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Hej alla indianintresserade vänner
Nu måste väl ändå våren vara kommen?! Dagarna har ju blivit längre än
nätterna och på söndag måste vi jaga upp en timme tidigare. Sommartid!?! Har
det blivit sommar då, till och med? Nej, vi får nog snällt vänta ett tag till, även
om den första maskrosen, violerna, blåsipporna, krokusarna och allt det andra
har börjat sitt strävsamma liv i snålblåsten. Sångsvanar, tranor och tofsvipor är i
full gång. Och i dagarna hoppas jag att ni har hunnit att få vårnumret av vår
tidning. Nu är det bara bekräftelsen genom att den där temperaturen också har
förstått att det är vår. Men det brakar väl till när vi ska träffas i Uddevalla i början på maj, om det inte sker tidigare.
Hoppas förresten att ni har bestämt er för att komma till vår träff den
6—7 maj. Meddela Sterner Andersson som håller ihop det där med hotellbokningar och transportsamordning. Hans mailadress: sterner.inger@telia.com
Se vidare information längre ner .
Vårnumret av vår tidning är utskickat och jag har valt att skicka tidningar
även till de som ännu inte har betalt för 2016. Med dessa tidningar också en
liten påminnelse. Jag valde att göra så därför att det den här gången var ett så
onormalt stort tapp av medlemmar. Jag vet inte vad det beror på. Kanske vi inte
lyckas hålla intresset vid liv längre på samma sätt som vi gjort tidigare. Om det
är så skulle jag vara mycket tacksam för att få tips om vad som saknas. Vad vi
borde göra mera. Vad vi borde ändra på, eller vad som skulle behövas för att en
nytändning skulle uppstå. Kan det vara så att allt strul med betalningsrutiner
har stört och att många har tröttnat på att det har blivit krångligare sedan vi
förlorade möjligheten att använda Postgiro? Men vi har ju nu å andra sidan,
efter mycket om och men, lyckats få ett Bankgironummer och då borde det väl
vara enklare. Låt mig höra hur ni upplever situationen.
Hälsningar Bertil Thörn

Ny medlem

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

Även om jag bekymrat mig för att vi från förra året i dagsläget har förlorat (eller i varje fall ännu inte fått någon förnyelsebetalning från så många som
27 medlemmar) så har vi i alla fall glädjande nog fått en ny medlem. Vi hälsar
här välkommen Marcus Einarsson från Trollhättan och hoppas att du ska trivas
med oss. Vi har också utestående förfrågningar om medlemskap från ytterligare
två personer. Och så hoppas vi naturligtvis att flera av våra gamla medlemmar
trots allt kommer tillbaka.
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Försäljning av Ungdomsböckerna från bokdonationen
Beställningsperioden för köp av alla de böcker av typen "ungdomsböcker", som ingick i den bokdonation vi erhållit efter
bortgångne Lars Klintman, har nu löpt ut. Vi kan då summera att det varit nio medlemmar som har visat intresse för att köpa
av dessa böcker. Ett intresse som faktiskt överraskat mig. Jag trodde inte att det skulle vara så stort. Men det är mycket glädjande. Det här innebär att vi nu kan placera inte mindre än omkring 180 av dessa böcker i nya hem. Av de totalt 363 böckerna
utgör det alltså så mycket som nästan exakt 50%. Mycket glädjande och bra! Ett stort tack till alla som hjälpte till.
När de här böckerna har hunnit att distribueras ska vi på nytt ta upp frågan om vad vi gör med de överblivna sjuttiotalet
faktaböckerna. Vi har redan beslutat att försöka sälja även dessa genom att erbjuda dem till fast pris till den som kommer
först. Och dessa fasta priser ska vara verkligt låga! Jag har tänkt prissätta dem med hälften av det prisförslag som de hade under budgivningsperioden. Då detta pris var satt som hälften av ett uppskattat marknadspris så blir det här nya ”lockpriset” alltså så lågt som 25% (en fjärdedel) av ett uppskattat marknadspris.
Men för att det här ska kunna sjösättas och en upphandlingsrunda startas ska jag först ta fram den gamla listan och
rensa bort de redan sålda böckerna samt uppdatera priserna för samtliga kvarvarande. Sedan sätter vi ett startdatum för era
beställningar och så säljs de olika böckerna till det åsatta priset till den som först per mail, telefon eller personligt besök köper
respektive bok. Det här är en jättechans att få verkligt fina böcker till en bråkdel av vad de skulle kosta ute på marknaden.

Bildgåta
Den lilla bildgåtan i det förra utskicket var tydligen inte så svår. Fyra medlemmar skickade in sina svar till mig och alla
hade alla rätt! Det var väl bra!
De rätta svaren skulle vara :

Quanah Parker

General William T. Sherman

Kit Carson i rollen som överste under Inbördeskriget

Geronimo

Ni ska få en liten bildgåta till att fundera på så här i Påsk. Här kan ännu flera vara med och svara. Det gör inget om det
blir fel. Jag kommer ändå inte att avslöja vad var och en har svarat. Så gör ett försök. Det kanske är lite svårare. Men prova
ändå.
Vilka är de här indianerna och från vilka indianstammar kommer de?
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Filmen The Revenant
Jag var länge tämligen osäker på om jag ens skulle se den. Den stort uppsnackade filmen The Revenant med Leonardo
DiCaprio i huvudrollen som pälsjägaren Hugh Glass. Tveksam därför att jag hade en känsla av att jag bara skulle bli besviken. Och
visst besannades farhågorna till en viss del. Därför tänker jag inte avge varken någon recension eller någon värdering av filmen .
Till det hade jag alltför mycket förutfattade meningar. Mina omdömen så här i efterhand skulle bara bli alltför färgade av mina
personliga uppfattningar. Men alla ni som inte har sett den än, gå ändå gärna och se den. Det är den trots allt faktiskt värd. Men
gå och se den enbart som det vildmarksdrama som den förmodligen har varit avsedd att vara. Vänta er inte någon sann, eller
ens trovärdig, skildring av det som verkligen skedde den där sommaren 1823 och -24, uppe på de norra prärierna. För det här är
alltför mycket av fria fantasier för det. Och det tycker jag faktiskt är synd. För en skildring av den verkliga historien hade faktiskt
varit minst lika spännande och våldsam.
Man kan ju fråga sig varför man gör på det här viset. Varför använder man namnen på verkliga personer, om man ändå
inte tänker berätta deras historia? Nu ska det dock påpekas att filmbolaget säkert har varit medveten om det här och därför har
garderat sig i det finstilta genom att i sin reklam endast har valt ordalydelsen ”inspirerad av sanna händelser”. Alltså ”bara” inspirerad av… Man utlovar således inte någon verklighetsskildring, utan man skapar ytterligare en myt omkring de här personerna och deras upplevelser. Och det kunde vi kanske ha klarat oss utan. Det finns väl nog så mycket av osäkerhet och mytskapande även i den ”sanna” berättelsen. De allra flesta mera seriösa historikerna, som har uttalat sig om Glass och hans äventyr, har
ställt sig tämligen tveksamma till åtskilligt av det som har framställts som Glass egen berättelsen.
Men som en ren äventyrsfilm, ett vildmarksdrama, kan man inte förneka att den här filmen säkert för lång tid framåt
kommer att stå i särklass bland likartade filmäventyr. Och hur många är det inte i biopubliken som varken har några kunskaper
om, eller ens bryr sig, ifall det verkligen har funnits en person vid namn Hugh Glass och en annan som haft namnet John Fitzgerald? Och hur många bryr sig om huruvida det verkligen var en ung man vid namn James Bridger som var Fitzgeralds utkommenderade kompanjon till uppdraget att stanna hos Glass till han dog av sina skador efter björnattacken. Men om inte filmbolagets
jurister hade varit uppmärksamma på, att det här endast fick annonseras som ”Inspirerat av sanna händelser” så menar jag att
Fitzgeralds eventuella nutida släktingar borde ha haft en god chans att stämma filmbolaget för både förtal och ärekränkning av
deras anfader.
Andra saker som stör mig är varför man låter hela händelsen utspelas vintertid i mörka, halvt om halvt dränkta barrskogar, när allt egentligen inträffade på sommaren och ute på prärien. Och varför låta upplösningen bestå i att man slutligen låter
Glass döda Fitzgerald, (oups… det här kanske man inte skulle avslöja) när historien i själva verket hade ett betydligt mera raffinerat slut. Ett slut där Glass faktiskt förlät både Fitzgerald och Bridger. Det borde man väl ha kunnat utnyttja för en betydligt mera
mänsklig och storsint slutpunkt efter allt blod, våld och ond bråd död. Men blod, våld och död säljer förmodligen bättre. Det är
bara att titta på alla de reklamsnuttar för andra filmer som utgör förspel till den här filmen. Där fanns inte en enda film som inte
bygger på fullständigt förakt för mänsklighet och mänskliga såväl som materiella värden. Allt som ett resultat av den långt drivna
digitalteknikens överlägsna intåg i underhållningsbranschen. För det vore ju väldigt svårt att åstadkomma sådan fullständig förstörelse och ödeläggelse utan dagens filmteknik. Men vad gör ett ständigt matande med sådan brutal livsuppfattning med dagens yngre biopublik. Kanske det är det vi ser i det hastigt eskalerande vardagsvåldet i vårt verkliga samhälle. Många kanske inte
kan skilja på ”underhållningsvåld” och det verkliga vardagslivet.
Slutligen en positiv kommentar, för att jag inte enbart ska få stämpeln av att vara en sur och negativ gubbe. Regissörens
hantering och framställning av filmens indianer är bland det bästa jag har sett. Och då menar jag såväl deras fysiska utseende
med dräkter och utrustning. Men också deras beteende. Hur det är med språket kan jag tyvärr inte bedöma, då jag inte behärskar varken arikara eller pawnee. Har också hört att även indianerna själva där borta har uttalat sig positivt om detta. Glädjande!

Symposium på Gilcrease Museum , Tulsa Oklahoma

CHEROKEE SYMPOSIUM
April 22 - 23 at Gilcease Museum
National scholars will convene at the Helmerich Center for American Research for From Removal to
Rebirth: The Cherokee Nation in Indian Territory. The symposium will feature speaker Steve Inskeep,
host of NPR's Morning Edition, and will explore the resilience of the Cherokee people.
https://gilcrease.org/cherokeesymposium/?
utm_source=Gilcrease+Museum&utm_campaign=95728dc963Gilcrease_this_Week_Mar_22_non+members&utm_medium=email&utm_term=0_21b2c6e81c95728dc963-283226433
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Nyheter i den indianska världen den gångna veckan
Drowning a Culture Twice? Winnemem Wintu Fight for Cultural Survival in Northern California
At a sacred fire in the
ancient village site in
Coonrod, Chief Caleen
Sisk raised a glass of
ceremonial water towards a soaring Mount
Shasta. The Winnemem
Wintu Tribe members
gathered for a Fire and
Water ceremony at sunrise to pray for the return of their revered
salmon and for the
health of their sacred
spring in Mount Shasta
and surrounding waterways. “Salmon are life.
They bring life, and they
should be back on this
land again,” said Chief
Sisk, spiritual leader of
her tribe.
The Winnemem Wintu
are known as the Middle
Water People, their
identity tied spiritually
to a sacred spring on
Mount Shasta, a river
that once flowed here unfettered and the Chinook salmon that flourished in the waters. When Shasta Dam was built in 1945,
the Winnemem lost 90 percent of their sacred and ceremonial sites, along with ancient villages that dotted the banks of
McCloud River. The Chinook salmon, which was prized for its rich winter run in the McCloud River, faced a cataclysmic wall of
the dam and lost their spawning grounds, where they had propagated for millennia.
“When Shasta Dam was build both the salmon and the Winnemem lost their homes,” said Chief Sisk. In July this year, California Senator Dianne Feinstein introduced a $1.3 billionemergency drought relief bill to “support communities affected by
drought.” One of the provisions of the bill included authorization of $600 million for Calfed storage projects, which may increase the height of Shasta Dam by 18-½ feet. “Many of our remaining sacred sites will be under water. This is an ongoing cultural genocide,” said Chief Sisk.
Despite the horrors of colonization, the Gold Rush, diseases and displacement from Shasta Dam, the Winnemem have tenaciously held on to their cultural and spiritual traditions and remaining ceremonial sites. The Winnemem believe this proposed
dam height increase would profit and benefit the largest and most powerful agribusiness interests in the state. “This water is
not going to benefit the millions of people in California. It’s going to benefit a small, privileged group of corporate farmers,”
said Chief Sisk.
Some water policy experts are not convinced that increasing the height of Shasta Dam is going to yield any more water. “These
rivers are already dammed and developed. New dams don’t result in much yield. It’s mind boggling if you are Winnemem
Wintu. You have essentially the most powerful state politicians against you,” said Ron Stork, Senior Policy Advocate at Friends
of the River, a statewide river conservation group.
Winnemem have been on a long, arduous road to justice. “The Winnemem never received reparations when they lost their
traditional lands when the dam was first built,” said Trent Orr, staff attorney atEarthjustice. “Plus there are serious questions
about how water is allocated in the state. What we need is sensible irrigation of agricultural land, promoting re-use and purification of waste water.”
At the Fire and Water Ceremony, the Winnemem were joined by indigenous allies, who traveled far and wide to express solidarity and support. “Our land was stolen without compensation or reparations. We lost most of our sacred sites that lie under
water in Shasta Lake,” said Chief Sisk. The Winnemem are determined that history will not repeat itself. “We are going to take
a stand as best we can,” she said. “We have to wake up the public. We have to let them know what is happening. And we have
to make a home for the salmon to return back here to the river. We believe that if good things happen for the salmon, then
good things will also happen for us.”
Gå till den här adressen och klicka på bilden så kan ni se ett bildspel där: http://indiancountrytodaymedianetwork.com/
gallery/photo/drowning-culture-twice-winnemem-wintu-fight-cultural-survival-northern-california
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Vårnumret av vår tidning
Årets första utgåva av vår medlemstidskrift är just nu under distribution. Några har förhoppningsvis redan fått
sina exemplar. Men jag råkade ut för att inte ha tillräckligt med frimärken hemma, nu när Postverket tyckte det var lämpligt att
göra om portotabellerna så att det numera går åt dubbelt så många frimärke på varje försändelse. Jag hade dock varit ute i god
tid och beställt nya. Men vad händer då? Jo leveranserna försenas!... Vad är det som händer med Postverket—förlåt POSTNORD—Ingenting verkar ju fungera där numera. All post kommer bort. Skickade ett födelsedagskort till min dotter för två
veckor sedan—det har inte kommit fram ännu. Och hon bor ändå bara i Gamleby—inte på Nordpolen eller i Afrika!!! Tidningarna är dagligen fyllda av ilskna insändare som klagar på försenad utbärning av post. Post som dyker upp flera veckor efter att
den skickats. Post som är helt försvunnen. Eftersändningar som inte fungerar… Det verkar inte vara någon hejd på allt som går
fel för närvarande. Hos oss verkar utbärning av post vara helt slopad vissa dagar. Ibland kommer den på förmiddagen. Ibland
på eftermiddagen. Och det har hänt att man tydligen även någon gång har haft utbärning nattetid, då post funnits i lådan på
morgonen när man hämtat in tidningen.
Och samma röra och nonchalans verkar det vara på bankerna och med deras vägran att ha något som helst att göra med allt
som heter kontanter. Vi fick ju ändå till slut ordning på våra betalningsrutiner inom Indianklubben, även om det fortfarande
verkar vara många som har vissa problem med att veta hur det går till att betala. Och ett fåtal som faktiskt inte klarar av att
betala alls, trots att vi nu har tre olika metoder för att göra det. Överföringar mellan bankkonton. Överföring via mobiltelefon
med hjälp av Swish. Och till slut även betalning via bankgiro. Det senare något som vårt lokala bankkontor påstod inte ens gick
att använda! Antingen det berodde på ren ovilja eller på bristande kunskap… Men med god hjälp av ett kontor i Uddevalla (av
alla ställen) så var det inga problem alls. Tack och lov för Swedbank i Uddevalla!
När jag tänker efter så har vi faktiskt fyra olika sätt för betalningar, om man ska vara noga. Det finns nämligen medlemmar som
i sin förtvivlan över att inte kunna betala via rådande system faktiskt skickar pengar i brev!!! Det är dock inte tillrådligt längre
då även posten numera har en benägen att helt spåra ur, eller till och med helt slutar att fungera...

Southwest Art 2015 Annual CD
Ni som gillar Westernkonst ska passa på här. En CD från konsttidningen Southwest Art där man samlat alla tolv numren
från 2015 komplett med alla bilder, alla artiklar och alla annonser. Det här är en guldgruva att grotta ner sig i. Kostnaden är
$36:99 och ni beställer den från North Light Shop. Klicka på den här adressen: http://www.northlightshop.com/southwest-art2015-annual-cd?et_mid=822990&rid=236648665&utm_source=newsletter&utm_campaign=swa-keh-nl160225&utm_content=822990_SWA160225&utm_medium=email
Each December, we combine all 12 issues of Southwest Art for the year, every page and every image, on a
single CD, small enough to fit in a purse or briefcase. Fully searchable and hyperlinked, the compilation contains dozens of full-length features of the West's hottest artists, studio tours of the unique spaces where artists do their creative work, as well as a visual extravaganza of the newest works by hundreds of artists. Don’t
miss this year's special features including at look at the Anschutz art collection in Denver, CO; a review of
what’s happening in the auction market; and

Medlemsträff i Uddevalla
Planeringen för vår medlemsträff i Uddevalla fredag—lördag i Kristi Himmelfärdshelgen rullar på och anmälningar om
deltagande har börjat strömma in. Även om det är långt kvar innan vi träffas så har vi redan nu en lista på 20 deltagare anmälda. Om man ser på medlemsförteckningen så finns det ytterligare något tiotal personer som bor i närområdet och som kanske
kunde tänkas tycka det vore kul att träffa andra medlemmar. Kostnaden är ju försumbar om man inte behöver övernatta på
hotell. Och till alla er - vi kommer att ha ett mycket intressant program! Kontakta därför Sterner Andersson så snart som möjligt och anmäl er. Ni når honom på mailadressen: sterner.inger@telia.com
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Månadens konstnär
Så fortsätter vi med presentationen av Tom Lovell. Rolf Bejgarn skrev i förra utskicket att det i Toms konst
kan upplevas ”Bra konst med smått genialiska berättelser”. Så låt oss använda den här sidan till att visa vad han
menade med det.
THE HANDWARMER
The relationship between the
Indians and the white man has
been a sad account of misunderstanding and
violence. But in the early days, the Indians were
friendly toward the white man. It was later,
when the Indians found out that they were being
robbed and that their buffalo were being slaughtered, that things changed. Prior to that, however, friendship did exist. "The Handwarmer" is
a demonstration of that bond.
It is possible that, on a previous day, a Sioux
hunter had observed the tell-tale plume of
smoke and ridden across the high, open plains
to investigate. Now he rides by with a companion to show him the homesteader's sod house
and share with him the pleasure of this readymade handwarmer. Obviously they find the
concept pleasing. Perhaps this was followed
later by an exchange of fresh meat for bread
and coffee and eventual friendship.

THE LOST RAG DOLL
When gold was discovered in 1849, thousands
of people, mostly single men eager to make a
quick fortune, journeyed the Oregon Trail west to
California. Before the Gold Rush, from 1845 to
1849, the travelers were mostly families seeking
more fertile farmland and a better way of life.
They were few in number and consequently not
much of a threat to the Cheyenne and other
Indians who roamed the plains. For a brief time,
white settlers and the Indians lived in relative
peace.
This imaginary, but plausible story of "The Lost
Rag Doll" takes place during these fleeting,
peaceful years. Independence Rock in the background sets the scene - the Oregon Trail along
the Sweetwater River in what is today southwest
Wyoming. Fresh wheel tracks suggest the recent
passing of a wagon train. A Cheyenne scout, a
faint smile upon his lips, has found the rag doll
that a little girl on the wagon train has left behind. Perhaps he will bring it back to his own
daughter, who will cherish it and
keep alongside the wooden dolls
she made herself.

SUGAR IN THE COFFEE
The time was 1873 and the
setting a buffalo hunter's camp
in the Northern Panhandle. The
Texas herd was nearing extinction. The Comanches had fought
bitterly for their land and their
buffalo but it was a losing game.
Occasionally they would come
into camp under truce ostensibly
for trade but mostly for a handout of coffee with lots of sugar.
The giving was reluctant but it
was better than fighting. A cold
wind fans the fire and foretells
the end of the Texas buffalo.

GLAD PÅSK önskar BERTIL THÖRN
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