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Vårtrötthet - eller bara idétorka ?
Det känns som att utvecklingen lite grand har stannat av. Jag får inte
längre så många mail från medlemmarna med kommentarer och synpunkter
som tidigare. Och min egen energi för att skriva dessa indianklubbsnoteringar
och att hålla hemsidan uppdaterad och levande känns som att den har mattats
av något. Det dröjer allt längre mellan utgivningstidpunkterna, innan jag kan
förmå mig att påbörja texterna till nästa utgåva och stressen ökar därmed. Jag
har inbillat mig att det kunde ha att göra med att jag jobbat ganska intensivt
med att färdigställa min senaste E-bok och få den upplagd på hemsidan. Men nu
är den färdig. Se vidare nedan. Så nu hoppas jag att det ska bli lättare att jobba
vidare med det här materialet. Men ni får gärna hjälpa till och komma med uppslag och idéer om vad ni skulle vilja se här. Och ni får väldigt gärna skriva små
saker själva.
För övrigt så har jag aldrig lovat att dessa små informationsutskick ska komma
så regelbundet var annan fredag. Men samtidigt är jag rädd för att om jag inte
sätter den pressen på mig själv, så är risken stor att det hela kanske helt stannar
av. Så jag kämpar väl på ett tag till.
Men nu ska jag inte gnälla, för jag har faktiskt fått en respons från Lars-Erik Jansson. Se vidare nedan.
Annars rullar det väl på ungefär som vanligt. När det skulle vara vinter var det
vår… och nu när det skulle vara vår så har det mera liknat vinter. Men sädesärlorna är komna och vitsipporna kämpar på så gott de kan nere i Ramlösaparken.
Men visst ser man att de har det kämpigt i snålblåsten. Hoppas att den riktiga
vändningen kommer snart nu. Jag tänkte nämligen inte fylla på småfåglarnas
fröautomater någon mera gång den här vintern.

Vi finns även på webben. Hemsidans adress :

Antalet medlemmar

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

I samband med månadsskiftet kom det ytterligare tre inbetalningar av
medlemsavgift. Därmed är vi nu alltså 157 medlemmar.

Tidningsmaterialet
Jag efterlyste förra gången synpunkter på vad vår medlemstidning borde
innehålla för slags material. Och jag har fått ett mycket väl utformat förslag från
Lars-Erik Jansson i Stockholm. Han skriver så här:
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Hej
Ett litet förslag om vad som skulle vara intressant läsning:
Alla krig är ju omskrivna i alla möjliga former, men ruggig läsning för en gammal radikalpacifist.
Spännande skulle vara mer artiklar om det dagliga livet i en indianby, berättelser om familjelivet och de mer privata delarna,
giftermål, barndop (?) och kanske även behandlingen av de avlidna med de ceremonier som hör dit. Hantverket, hur man tillverkade sina verktyg och husgeråd t.ex. kan också vara av värde att få veta något om, liksom maten, hur den anskaffades och tillreddes.
Vardagslivet helt enkelt, kulturen om man så vill. Musiken och sångerna, vad symbolerna på tältdukarna stod för, hur man såg
på släktskapet.
För att visa skillnaderna på dem och oss eller kanske rent av visa att det handlar om samma sak, människor, fast från en annan
tid och plats, och egentligen inte är så stora skillnader.
Sånt tycker jag skulle vara givande att få veta mer om.
Dina tips i senaste utskicket om Curtis stumfilm och böcker om t.ex. tobaksbruket m.m. tar jag tacksamt emot, det är ju precis
sånt jag efterlyser
Hälsningar
Lasse Jansson
Så skrev alltså Lasse och alla ni som skulle vilja hjälpa till att skriva - både för tidningen och för det här bladet - här har ni alltså
tips om vad ni gärna får hjälpa till att beskriva. Självfallet får ni skriva även om annat. Men det här är alltså ett önskemål om
vad andra vill se.
Jag har också fått ett mail från Lars Grähs i Stockholm, som har skickat mig en liten artikel om ”de svarta seminolerna”. En
mycket intressant artikel. Men tyvärr har jag bara fått den på engelska, så den skulle behöva översättas först, innan vi publicerar den. Det här är också en möjlighet för er att hjälpa till. Alltså att översätta material som finns på andra språk. Jag har ett
flertal intressanta artiklar som ni kan få hjälpa till att sätta tänderna i.
Från Peter Dorch har jag också ett par färdiga artiklar som ligger och väntar. Så jag menar inte att jag är helt utan hjälp. Men
hittills har jag haft svårt att komma igång med den artikel jag själv tänkte att vi skulle ha i sommarnumret. Så risken finns att
det kanske måste bli något annat.

Nytt modellprojekt
Lennart Alvhult i Luleå har jobbat på med sina modellfigurer och nu skickat mig bilder på sitt senaste projekt. Fantastiska figurer tycker jag. Jag har fått en serie foton på den här figuren sedd ur olika vinklar och gjorde ett litet bildspel baserat på
dessa bilder. Men jag lyckas inte konvertera bildspelsprogrammets resultat, så att det kan visas på era datorer via en länk här.
Så ni får nöja er med den här stillbilden.
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DVD-skiva
Den DVD-skiva jag har framställt och presenterade för er i
det förra informationsutskicket har köpts av tre medlemmar. Men jag tycker att flera gott kunde kosta på sig ett
exemplar. Jag garanterar att de omkring 100 bilderna,
som det 20 minuter långa bildspelet består av, verkligen
är fina och den beledsagande musiken är både dramatisk
och vilsam på samma gång. Och jag skulle bli glad om jag
kunde väcka fleras intresse för sådan här bildkonst. Det
här är ett billigt sätt att hemma kunna ta del av sådana
här motiv som i original kostar stora summor.
Musiken ni får lyssna till på skivan är:

Fahrenheit 451; av Hans Zimmer

Brusa högre lilla å; av Björn J:son Lind

China Moon; av och med Robert Wells

Eternal Alexander; av Vangelis
DVD-skivans omslag

E-bok om striden vid Big Hole 1877
Den E-bok, som jag har hållit på att författa nu i nästan ett år, ligger äntligen upplagd på
vår hemsida, under fliken ”Böcker / Filmer”. Bokens titel är ”Big Hole 1877 - en katastrof”, med
undertiteln ”Bok nr 1; militärens version”. Här kan ni nu läsa om hur det gick till den 9 - 10 augusti, 1877, när överste Gibbons 150 soldater ur 7:e Infanteriregementet överraskande angrep ett
sovande läger med nez perceindianer, som en månad tidigare hade drivits på flykt från sitt hemland i nuvarande staten Idaho, sedan de vägrat acceptera att förflyttas till ett litet reservat. Det
här är en bok innehållande berättelsen om hur det faktiskt gick till, även om den är skriven delvis i
novellform. Och det är en bok skriven helt och hållet ur de vitas synvinkel. Tanken är att den så
småningom ska följas av ytterligare en bok, med samma innehåll, men då helt skildrad så som
indianerna uppfattade händelsen.
Länken till boktexten är en Pdf-fil som ni kan öppna och läsa direkt på bildskärmen, eller printa ut på papper. Det kostar
ingenting att läsa den. Det enda jag inte vill är att ni lägger beslag på den för att själva producera på ett eller annat sätt.
Men om ni ändå vill ge någon liten donation till tidningsverksamheten är jag naturligtvis både glad och tacksam.

Medlemsträff
Jag har vid något tillfälle tidigare tagit upp frågan om intresse för en medlemsträff någonstans under våren eller
försommaren. Men jag har inte hört något från någon och vet alltså inte om det ens finns något intresse. Tiden rinner också iväg och som det ser ut nu så verkar det alltså inte som att det finns några förutsättningar för ett sådant. Men kanske
det går bättre om vi återkommer senare i sommar eller i höst.
Annars var vi faktiskt inne på att samla intresserade till ett möte utan något egentligt program. Ett möte där alltså utbytet
mellan deltagarna skulle vara det dominerande. Det var nämligen det som kom fram i de förfrågningar vi gjorde under
förra året. Ett möte där vi alltså huvudsakligen ”bara träffas”. Det hindrar ju inte att vi ändå skulle kunna ha något eller
några mera arrangerade inslag. Till exempel kanske se någon film eller höra något föredrag. Men inte som tidigare möten,
där all tid varit inrutad med sådana aktiviteter.
En variant på det här upplägget skulle kunna vara att de som varit med oss på någon av våra resor kanske kunde samlas
och prata gamla minnen. Det behöver ju ändå inte utesluta att andra intresserade också ansluter. Men man kan väl utgå
ifrån att samtalet då med största sannolikhet främst skulle bestå av sådant som vi upplevt under resorna och de som då
inte hade varit med på resorna kanske skulle uppleva sig lite utanför. Och det vore ju tråkigt. Men, som sagt, för tillfället
finns inget planerat. Jag avvaktar med spänt intresse era reaktioner.
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Ny film från PBS

Standing Bear's Footsteps

1877 tvingades Poncastammens medlemmar bort från sitt hemland i Nebraska. För att uppfylla sin döende sons sista önskan att bli begravd i hemlandet, startade Chief Standing Bear en svår, hundra mil lång, förbjuden vandring till hemlandet.

About the Program

Standing Bear’s Footsteps tells the story of the Ponca Nation’s exile from Nebraska to the
malaria-infested plains of Indian Territory in present-day Oklahoma. After the banishment, to
honor his dying son’s last wish to be buried in his homeland, Chief Standing Bear and his
small clan set-off on a frigid, six-hundred-mile journey back to their former home. En-route,
they were arrested and imprisoned at Fort Omaha for leaving the Reservation. Standing Bear
and his starving band were about to be sent back to “death country” when a remarkable series of events unfolded.

Damon Roughface as Standing Bear.
A reporter from the Omaha Daily Herald broke the story and Standing Bear was suddenly at
the center of a storm of controversy. Though he spoke no English, the Chief’s eloquence attracted powerful allies—including the famous army general who had arrested him. If he could
prove he was a person in the eyes of the law, Standing Bear could return to his Nebraska
homeland. In May of 1879, Standing Bear sued the U.S. government for his freedom. His
courtroom trial ended with a plea directly to the judge: “My hand is not the same color as
yours. If I pierce it, I shall feel pain. If you pierce your hand, you too will feel pain. The blood
that flows will be the same color. I am a man. The same God made us both.”
The trial of Standing Bear sparked a national debate that also posed questions such as: Who
were the Indians? Were they savages or human beings? Did they have the same rights as
any immigrant? “This story turns the classic western upside down,” said Joe Starita, author
of I Am a Man: Chief Standing Bear’s Journey for Justice.“This is a man who personifies courage, perseverance, fortitude, love of family and love of homeland. The irony is not only was
he not considered an American, he wasn’t even considered a person.”
This documentary interweaves storytellers, re-creations and present-day scenes to explore a
little-known chapter in American history. “The film has much to say about present-day issues
of human rights and what it means to be an American," NET Television Producer and Director
Christine Lesiak said. "I was amazed to learn that the 14th Amendment to the U.S. Constitution granted citizenship to anyone born in the United States - except the Indians. And it wasn’t
until 1924 that Native Americans were actually granted citizenship. This whole debate started
with a father who wanted only to keep a promise.”
“Today we are using the legal process to define who we are,” said Judi Gaiashkibos, who
served as the principal consultant on the film and is the executive director of the Nebraska
Commission on Indian Affairs. “The law defines who we are as human beings, especially for
Indians. People have to be empowered with the knowledge of themselves. We have to beat
them at their own game. And Standing Bear was one of the first to do just that!"
4

Här är länken till PBS Shop, där ni kan köpa filmen. Men observera att de bara säljer Region 1- varianten, så ni måste ha en DVD
som klarar det amerikanska systemet.

http://www.shoppbs.org/product/index.jsp?
productId=12374777&cp=&kw=standing+bears+footsteps&origkw=standing+bear%
27s+footsteps&sr=1

Historiskt motiv - men vilket ?
Det här är en målning som avbildar ett historiskt tillfälle. Men vilket tillfälle är det? Och vem är konstnären?
Det här får bli ert huvudbry för den här gången. Kan ni svaret så får ni gärna höra av er till mig.
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Skulpturpark planeras i Rapid City
Rapid City, SD, en stad välkänd för många av våra medlemmar. Det är en stad med ett tämligen skamfilat rykte. Närheten till indianreservatet Pine Ridge har genom åren inneburit ett mycket spänt förhållande mellan delar av stadens vita befolkning och indianerna. Rapporter om ren och öppen rasdiskriminering florerar ofta i media. Många gånger säkert orättvist. Men
ingen rök utan eld. Det här förhållandet irriterar också stadens styrande, då man är mycket beroende av turismen i området.
Och då är det naturligtvis inte bra om det allmänna intrycket utåt speglar en stad med mycket bråk och våld. Men det här är
också till skada för den del av indiankollektivet som gör vad de kan för att upprätthålla ett ärligt och positivt förhållande med
alla besökare. Ett imponerande projekt är nu under planerande. Ett projekt som avser att framhäva det positiva i det indianska
samhället. Stadens borgmästare Sam Kooiker framhåller att det här vore högst angeläget att få på plats, då han anser att det
skulle ge en mera positiv image åt staden.
Projektet utgörs av en skulpturpark där kända indianska kulturpersonligheter skulle presenteras i form av bronsskulpturer. Planerade personer är sådana som Charles Eastman, Vine Deloria Jr., Oscar Howe och Nicholas Black Elk. Läs vidare här:
http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2015/04/06/rapid-city-sculpture-garden-will-celebrate-4-native-luminaries
-159910

Bokkatalog från University of Nebraska Press
University of Nebraska Press är en av de stora utgivarna av faktaböcker om indianer. De har flera serier, men speciellt deras serie som kallas ”Bison Books” är att rekommendera. Det är förhållandevis billiga böcker i häftat utförande. Många gamla klassiker
kommer här i nyutgåva. Men också mängder av nyskrivna, verkligt bra böcker. Deras katalog kan ni se här om ni klickar på länken:
http://issuu.com/nebraskapress/docs/unp_amindianindigenousstudies13_cat
Några exempel på intressanta nummer ur just den här katalogen är:

In Sun’s Likeness and Power, 2-Vol. Cheyenne Accounts of Shield and Tipi Heraldry
James Mooney Transcribed and edited by Father Peter J. Powell

The Lakota Ritual of the Sweat Lodge History and Contemporary Practice
Raymond A. Bucko 1999 • 340 pp. • Illus

Lakota Belief and Ritual
James R. Walker Edited by Raymond J. DeMallie and Elaine A. Jahner 1991 • 369
pp. • Illus

Powhatan’s Mantle Indians in the Colonial Southeast
Edited by Peter H. Wood, Gregory A. Waselkov, and M. Thomas Hatley 1991 • 355
pp. • Illus., maps

Bästa hälsningar till er alla
från Bertil Thörn
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