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via ett mail eller enkelt postkort, brev eller per telefon

Avsaknaden av förändringens vindar
Jag har faktiskt inte hört något från någon, förutom från Lars-Erik Jansson, som faktiskt avslöjar att han minsann inte hyste några skrupler om hur man
dekorerar på utedasset. Han vågade faktiskt till och med sätta upp en bild av
Sitting Bull på ena väggen! Det var djärvt. Men det gick ju i alla fall vägen.
Men några tips om vad ni vill se i dessa utskick, eller någon hjälp med
material att sätta in här, har jag alltså inte fått. Så vad vi ska läsa om för övrigt
på den här sidan står alltså fortfarande skrivet i stjärnorna. Mer än halva tiden
har gått till nästa utgivningstillfälle (när det här skrivs) och jag börjar bli lite
stressad av att pressläggning närmar sig. Ni får alltså ursäkta om det här inte blir
så mycket att hänga i julgranen - eller i påskriset, snarare.

Antalet medlemmar
Inga ytterligare medlemmar har heller hört av sig. Men vi har ju nu ett
nytt månadsslut alldeles bortom hörnet och kanske dyker det då upp några till
som har lyckats få några kronor över den här månaden. För närvarande är vi
alltså 154 stycken. Således en betydande nedgång sedan föregående år.

Årets första tidning
2015 års första nummer av vår medlemstidning är utskickad. Så ni som
inte har fått någon tidning nu, ska se det som ett tecken på att ni med största
sannolikhet inte har betalt er årsavgift. (Eller också har väl postdiligensen fastnat i någon snödriva där norröver).
Numret innehåller ”bara” två artiklar. Men det är tämligen omfattande
texter. Den första är en utförlig biografi skriven av Anders Järund. Den handlar
om den kände comancheledaren Quanah Parker. Ett mycket fascinerande människoöde.
Den andra artikeln är min utlovade beskrivning av vad som hände som en
direkt följd av den hemska striden vid Sand Creek, i november 1864. Det handlar
alltså både om vad som hände de drabbade indianerna, men framför allt de
inblandade vita - främst officerarna. Här indikerar jag också något om vad som
blev upptakten till det blodiga året 1865. Det som jag hela tiden har haft för
avsikt att skriva om till vårt sommarnummer. Men tiden har börjat rulla iväg och
jag har inte ens börjat skriva något ännu. Så bli inte förvånade om jag kanske
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inte kan hålla mitt löfte och fullfölja min idé. Vi får väl se vad det blir i slutänden. Som tur är har jag lite annat material liggande
också. (Från Peter Dorch bland annat). Så vi ska väl inte behöva tvingas kasta in handduken helt och hållet. Men ni får hemskt
gärna hjälpa till med att skicka in material. Eller åtminstone komma med uppslag om vad ni skulle vilja se i tidningen.

Chief Josephs skinnskjorta finns bevarad - men var?
Nez Perceledaren Chief Joseph fördes tillsammans
med de sorgliga resterna av sitt band till Fort Keogh, Montana (som då ännu kallades Tongue River
Cantonment), efter deras kapitulation vid Bear Paw
Mountains den 5 oktober 1877. En fotograf, John
H. Fouch hade vid den tiden en fotostudio vid militärposten och han fann naturligtvis den redan då
kände nez perceledaren som ett spännande fotoobjekt. Han lyckades också i slutet av oktober få Joseph att sitta för de första studiefoton som någonsin tagits av hövdingen. Vid något av dessa fototillfällen var Joseph iförd en fantastisk, dekorerad skinnskjorta. Men Fouch tog också bilder av hövdingen iförd betydligt enklare kläder och man kan nog lätt föreställa sig att fotografen sökte att i
sina bilder förmedla intrycket
av en bedrövad och av umbäranden härjad indiansk ledare.
Relativt nyligen har intresset
väckts till liv beträffande den
skinnskjorta Joseph bär på det
ena fotografiet. En sådan skjorta såldes nämligen, utan någon
koppling till historien, i en
konstaffär till en obekant
konstsamlare någon gång under 1990-talet. När så samma
skjorta på nytt kom ut på
marknaden 2012 köptes den
av William I. Koch, som var den
förste att notera likheterna mellan den och skjortan på Fouch fotografi. Så han satte igång en
ordentlig undersökning, där man genom att fotografera av en del av skjortans utsmyckning och
sedan skala upp bilderna till exakt naturlig storlek lyckades kontrollmäta längderna på bröstornamentets snäckskalsdetaljer och då fick en så god överensstämmelse, att man ansåg sig kunna
fastslå att skjortan verkligen var Josephs ursprungliga skjorta. Eller, kanske man för säkerhets
skull ska säga, den skjorta Joseph hade på sig vid fototillfället. Det var ju inte alls ovanligt att fotografer hade egna studioutrustningar som man ibland klädde på sina modeller.
Men när nu väl detta sammanhang blivit känt, så har skjortan genast blivit ett hett eftertraktat samlarobjekt. Och vid en konstauktion, i juli förra året, såldes den på nytt till en anonym köpare. Den här gången för den lilla nätta summan av $ 855.550
(dollar) !!! (alltså ungefär 7,5 miljoner SEK). William Koch hade åtminstone haft den utlånad till Yellowstone Art Museum i Billings Montana, där den var utställd så att allmänheten kunde beskåda den. Men var den finns nu är tyvärr obekant. Och nu har
det alltså blivit en handelsvara, som för all framtid (kanske) kommer att vara undanhållen för såväl de rättmätiga ägarna (Nez
Percestammen) som för alla historie - och kulturintresserade personer.

Ny konstbok från Montana Historical Society Press

Montana´s Charlie Russell
Art in the Collection of the Montana Historical Society
by Jennifer Bottomly-O’looney & Kirby Lambert
National Cowboy and Western Heritage Museum
Western Heritage Award winner Best Art Book

Montana’s Charlie Russell brings to life the Montana Historical Society’s world-class
collection of paintings, drawings, sculptures, bronzes, and illustrated letters by the
Treasure State’s famed “Cowboy Artist.” Using advanced digital technology, each of
the 230 pieces in the Society’s permanent collection has been meticulously photo2

graphed to bring to life, in vivid color, Russell’s artistic mastery. Carefully researched scholarship illuminates the stories behind
each artwork. The result is a catalog of Russell’s art as you’ve never seen it before—the Montana Historical Society’s worldclass collection in the pages of Montana’s Charlie Russell.
432 pages, 11½" x 11½", full-color, cloth $80.00
Soon to arrive: leather-bound collector's edition $350

Mera målningar
Jag har roat mig med att sätta ihop ännu ett litet bildspel
på DVD, som kanske kan vara intressant för några av er. Jag har
plockat ihop ett hundratal av den kände och mycket skicklige
konstnären Martin Grelle’s bättre motiv. Det här har jag satt
ihop till ett 20 minuter långt bildspel, som jag har bränt ner på
en DVD-skiva. Bilderna ackompanjeras av behaglig musik och
det finns varken tal eller texter som stör.
Med några få undantag så är det här motiv med indianer och allt
är fångat mot en bakgrund av naturområden som vi finner uppe
i bergen i Wyoming, Montana, eller Idaho.
Dessa målningar finns i många fall till salu, även om de flesta är
dyra. Men är ni intresserade kan ni kontakta Curt Währme i
Kumla, som har kontakter med Martin och är hans representant
i Europa.
Om ni vill ha en kopia av den här DVD-skivan så kan jag kopiera
upp den åt er. Material, pack och porto kostar 50:- SEK. Men om
ni vill och tycker att det är värt det, så får ni gärna runda av den
summan lite uppåt och ge överskottet som en liten donation till
DVD-skivans omslag
vår tidningsverksamhet. Summan sätter ni in på Postgirokonto
32 57 43 - 3 och på talongen skriver ni ”DVD Grelle” och talar om ert namn och adress, så skickar jag en skiva till er. Den kan ni
sedan spela upp på er dator och se på datorskärmen, eller i er DVD-spelare och se på TV-skärmen, eller på en filmduk via en
videoprojektor om ni har en sådan. Ni klickar bara på den menybild som dyker upp, när ni sätter i skivan, så börjar det 20 minuter långa bildspelet.
Jag tror inte att jag kommer att lägga upp det här bildspelet på vår hemsida, då vi inte har något formellt tillstånd att använda
de här bilderna till annat än ”personligt bruk”. På hemsidan blir den ju plötsligt tillgängligt för vem som helst. Så se det här som
en möjlighet enbart för Indianklubbens medlemmar.

Mycket viktig gammal stumfilm nu tillgänglig igen
Edward S. Curtis gjorde inte bara ett enormt arbete med sitt jätteverk
om alla dåtida indianska stammar. Han gjorde även stumfilm som var något
av ett mellanting mellan en dokumentär och ett melodrama. I filmen ”In The
Land Of The Head Hunters” från 1914 berättar han för oss om Kwakiutl
(Kwakwaka'wakw)- indianernas ceremonier och deras liv i en något dramatiserad form. För att öka spänningen framställde han också folket som huvudjägare, vilket var en överdrift. Men det hela var ju ett ekonomiskt företag
och det gällde att locka publik. Men bortsett från det här så är mycket av det
här folkets dåvarande ceremonier och vardagsliv väldigt väl representerat.
Det fina är att den här filmen nu till största delen har restaurerats och räddats till eftervärlden. Och nu kan den köpas som en box med två DVD-skivor
(eller Blu-ray för den som vill ha det) från Milestone Film för $23.96. För
mera information och beställningsformulär se länken :
http://www.milestonefilms.com/products/in-the-land-of-the-head-hunters
Senare i år (under hösten) ska bolaget även släppa en likaledes restaurerad
stumfilm om Kiowa och Comancheindianer i Oklahoma. ”The Daughter of
the Dawn”. Men den kommer att kosta $300, så det lär väl inte vara så
många som köper den. Men kanske gäller det här priset bara 16 mm spelfilmen. Troligen kommer DVD-skivorna att ha ett rimligare pris.
Det har inte framgått någonstans om skivorna är producerade som regionsfria. Men antagligen är det väl bara i formatet region 1, varför ni måste ha
en DVD-spelare som klarar det amerikanska systemet.
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Buffalo Bill Historical Center
Buffalo Bill Historical Center är en fantastisk plats. Jag vet att många av er har haft förmånen att kunna besöka museet
någon, några, eller till och med flera gånger. Men egentligen tröttnar man nog aldrig. Och ständigt sker det utvecklingar. Det är
också så att det här museet har sådana enorma och rika samlingar, att man alltid har en del av sina föremål utlånade till andra
museer, där man, om man har tur att besöka just en sådan plats vid rätt tid, då naturligtvis kan se dessa föremål. Man finns
numera också i stor omfattning ute på Internet och här är en länk som ni kan klicka på för att ta del av ett sådant utbud.
http://centerofthewest.org/explore/beyond-our-walls/?utm_source=E-newsletter+Sign-up&utm_campaign=7a6891b4b2WW_03-09-2015&utm_medium=email&utm_term=0_a20f91448a-7a6891b4b2-130379109
Ni som ännu inte har varit i Cody och besökt museet kan ju ta en titt på den här knappt tio minuter långa filmen, för att få en
uppfattning om vad som ryms i museets indianska samlingar. Klicka på länken nedan.
https://www.youtube.com/watch?v=fQffg-UmZGc

Ny E-bok
Jag har under det senaste året hållit på att skriva ytterligare en E-bok,
alltså liknande de två som redan ligger på hemsidan och som jag vet att några av
er har provat på att läsa. Den här nya boken har titeln ”Big Hole 1877 - en katastrof”. Det handlar alltså om den strid som utkämpades i dalen Big Hole i Montana den 9 - 10 augusti 1877, mellan en truppstyrka ur Sjunde Infanteriregementet, under ledning av överste John Gibbon och de nez perceindianer under ledare som Looking Glass, White Bird, Too-hool-hool-zote, Poker Joe och Chief Joseph som hade jagats bort från sitt hemland i Idaho och nu febrilt letade efter
frihet och trygghet någon annanstans, ständigt jagade av olika miltära förband.
Boken, som är skriven lite i novellform, behandlar alltså enbart den här striden
och inte hela den tre månader långa flykten som dessa människor tvingades till.
Boken omfattar ändå 184 A4-sidor och är illustrerad med såväl färg– som svartvita bilder. Den har också försetts med en rejäl bibliografi som samtidigt utvisar
från vilka dokument jag har hämtat min information. Index saknas tyvärr, då mitt
dokumentationsprogram är så krångligt, att jag inte lyckats skapa någon vettig
struktur för ett sådant index. Däremot finns det en mycket omfattande notapparat där personer, platser och andra objekt mycket ingående har beskrivits. Bara
dessa noter skulle egentligen ha kunnat utgöra en separat bok, så omfattande är
de flesta.

en katastrof….
Bertil Thörn
INDIANKLUBBEN

Bok nr 1
*
Militärens
version

Nu är arbetet visserligen inte riktigt färdigt ännu. Jag håller fortfarande på med
kontrolläsning och smärre rättelser, innan jag tänker lägga upp den på hemsidan. Men det ska inte dröja så länge nu. Troligen kan jag återkomma med en mera bestämd tidpunkt i samband med nästa
informationsutskick.
Vidare kan sägas att den här boken även har fått en underrubrik, som lyder; ”bok nr 1 - militärens version”. Min tanke har varit
att den här första boken beskriver händelsen så som de vita upplevde den. Här ges således enbart soldaternas och de övriga
frivilliga vitas uppfattningar och hågkomster från den våldsamma händelsen. Och det sker alltså delvis i novellform, där jag har
tillåtit mig att berätta det som om männen själva talar till oss. Som om vi som läsare själva vore en i gruppen och såg och hörde
vad som hände och vad som sades. Alltså historia som ”riktiga” historiker oftast rynkar på näsan åt. Men vi får väl se vad ni
tycker. Själv tycker jag att historia helst ska berättas på det här sättet. Det blir då betydligt mera spännande och medryckande.
När det här väl är sagt så förstår ni säkert att min ambition är att det också ska komma en bok nr 2… Men det blir i ett senare
skede. Kanske tar det ytterligare ett år att skriva en sådan. Men om jag klarar det så är det meningen att det ska vara samma
historia, men nu berättad helt utifrån hur indianerna upplevde händelsen. Den bokens titel blir densamma, men med underrubriken ”bok nr 2 - indianernas version”. Det här är en ambition som dock är betydligt svårare att genomföra, då det inte finns
på långa vägar lika mycket information om vad indianerna gjorde, sade, tänkte och tyckte. Men jag får se om jag går iland med
det ändå. Det ska ju helst inte bara uppfattas som en kopia av vad McWhorther redan har skrivit i sin bok ”Yellow Wolf”. Men,
som sagt, det blir nästa stora projekt. Hoppas att den här första boken nu blir till något som ni kan ha en viss nytta och nöje av
att ta del av, även om jag vet att formen E-bok kanske inte är det allra lämpligaste mediet att läsa.

Tidigare medlemstidningar
För er medlemmar som är relativt nytillkomna - och naturligtvis för er andra också (som kanske har glömt bort det), så
ska ni veta att de allra flesta av våra tidigare utgivna medlemstidningar fortfarande går att köpa, om ni skulle vilja ha något
nummer som ni saknar, men tycker innehåller material som ni skulle vilja läsa. Gå bara in på vår hemsida så finns där under
fliken ”Medlemstidning” länkar som ni kan söka vidare på för att se vilka tidningar som finns och vad de innehåller. Jag ska
faktiskt ta och titta över prissättningen också. Det här är ju något vi inte ens behöver ha den ursprungliga självkostnaden för.
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Att vara… eller inte vara… indian ?
Att vara indian och veta att man tillhör en viss indianstam, kan man ju tycka borde vara en självklarhet. Jag menar, att
det faktum att jag i grunden är smålänning är ju inget som varken jag eller myndigheterna tvivlar på. (För undvikande av missförstånd medges dock att smålänningar ingalunda ska jämställas med en indianstam)... Men i det moderna USA finns det myndigheter som inte erkänner att vissa indianstammar ens finns. Stammar som man annars kan läsa om i vilken ordbok som helst!
Och då menar jag inte accepteras i bemärkelsen att denna speciella stam skulle vara officiellt godkänd av myndigheter för att
få ta del av de ekonomiska och sociala systemrättigheter som tillkommer så kallat ”federalt erkända indianstammar”.
Pamunkey är en sådan indianstam. Och då är namnet Pamunkey ändå inte helt okänt i historien. På 1500 – och 1600-talen var
det här en relativt välkänd gruppering bland de ursprungsfolk vi kallar ”Virginia Algonquians”. En stam som enligt dåtida antalsuppskattningar kan ha omfattat något tusental individer. Men under de våldsamma kolonialkrigen på 1600-talet decimerades
den här gruppen kraftigt. Främst för att de lierade sig med engelsmännen och i takt med de engelska koloniernas tillbakagång
också drabbades av krigsförluster. Speciellt under första halvan av århundradet, då de skulle hjälpa engelsmännen mot andra
inträngande indianstammar och sedan även 1676 under det som kallats Bacon’s Rebellion. Vid 1700-talets början återstod kanske bara något hundratal. Men enligt senaste folkräkningarna verkar det som att stammen repar på sig och nu kan uppgå till
mellan 300 till 400 individer. Men något erkännande från myndigheterna på federal nivå har man inte fått. Nu verkar det dock,
efter många års kamp och stora kostnader för experthjälp, som att myndigheterna äntligen är på väg att vilja godkänna den här
lilla folkgruppen. Läs vidare om deras kamp här : http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2014/01/24/kevin-brownpamunkey-indian-tribe-chief-courtesy-kevin-brown-153226

Intressanta böcker
Det finns ett antal bokförlag som är speciellt stora på facklitteratur om indianer. Ett av de viktigaste är University of Oklahoma Press. De har ända sedan jag var liten producerat ett par serier av speciellt stor betydelse och som rullar och går år
efter år. Den ena har titeln ”The Civilization of the American Indian”. Ständigt kommer det nya, viktiga nummer i serien. Ur
denna serie saxar jag här några exempel.

Kiowa Military Societies
Ethnohistory and Ritual
By: William C. Meadows
ILLUSTRATIONS: 29 B&W ILLUS., 1 TABLE
PUBLISHED: 2010
HARDCOVER ISBN: 9780806140728
472 PAGES, 7" X 10". $ 75.00

Native People of Southern New
England, 1650-1775
By: Kathleen J. Bragdon
ILLUSTRATIONS: 15 B&W ILLUS., 4 MAPS
PUBLISHED: 2009
HARDCOVER ISBN: 9780806140049
312 PAGES, 5.5" X 8.5". $ 32.95

The most comprehensive description of Kiowa military societies ever published
Warrior culture has long been an important facet of Plains Indian life. For Kiowa Indians,
military societies have special significance. They serve not only to honor veterans and celebrate and publicize martial achievements but also to foster strong role models for younger tribal members. To this day, these societies serve to maintain traditional Kiowa values,
culture, and ethnic identity.
Previous scholarship has offered only glimpses of Kiowa military societies. William C. Meadows now provides a detailed account of the ritual structures, ceremonial composition, and
historical development of each society: Rabbits, Mountain Sheep, Horses Headdresses,
Black Legs, Skunkberry /Unafraid of Death, Scout Dogs, Kiowa Bone Strikers, and Omaha, as
well as past and present women’s groups.
Two dozen illustrations depict personages and ceremonies, and an appendix provides membership rosters from the late 1800s.
The most comprehensive description ever published on Kiowa military societies, this work
is unmatched by previous studies in its level of detail and depth of scholarship. It demonstrates the evolution of these groups within the larger context of American Indian history
and anthropology, while documenting and preserving tribal traditions.

Explores Indian life in colonial southern New England
Despite the popular assumption that Native American cultures in New England declined
after Europeans arrived, evidence suggests that Indian communities continued to thrive
alongside English colonists. In this sequel to her Native People of Southern New England,
1500–1650, Kathleen J. Bragdon continues the Indian story through the end of the colonial
era and documents the impact of colonization.
As she traces changes in Native social, cultural, and economic life, Bragdon explores what it
meant to be Indian in colonial southern New England. Contrary to common belief, Bragdon
argues, Indianness meant continuing Native lives and lifestyles, however distinct from those
of the newcomers. She recreates Indian cosmology, moral values, community organization,
and material culture to demonstrate that networks based on kinship, marriage, traditional
residence patterns, and work all fostered a culture resistant to assimilation.
Bragdon draws on the writings and reported speech of Indians to counter what colonists
claimed to be signs of assimilation. She shows that when Indians adopted English cultural
forms—such as Christianity and writing—they did so on their own terms, using these alternative tools for expressing their own ideas about power and the spirit world.
Despite warfare, disease epidemics, and colonists’ attempts at cultural suppression, distinctive Indian cultures persisted. Bragdon’s scholarship gives us new insight into both the history of the tribes of southern New England and the nature of cultural contact.
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The Little Water Medicine Society
of The Senecas
By: William N. Fenton

For the Seneca Iroquois Indians, song is a crucial means of renewing both medicine and
heritage. Two or three times a year, the Little Water Medicine Society of western New York
meets to renew the potency of its medicine bundles through singing. These bundles have
been inherited from eighteenth century Iroquois war parties, handed down from generation to generation. In this long-awaited book, William N. Fenton describes the remarkable
ceremonies of one of the least recorded but most significant medicine societies of the Iroquois Indians.
Most of the Senecas who were members of the Little Water Society, or Society of Shamans, have passed away, and their knowledge of ceremonial healing and spiritual renewal
is fading. Fenton has written this book to preserve knowledge of the ceremonies and songs
for the Iroquois people and as a contribution to anthropology, folklore, ethnomusicology,
and American Indian studies. In The Little Water Medicine Society of the Senecas, he presents his original 1933 fieldwork, along with details from the published and unpublished
works of other researchers, to describe rituals, poetry, and songs drawn from his more
than six decades of research among the Six Nations.

ILLUSTRATIONS: 26 B&W ILLUS.
PUBLISHED: 2002
HARDCOVER ISBN: 9780806134475
256 PAGES, 5.5" X 8.5". $ 24.95

Tobacco Use by Native North
Americans
Sacred Smoke and Silent Killer
By: Joseph C. Winter
PUBLISHED: 2001
HARDCOVER ISBN: 9780806132624
512 PAGES, 7" X 10". $ 65.00

Recently identified as a killer, tobacco has been the focus of health warnings, lawsuits, and
political controversy. Yet many Native Americans continue to view tobacco-when used
properly-as a life-affirming and sacramental substance that plays a significant role in Native
creation myths and religious ceremonies.
This definitive work presents the origins, history, and contemporary use (and misuse) of
tobacco by Native Americans. It describes wild and domesticated tobacco species and how
their cultivation and use may have led to the domestication of corn, potatoes, beans, and
other food plants. It also analyzes many North American Indian practices and beliefs, including the concept that Tobacco is so powerful and sacred that the spirits themselves are
addicted to it. The book presents medical data revealing the increasing rates of commercial
tobacco use by Native youth and the rising rates of death among Native American elders
from lung cancer, heart disease, and other tobacco-related illnesses. Finally, this volume
argues for the preservation of traditional tobacco use in a limited, sacramental manner
while criticizing the use of commercial tobacco.
Contributors are: Mary J. Adair, Karen R. Adams, Carol B. Brandt, Linda Scott Cummings,
Glenna Dean, Patricia Diaz-Romo, Jannifer W. Gish, Julia E. Hammett, Robert F. Hill, Richard
G. Holloway, Christina M. Pego, Samuel Salinas Alvarez, Lawrence A Shorty, Glenn W. Solomon, Mollie Toll, Suzanne E. Victoria, Alexander von Garnet, Jonathan M. Samet, and Gail
E. Wagner.

Urkraft
Så avslutar vi med en bild av genuin
urkraft. En målning av Kyle Sims som
han kallat :

Summer Rumble
by Kyle Sims Giclee on Canvas Signed & Numbered
Image size: 36"w x 24"h.
Limited Edition of: 195
$395.00

Kyle kommer från Cheyenne, Wyoming, men lever nu med sin hustru
Joylene utanför Bozeman, Montana.
Mera om honom och hans konst finner ni på hans hemsida :
http://www.kylesims.com/

Bästa hälsningar till er alla
från Bertil Thörn
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