicket, att det hade börjat röra på sig på medlemsfronten. 

Inte så att det då hade skett några större förändringar i antalet, men vi hade fått ett antal 

förfrågningar om medlemskap. Sedan dess har faktiskt två dessa förfrågningarna resulterat 

i att vi har fått nya medlemmar. Mycket glädjande.  Så nu hälsar vi alltså Gustav Döhmers 

från Helsingborg och Lord Lazze X. Eventhén från Ängelholm  båda hjärtligt välkomna i säll-

skapet och hoppas att ni ska få ett gott utbyte av era medlemskap. Lite lustigt är det dessu-

tom, att det nu är två stycken som därmed ytterligare ökar på den lokala skaran av med-

lemmar som är bosatta här i det nordvästra hörnet av Skåne. Heja HIF och Rögle! 

 Det här med nytillkomna medlemmar signalerar det glädjande förhållandet, att det 

fortfarande finns intresse för ett så pass intressant ämne som de nordamerikanska indianer-

nas historia och kultur. Det är annars lätt att få den nedslående uppfattningen, att det 

kanske inte skulle vara så, om man ser till de senaste årens stadigt sjunkande medlemsan-

tal. Men fortfarande är det 19 av våra tidigare medlemmar som ännu inte valt att förnya 

sina medlemskap för innevarande år. Det finns dock fortfarande tid, men årets första med-

lemstidskrift kommer nu snart att vara färdig för distribution och de som då inte har betalat 

in sin avgift kommer att missa det utskick som jag räknar med kommer att ske i mitten av 

mars månad. Det, om inte annat, kan ju vara signalen till att vakna upp för de som ”bara” 

har glömt bort. Tidningen kommer då naturligtvis att skickas ut till alla dessa så snart en 

inbetalning har kommit in. Men ni kommer inte att få någon påminnelse, så en utebliven in-

betalning tar jag preliminärt som ett utträde. Däremot kommer alla även fortsättningsvis att 

få våra informationsutskick, som är gratis. Det får ni så länge ni inte meddelar mig, att ni 

inte längre vill ha dessa mail. 

 Till slut vill jag samtidigt påminna om det förra utskickets uppmaning, att hjälpa mig 

förstå vad ni tycker skulle göra vår verksamhet intressantare. Främst till er som nu väljer 

att inte fortsätta, vad skulle ha kunnat få er att stanna kvar? Vilka förväntningar hade ni 

som vi eventuellt inte har haft förmågan eller förståelsen för att uppfylla? Vad borde vi 

ändra på för att öka måluppfyllelsen? För jag tror nämligen inte att det allmänna intresset 

för en så spännande folkspillras kultur och historia som indianernas egentligen är så mycket 

mindre nu än vad det har varit under tidigare år.  

Resor till Indianland 

 De flesta verkar nog numera ha accepterat att vi har bestämt oss för att inte själva an-

ordna några nya resor till USA och Indianland. Vi får dock ibland förfrågningar om vart man 

kan vända sig för att hitta andra arrangörer av sådana resor. Så att det finns ett visst in-

tresse bland medlemmarna att besöka de Nordamerikanska indianernas hemland, därom 

råder det inga tvivel. Dock kan man redan från början slå fast, att sådana speciella resor 

som vi ordnade, det kan man inte över huvud taget finna i det kommersiella utbudet av re-

sor till ”Den Amerikanska Western”. Det är som regel resor mera avpassade för den all-

männa turistkategorin av resenärer, men som ändå råkar ha ett specifikt intresse av just 

Western och indianerna. 

Bland de allmänna researrangörer här i Sverige som erbjuder sådana resor just nu hittar jag 

bara bolag som Swansons och  Albatross. Men söker man sig utomlands så finns det säkert 

bolag i stora länder som Tyskland och England som erbjuder sådana möjligheter. Jag har 

dock ingen detaljerad information om det nu. 

Den som vill söka researrangemang direkt i USA har ännu större chanser att hitta såväl 

översiktliga som detaljerade objekt. Ett exempel att titta på är hemsidan : https://

www.gonativeamerica.com/ 

En sida med tips om vad som finns att besöka är CNN Travel:  https://edition.cnn.com/

travel/article/best-usa-indian-culture/index.html 
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Nytt medlemsmöte på gång 

 Vår förhoppning är att vi ska kunna bjuda in intresserade medlemmar till en medlems-

träff under den kommande Kristi Himmelfärdshelgen i maj. Det har vi ju hintat om lite tidi-

gare också. Planeringen har dock inte mera än just startat. Så långt har vi dock kommit att 

vi beslutat att samlingen blir i Helsingborg och att vi håller till på Högastenskolan (samma 

plats som tidigare). Vi har nu också definitivt beslutat att det blir fredag-lördag, efter att vi 

ett tag funderade på torsdag - fredag. Men det blir alltså vårt första alternativ som gäller 

och i brist på andra uppslag är vårt förslag att vi gör som vi har gjort vid föregående till-

fällen. Efter att de tillresta har tagit sig till Helsingborg och inkvarterat sig under fredagen 

den 11maj så bjuder vi in till en helt improviserad träff under eftermiddagen den första da-

gen på någon plats som vi inte har beslutat ännu. Senare på kvällen äter vi tillsammans en 

middag på någon intressant restaurang i staden. Det egentliga medlemsmötet hålles sedan 

nästa dag (lördag 12 maj) med början förslagsvis omkring klockan 10.00 och kommer att 

pågå fram till omkring klockan 16.00. Tanken är att vi under den tiden ska sysselsätta oss 

med diverse aktiviteter som att lyssna till intressanta föredrag, titta på kommenterade bild-

spel eller kanske på någon film. Har vi tur så kan det bli så att den nye Amerikaintendenten 

på Etnografiska Museet, Martin Schultz, skulle kunna komma och presentera sig för oss. 

Dessutom annat som vi vill att ni hjälper till med att föreslå. Hör alltså av er! 

 En sak som vi har tänkt att ni alla (okey, de som vill) skulle kunna bidraga med, är att 

vi i någon sorts gruppdiskussion kunde ventilera följande frågor.  

1. Hur blev du intresserad av indianer, indiansk historia och kultur, eller andra aspekter 

på ämnet.  

2. 2. Hur kom det sig att du anslöt dig till Indianklubben och vad tycker du att du har fått 

ut av det.  

3. 3. Vad skulle du mera vilja få ut av ditt medlemskap i Indianklubben.  

 Tänk alltså igenom det här och förbered dig för en sådan diskussion. Det behöver inte 

vara någon djupare eller omfattande analys av samtliga punkter. Några av er kanske vill 

prata mycket. Andra kanske bara vill ge någon kortare kommentar. Andra kanske bara vill 

lyssna. Även det kan ju då väcka egna tanker som kan leda till något mera oplanerat inlägg. 

Om det här blir lyckat beror mycket på er själva och hur pass engagerade ni blir. Men känn 

inget tryck på att ni måste prata, om ni inte vill det. Alla har ju helt olika bakgrunder och 

erfarenheter, men jag är övertygad om att det här kan bli en intressant diskussion. En dis-

kussion som kan väcka nya tankar och öka nyfikenheten. Speciellt den sista punkten ser jag 

fram emot, då det ger oss feedback på vad vi har åstadkommit och impulser till förnyelse.  

Mera information om andra programpunkter kommer så fort vi har kommit lite längre. Men 

till dess så vill vi gärna höra om ni själva har förslag på vad ni skulle vilja att vi gjorde. 

Gärna också om ni själva skulle kunna tänka er att bidra med någon aktivitet. 

 

Medlemstidskriften 

 Årets första nummer av vår medlemstidskrift är i stort sett klart och ska skickas ut nu 

under mars månad. Men observera att jag kommer endast att skicka till de medlemmar 

som har erlagt prenumerationsavgiften för det här året. Och jag kommer inte att skicka ut 

några påminnelser. Så om ni fram mot slutet av månaden inte har fått er tidning, så är det 

ett tecken på att ni inte har betalt avgiften för i år. Naturligtvis kommer jag att ha tidningar 

kvar, så att ni kan få en utskickad till er, om ni då i efterhand erlägger avgiften. 

 Det föreliggande numret innehåller två artiklar. Först en omfattande artikel av Peter 

Dorch om Sitting Bulls familj och släktskap. Och så en mera akademisk artikel om apachein-

dianernas sociala organisation vid tiden för de vitas intåg. Tyvärr fick vi lite tekniska pro-

blem i tryckprocessen, vilket resulterat i fläckar på vissa sidor. Vi ber om ursäkt för det. 
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Äntligen… Indian Country Today är på banan igen 

 Den amerikanska nyhetskanal  jag huvudsakligen har scannat av dagligen för att hitta 

informationsstoff till vårt eget nyhetsblad har varit den digitala nyhetstidningen Indian 

Country Today. Det har varit en välgjord dagstidning som har ägts och utgivits av iro-

kesstammen Oneida och där deras redaktion och den ansvarige utgivaren, hövdingen Ray 

Halbritter, har gjort ett fantastiskt jobb under många år. Tidningen har varit gratis att ta del 

av, men i takt med att verksamheten har vuxit från att havarit en lokal tidning för oneida-

stammens medlemmar till att ha blivit en rikstäckande tidning för hela spektret av indi-

anska nyheter, så har också kostnaderna för att driva hela projektet rusat i höjden och den 

lilla stammen har inte klarat av att bära dessa utgifter. Så i september förra året aviserade 

man att man tillfälligt skulle införa ett utgivningsstopp, under tiden som man skulle försöka 

finna en annan affärsmodell för att kunna få till en fortsättning. Sedan dess har en mycket 

begränsad nyhetsbevakning upprätthållits - troligen mest med inriktning på information för 

sina egna stammedlemmar. Samtidigt har man dock sökt samarbeten åt olika håll för att få 

till en annan ekonomisk plattform för en återupptagen produktion. 

 Och nu har man lyckats. Under februari månad så togs ansvaret för tidningen över 

från oneidastammen till  National Congress of American Indians (NCAI), som är en rikstäck-

ande intresseorganisation för USAs alla indianstammar. Det är en organisation som etable-

rades 1944 och som har i uppdrag att, som det heter i organisationens statuter:  

to serve as a forum for unified policy development among tribal governments in order to: 

(1) protect and advance tribal governance and treaty rights; (2) promote the economic de-

velopment and health and welfare in Indian and Alaska Native communities; and (3) 

educate the public toward a better understanding of Indian and Alaska Native tribes.  

 Inom den här organisationens ramar kommer man nu att tillsätta en redaktion och be-

manna den med personal för att driva den här tidningen vidare troligen med samma kon-

cept som gällde tidigare. Till en början har man skapat ett mindre redaktionsteam med den 

välmeriterade tidningspublicisten Mark Trahant, som är från shoshonestammen Bannock, 

som chefsredaktör och Vincent Schilling, en Akwesasne-Mohawk, som vice chefsredaktör. 

Schilling har under de senaste tio åren varit djupt involverad i det arbete som oneidastam-

men redan har gjort med tidningen. De här två personerna ska nu organisera upp och be-

manna en ny redaktion och på nytt starta upp tidningen som på sikt ska komma att fylla 

tomrummet efter den tidigare så viktiga nyhetskällan.   

Några nya böcker 

 
 

Mesa of Sorrows JAMES F. BROOKS   

A History of the Awat'ovi Massacre 

W.W. Norton & Company, 2016 

James F. Brooks, UUC Santa Barbara Professor of History and Anthropology 

and the William S. Vaughn Visiting Fellow at Vanderbilt University’s Robert 

Penn Warren Center for the Humanities, offers a scrupulously researched 

investigation of the mysterious massacre of Hopi Indians at Awat’ovi as 

well as the event’s echo through American history  

Our Beloved Kin    LISA BROOKS 

A New History of King Philip's War 

Yale University Press, 2018 

With rigorous original scholarship and creative narration, Lisa Brooks reco-

vers a complex picture of war, captivity, and Native resistance during the 

“First Indian War” (later named King Philip’s War) by relaying the stories of 

Weetamoo, a female Wampanoag leader, and James Printer, a Nipmuc 

scholar, whose stories converge in the captivity of Mary Rowlandson.  

http://newbooksnetwork.com/james-f-brooks-mesa-of-sorrows-a-history-of-the-awatovi-massacre-w-w-norton-and-co-2016/
http://newbooksnetwork.com/james-f-brooks-mesa-of-sorrows-a-history-of-the-awatovi-massacre-w-w-norton-and-co-2016/
http://newbooksnetwork.com/james-f-brooks-mesa-of-sorrows-a-history-of-the-awatovi-massacre-w-w-norton-and-co-2016/
http://newbooksnetwork.com/james-f-brooks-mesa-of-sorrows-a-history-of-the-awatovi-massacre-w-w-norton-and-co-2016/
http://www.history.ucsb.edu/faculty/james-brooks/
http://newbooksnetwork.com/lisa-brooks-our-beloved-kin-a-new-history-of-king-philips-war-yale-up-2018/
http://newbooksnetwork.com/lisa-brooks-our-beloved-kin-a-new-history-of-king-philips-war-yale-up-2018/
http://newbooksnetwork.com/lisa-brooks-our-beloved-kin-a-new-history-of-king-philips-war-yale-up-2018/
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 Så radikalt olika kan väderförutsättningarna vara i ett så 

stort land som USA. Och de här båda hoten kommer natur-

ligtvis även att drabba de indianska befolkningarna i de olika 

områdena. Just nu är det alltså flera än jag som får vara ute 

och skotta snö, även om det är en viss skillnad i graden av 

störning. Hos familjen Baileys i Rosebuddalen, i Montana, ser 

det efter den senaste tidens häftiga snöstormar ut så här, när 

Jack och sönerna är ute och försöker att röja upp i den pad-

dock, där de nu egentligen skulle ha haft en större flock med 

kvigor. 

 Från Svartfotsreservatet i norra Montana rapporteras  

att en serie snöstormar från mitten av februari har dumpat 2 

meter snö över större delen av reservatet och att flera lik-

nande stormar är att vänta. Av de drygt 7 500 personerna 

som är bosatta på reservatet rapporteras många nu vara helt 

isolerade i delar av området. Då det har varit så i ett par veckor, så ökar oron för att dessa 

personer nu kan vara utsatta för mycket stora risker, med begynnande brist på mat, medi-

ciner och bränsle. Steve Bullock, delstatens guvernör har gått ut med en vädjan till alla som 

kan, att hjälpa till med donationer av olika slag. Kan vara mat, bränsle, men även hö till in-

snöade djurägare. Eller det kan vara hjälp med snöröjning, transporter och liknande. 

 En serie vinterstormar med vindhastigheter på upp till 22,5 sekundmeter och kraftigt 

snöfall har i förra veckan drabbat de norra prärierna vilket bland annat har inneburit att den 

kraftiga snöröken har stoppat all trafik på motorvägen I90 genom Syd-Dakota. Samtidigt 

väntas senare under veckan en ny nordoststorm drabba delstaterna i det nordöstra hörnet, 

Maine, New Hampshire och Vermont, som kommer att få de största snömängderna, samti-

digt som man inte har hunnit att röja undan det som kom några dagar tidigare. I det här 

nordöstra hörnet av USA har problem också uppstått med stora isproppar i St. Regisfloden 

som förorsakat översvämningar och tvingat nästan 100 personer att evakueras från sina 

hem. Även i väster har man haft mycket nederbörd. I Sierra Nevada har det enbart under 

senaste veckan fallit upp till 2,6 meter nysnö. Men här är man tacksam för tillskottet vilket 

kommer att hjälpa det uttorkade Kalifornien att komma på fötter igen, även om man menar 

att det nu skulle behöva komma ytterligare minst sex sådana här stormar för att grundvat-

tennivåerna skulle komma upp i det normala igen. 

 I en annan ände av landet, nere i the Four Corners region (där delstaterna Utah, Colo-

rado, New Mexico och Arizona möts), verkar det som att 

man går en extrem torrperiod till mötes. Så i fredags, den 

2 mars, utfärdade navajostammens president, Russell Be-

gaye, (bilden) en katastrofvarning, som automatiskt satte 

igång flera speciella program för att olika samhällsfunktion-

er ska förbereda sina respektive katastrofprogram. Det har 

nämligen visat sig, att de mätningar av nederbörd och 

andra nyckeltal som ständigt görs här nere, alla nu pekar 

mot att en extrem torrperiod ligger just om hörnet. Enligt 

dessa mätningar kommer det att bli extremt torrt från mit-

ten av februari ända fram till slutet av maj månad. President Begaye säger att navajostam-

men är en folkgrupp som huvudsakligen består av farmare och ranchfolk, för vilka tillgång 

till vatten är helt avgörande. Han fastslår vidare: ”Vi vill försäkra oss om att när vattentill-

gången börjar att sina i våra brunnar, pumpstationer och ytvattenkällor, vi då redan har 

vidtagit alla mått och steg som behövs för att vi ska överleva. Vi vet att en svår torkperiod 

alltid medför stora problem här nere. Det är dessutom så att stora delar av vårt land redan 

nu har svåra tider på grund av vattenbrist”. 

Snö och översvämningshot - Risk för extrem torrsommar 
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  Den 50:e årgången av det som kallas ”The Russell Exhibition and Sale”, går i år av 

stapeln den 15 - 17 mars i Great Falls, Montana. Jippot är en välkänd och omtalad auktion 

där dyrbara konstverk byter ägare. En auktion som alltid är mycket välbesök och som alltid 

inbringar stora pengar. Pengar som går till att stödja C. M. Russell Museum i Great Falls, 

Montana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att se en katalog med de konstverk som ingår i årets auktion, klicka på länken: 

http://cmrussell.org/2018-catalog/mobile/index.html?

k=sbQG4OX8YGxUwkbxcbxcVaXbKGyGgMijas4Pawy2mBw%

3D&utm_medium=email&utm_source=swa-smo-deb-180227&utm_campaign=deb#p=1 

 

The Russell Exhibition and Sale 
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 Buffalo Bill Center of the West, det fantastiska museet i Cody, Wyoming, är välkänt för 

de flesta. Många av er har säkert varit där. Kanske även flera gånger. Men det är långt till 

staden Cody från lilla Sverige och det är ju inte direkt gratis att ta sig dit. Jag själv får nog 

nöja mig nu med det halvdussin gånger jag redan varit där. Men för alla er som inte har 

haft möjligheten att uppleva det så kommer här glädjande nyheter. Det går faktiskt att sitta 

kvar hemma framför datorn och se många av de fantastiska saker som finns i de fem olika 

museerna vilka ryms inom centret. Klicka bara på länken så kan ni sedan bläddra runt bland 

bilder på inte mindre än 23 622 olika föremål som finns i samlingarna. 

https://collections.centerofthewest.org/ 

Ni kan sedan också klicka även på den här länken och sedan starta den lilla korta film som 

finns så får ni se glimtar från hur det ser ut på de fem olika museerna. 

https://centerofthewest.org/about-us/ 

 

 

 

Besök Buffalo Bill Museum från ditt skrivbord 

Indiansk protest mot republikanskt lagförslag 

 Navajo Nation opponerar sig mot förslaget att döpa om vägen ”Utah National Parks 

Highway”, som är den vägslinga som slingrar sig genom fem av de nationalparker som finns 

i södra Utah. Förslaget är inlämnat av den republikanske kongressledamoten Mike Noel från 

Kanab, Utah och har passerat The House Natural Resources, Agriculture and Environment 

Committee med rösterna 9 mot 2 för att nu läggas fram för behandling i Representanthuset. 

 Förslaget har kommit till för att hedra 

USAs 45:e president, Donald Trump, ge-

nom att döpa om vägen till  ”Donald J. 

Trump Utah National Parks Highway”. Mr 

Noels motiv för att på det viset hedra presi-

denten, säger han, är en gest av tacksam-

het från hans sida till presidenten för att 

denne nyligen i en proklamation drastiskt 

reducerade de två nationalmonumenten 

Bears Ear och Grand Staircase - Escalante, 

så att det skulle bli möjligt att starta utvin-

ning av uran från områdena. De två områ-

dena är heliga för indianerna i området och 

har sedan flera år varit skyddade genom 

sin status som nationalmonument.   

För att få veta mera om dessa landområden gå till vår hemsida och se den nya film som nu 

finns på första sidan och som berättar om den kamp som har varit kring de här områdena.  
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Månadens konstnär 

Gene Zesch är en konstnär av 

ett lite annorlunda slag. Han 

är som Emil i Lönneberga. 

Han karvar trägubbar. Och det 

är inga trägubbar vilka som 

helst. Nej, alla har ett bud-

skap. Ett budskap som det går 

att skratta gott åt.  

I SPENT MOST OF MY MONEY 
ON WOMEN AND BEER.... 
THE REST I JUST WASTED  

OH WHAT A BEAUTIFUL MORNI’N 

THE RODEO HAS MADE 
ME WHAT I AM TODAY 

SOME DAY SON, THIS WILL ALL BE YOURS I SEE BY YOUR OUTFIT THAT 
YOU ARE A COWBOY 


