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Hej alla indianintresserade vänner
Nu måste väl ändå våren vara kommen?! Dagarna har ju blivit längre än
nätterna. Men den där riktiga vårvärmen får man tydligen åka norrut för att få
uppleva. Vitsipporna kunde i alla fall inte vänta längre, så nu lyser det vitt överallt i Ramlösaparken. Själva har vi röjt riktigt ordentligt i trädgården och tagit
bort ett flertal gamla förvuxna träd. Så nu känner man knappt igen sig. Man får
nästan lov att ta till GPSn för att hitta till jordgubbslandet.
Posten lyser lika mycket som de gamla träden med sin frånvaro här i Helsingborg. PostNord skyller på att huset de skulle flytta till inte var färdigbyggt
när man skulle flytta in. Det är för att undvika sådana saker som vi vanliga människor har en planering. Nästan lika illa ställt är det med våra regionpolitikers
och kommunalpolitikers förmåga att förstå samband. Som till exempel hur svårt
det kan vara att förstå att ständiga överbeläggningar på våra lasarett rimligen
beror på bristande personal– och lokalkapaciteter. Att då bara försvara sig med
att ”det här är de pengar vi har” är en alltför genomskinlig ursäkt. Och att det
här vansinnet får pågå år ut och år in stärker ju dessutom bara tron på att det
hela snarare beror på kompetensbrist hos beslutsfattarna. Att det skulle saknas
pengar kan det ju definitivt inte vara fråga om. Inte när man först bygger sig ett
skrytbygge till Arena, där tydligen det viktigaste argumentet var att man skulle
kunna arrangera en Melodifestivalsändning här. En sändning som sedan ändå
gick miste om! Att man sedan ratade ett förslag för att reparera upp gamla
Olympia för ett par miljarder, just med argumentet att det var för dyrt, bara för
att några veckor senare klubba igenom ett nytt bud som var dubbelt så dyrt och
sedan dra igång rivning av stora delar. Man tar sig för pannan, alltså.
Det blev inte mycket om indianer det här. Men ni får mera om indianer
längre fram. Dessutom har jag lyckats att få ut tidningen nu efter mycket om
och men. Posten klarade inte av att leverera frimärken… Posten ...Posten….
Posten… vad har det blivit av med er?
Hälsningar Bertil Thörn

Joe Medicine Crow död

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

Kråkindianernas mest kände ledare, den omtalade Joe Medicine Crow
avled i söndags, den 3 april, 102 år gammal. Kråkindianerna har haft ett flertal
namnkunniga ledare genom åren. Men Joe Medicine Crow måste ändå räknas
in bland dem, även om hans sätt att verka naturligtvis har påverkats av att det
är helt andra tider nu, än när man jagade bufflar på prärien. Tider som har krävt
en anpassning som har varit omfattande, men som han har svarat upp mot på
ett alldeles utomordentligt sätt. Mera om personen Joe Medicine Crow senare.
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Försäljning av Ungdomsböckerna från bokdonationen
Vi skrev i vårt förra informationsutskick så här: 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.
Sedan dess har det blivit en smula omständigt att verkligen få dessa böcker distribuerade. Allt beroende på att jag valde
en metod att katalogisera dessa böcker så att det blev svåröverskådligt när sammanställningar skulle göras av vilka böcker som
skulle skickas till vilka köpare. Kompliciteten bestod i att det fanns hela serier som kunde köpas medan samma böcker samtidigt kunde önskas separat. När en serie blev vald kunde därför inte de enstaka ingående böckerna längre köpas. Det blev därför en del tidspillan innan jag fick ihop hela det här pusslet. Allrahelst som det också fanns tillgängliga dubbletter av ett flertal
av dessa böcker. I vissa fall fick det också tillgripas skiljebudgivning. En process som också den drog ut på tiden en del. Men nu
ska allt vara klart. Paket har gått iväg till några. Några är på väg och i något fall ska böcker hämtas antingen på plats här i Helsingborg, eller i Uddevalla i samband med vår medlemsträff.
Vad vi sedan ska göra de böcker som trots allt blev över ska vi ta oss en funderare på. Men de kommer i alla fall inte nu i
första taget gå till pappersåtervinning. Till det är det alltför fina böcker.

Bildgåta
Den nya bildgåtan i det förra utskicket visade sig vara lite svårare. Men några medlemmar har ändå försökt sig på att
lösa den. Och några hade alla rätt. Bravo!
Frågan var ju vilka är de här indianerna och från vilka indianstammar kommer de? De rätta svaren skulle vara så här.

Crow King
Hunkpapa-Sioux

Big Bear
Cree

Big Tree
Kiowa

Piapot
Plains Cree

Ouray
Ute

För att ni ska få en liten känsla för hur det kan gå till att lösa ett sådant här problem så har jag fått Lars-Erik Karlssons
tillåtelse att presentera en del av hans svar. Den del som berättar om hur han till slut kom fram till rätt svar. Så här skriver han:
Det var lite svårare den här gången. Crow King, Big Tree och Ouray var inga problem. Big Bear kände jag igen utseendemässigt
men jag kunde inte placera honom. Fick lite ledning av att han satt med fångkedjor och då tänkte jag först på någon från Kiowa. Men hans utseende stämde inte med någon "kändis" därifrån. Tänkte också på Shakopee, eller någon annan från Minnesotaupproret, men sedan trillade poletten ner och så hittade jag honom ganska snabbt på nätet. Nästa "gubbe" kände jag inte
alls igen då han var för mig helt okänd. Jag utgick helt från hans klädsel som tydde på att också han borde komma ifrån norr.
Tänkte Blackfoot, Sarsi, Cree, Ojibway eller möjligen Assiniboine. Kollade nätet, först Blackfoot, men sedan Cree och där hittade jag honom direkt.
Så går det alltså till när en expert jobbar. Nu får ni vila geniknölarna ett tag, så att det inte blir för tjatigt. Men ni får gärna ha synpunkter på om ni tycker att sådant här är intressant nog för att platsa i våra utskick. Det är svårt att sluta sig till hur
det kan vara med det, då det är så få som svarar.

Antalet medlemmar
Det har nu gått några få dagar av den nya månaden och det har kommit till ytterligare fyra medlemmar som har förnyat
sin prenumeration på vår tidning. Men också några som har tackat för sig. Men den större delen av det stora tappet från föregående år återstår fortfarande att fylla. Vi är för närvarande 141 betalande medlemmar. Det betyder att det fortfarande saknas
22 stycken för att komma upp i samma antal som förra året. Orsaken till ett sådant tapp kan naturligtvis vara många. Den tristaste orsaken är ju om man tycker att vår produkt är tråkig, ointressant och liknande. För att vi ska undvika att hamna i den
situationen skulle jag vara tacksam för att få era idéer om vad vi skulle kunna göra för att öka produktens lockelse. Alla tips
mottages tacksamt och jag lovar att inte avslöja vem som har sagt vad. Jag vet att många vill ha artiklar om ”hur gör indianer”.
Men det är svårt att skriva om då det finns så många olika indianska folk, med helt olika förutsättningar.
Slutligen till er som nu väljer att avsluta era prenumerationer, ni kommer även kostnadsfritt att få dessa informationsblad så länge som ni inte skickar mig ett meddelande att ni vill slippa få dem i er mail inkorg. Det kostar ingenting.
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Joe Medicine Crow - en tillbakablick
A Rich Legacy
Born October 27, 1913 near Lodge Grass, Montana, Dr. Joseph Medicine Crow is the
last living person with a direct oral history from a participant of the Battle of Little Bighorn in 1876. His grandfather, White Man Runs Him was a scout with General Custer
and died in 1925 when Medicine Crow was 11 years old.
Dr. Medicine Crow’s grandparents lived before the United States Government sent Indians to a reservation in 1884. His father was a boyhood friend of Chief Plenty Coups
and had advised Plenty Coups to go to the nation’s capital to present the Indians cases
for preserving their ancestral land. Medicine Crow was the first one of his tribe to earn a
Master’s Degree. He attended the University of Southern California and earned his degree in 1939.
Military Exploits
According to tribal tradition, in order to become a Chief of the Tribe, certain Crow Military requirements have to be met, consisting of four deeds.
1.Touch or strike the first enemy fallen, whether alive or dead
2.To wrestle a weapon away from an enemy warrior
3.To enter an enemy camp at night and steal a horse
4.To command a war party successfully
One of the requirements he accomplished also complied with the U.S. government policy.
During World War 2 he served in Europe. One of his most notable exploits occurred in a planned raid. His unit
hit a little town with just one main street. He did not want to participate in such a raid but instead asked his superior’s permission to have a little extra time to accomplish a deed.
The Commanding Officer (C.O.) sent him around the street and down an alley. He saw an opening in a gate
and a German was doing the same thing. They bumped heads and Joe gave him a butt stroke with his rifle and
knocked the enemy’s rifle out of his hand.
Another time, Joe’s company had breached the German line and pushed them into the hills. The Germans
came back, surrounding Joe’s company which had run out of ammunition. The C.O. said if anybody could get
through it would be Joe. He was ordered to lead a group of soldiers on a mission through the lines to procure
much needed ammunition.
Joe was 34 years old; the old man of his company. Medicine Crow led his squad through land mines, avoiding
enemy fire to reach the U.S lines. There they had a quick meal and managed to return to their company with
ammunition.
Medicine Crow was scouting ahead of his company when he saw some Germans riding horses along a road. It
was near dark so he followed them to a ranch with a shed, unsaddled and then went inside. The idea was to
attack early in the morning while the enemy was still sleeping.
A Big War Whoop
He asked the Captain to give him five minutes before daylight and he would take care of those horses. The
time came and he took a fellow soldier to give him a hand. They went to the shed and crawled in. He got on a
horse with a little rope, fashioning a double half hitch for an Indian bridle. Then he started the horses out, gave
a big war whoop and took off. They chased those horses over the hill and out of site. He did not want to be a
part of the raid, as he might stop a bullet, so over the hill he went with a bunch of horses leaving the enemy
without transportation.
Accolades
These deeds among many others met the requirements for
Joe to be honored as Chief of his tribe. For his efforts during
the war he earned a Bronze Star and in 1948 he was given
the prestigious French Legion of Honor for his services. He
was appointed Crow Tribal Historian and Anthropologist in
1948 and the last Crow War Chief. Dr. Medicine Crow has
received many special awards in his time, among them a
Gold Congressional Medal of Honor, an honorary doctorate
in 2003 from the University of California and in August of
2008 he received the Presidential Medal of Freedom at the
White House in Washington D.C.
As an historian and anthropologist he wrote several books
and has continued his work as Tribal Historian. He authored
the script that has been used at the reenactment of the Battle
of the Little Bighorn held every summer in Hardin, Montana
since 1965. But in war he said “No One wins. Both sides lose. The Indians, so called hostiles, won the battle of
the day, but lost their way of life.” “The worst enemies are ourselves”, he said.
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Nyheter i den indianska världen

Några nyhetsglimtar från amerikanska tidningar
Sacred Warriors: Why the Battle of the Little Bighorn is Still Important
Sonny Skyhawk; 6/25/14
June 25 is a historic day for our people. Not to celebrate war or the killing of other human beings, but it marks the
anniversary of an important and very significant battle that took place in an area known by our people as the Greasy
Grass, or more commonly known as the Little Bighorn Battlefield near Crow Agency, Montana. It marks the anniversary of
one of the few times where our brave warriors, defending their way of life and their families, were victorious against a
bigoted and far superior force, the U.S. Cavalry. If you have ever visited this sacred ground, you can easily feel the spirits
of those who gave of themselves on that day, and if you close your eyes, you can almost hear and recall the pain and anguish that they must have felt. Visit the sacred ground of 9/11 in New York, Wounded Knee in South Dakota, Sand Creek
Massacre site in Colorado, and if you are human, you will experience a flushed feeling of sadness and heartbreak, an occurrence almost beyond comprehension.
Today, as we still continue to experience the aftermath of that battle, we find ourselves in different scenarios. We have thirdworld-country conditions like poverty, hunger and lack of decent humane housing on some reservations, while on others there
are Rolls-Royces, million dollar houses and Lear jets. There are Natives in cities and suburbs across America trying to raise
families and retain what little remnants are left of their culture. We have non-Native people wearing Warbonnets for show,
the Washington football team and others trying to emulate the bravery and pride of our ancestors -- so they say -- with signage and laughable caricatures, mascots and the like. If you read any of the comments associated with the articles on mascots,
you can see just how far we have come in the minds and memories of others. After the Little Bighorn, some of our people fled
to the North and some just went back to their homelands, never anticipating that 138 years later, their relatives would be having to defend and protect their very existence , yet once again, or still.
Wopila (thank you) to all those who have come before us and those who continue to stand up and defend the survivors.

First Lady Michelle Obama to Speak at Santa Fe Indian School Commencement
ICTMN Staff; 4/5/16
As part of the White House Generation Indigenous (Gen-I) Initiative, First Lady Michelle Obama will deliver the
high school commencement address to the Class of 2016 at Santa Fe Indian School on May 26.
Gen-I works to improve the lives of Native youth by promoting a national dialogue and programs to cultivate the
next generation of Native leaders.
“I am so excited that First Lady Michelle Obama will deliver the commencement address at SFIS,” said Democratic
Party of New Mexico Chairwoman Debra Haaland, in a statement. “The young people who attend high school there are
the future leaders of their tribal communities and of our state, and this experience will be an inspiring memory for them.”
Haaland also credited President Obama for his initiatives to engage tribal communities.
“President Obama has demonstrated an invested interest in Indian communities—he has consistently worked to
ensure tribes have a seat at the table and that decisions affecting our communities are made with our input,” Haaland
said in the statement. “His efforts have truly made a difference and will shape how future government-to-government
interactions are managed.”
About SFIS
Originally founded in 1890, as a federal off-reservation boarding school, the Santa Fe Indian School is now owned and operated
by the 19 Pueblos of New Mexico. Recently honored as a National Association Secondary School Breaking the Ranks Showcase
School, SFIS is a leader in Native American education and proud of its history to educate the next generation of tribal leadership. Graduates of SFIS participate in the culture of their communities and will have the skills to pursue the education and careers that will benefit them, their families, and their people. For the past five years, SFIS has had an average graduation rate of
98 percent, and over 90 percent of this year’s graduating class plan to pursue a post-secondary degree.

Natives and the American Holocaust
ICTMN Staff; 5/27/12
We've made it pretty clear that history has done an awful job of representing the persecution of Native Americans after
European contact. Starting with the spread of smallpox and other diseases that killed an estimated 90 percent of the population to slavery, forced removals like the Trail of Tears and boarding schools.
Images like these that have been popping up on Facebook and other social media sites serve to remind us all what the original
inhabitants of Turtle Island suffered through.
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Vårnumret av vår tidning
Årets första medlemstidning var färdig i ovanligt god tid för att hinna sändas ut under mars månad. Så skedde
också till merparten av medlemmarna. Men ett trettiotal prenumeranter fick vänta på sina exemplar tack vare ett strul hos
PostNord, före detta Posten AB. Strulet uppstod då jag saknade frimärken till de sista kuverten. Något jag förberett mig för
genom att i god tid beställa nya frimärken via PostNords E-affär. Något jag alltid brukat göra med jämna mellanrum från Posten AB. Skulle jag gå till min normala närbutik och försöka att köpa 500 frimärken så tror dom inte att man är riktigt klok. Man
ska ha tur om man ens kan köpa ett par kartor med frimärken av lite ovanliga valörer. Normalt sett har det inte tidigare varit
några problem med leveranser från Posten AB. Beställningar har alltid levererats inom ett par dagar. Men hos PostNord tog
det nästan tre veckor innan ett brev med 100 frimärken damp ner i min brevlåda. Tala om Snigelpost! Härmed vill jag framföra
en ursäkt till er som därmed inte fick er tidning i tid. Nu vet ni åtminstone orsaken.

Red Cloud’s krig
I år (2016) är det precis 150 år sedan ett av de mera omfattande och kostsamma indiankrigen på de norra prärierna
utbröt. Konflikten, som varade i drygt två år, har kommit att kallas Red Cloud´s krig, eftersom den drivande och samlande indianska ledarkraften var oglalaledaren Makhpiya Luta (Red Cloud). Kriget var unikt så tillvida att det var det enda mera omfattande indiankrig där man kan säga att de vitas myndigheter till slut böjde sig för övermakten och offentligt erkände att indianerna faktiskt hade vunnit. Allt naturligtvis även om det bara var i det korta
perspektivet. I slutänden blev det ändå ”som vanligt” kan man säga.
Att det i år alltså är 150 år sedan kriget startade kommer naturligtvis
att uppmärksammas på olika sätt. Och då speciellt i staterna Wyoming och
Montana och kanske även i Nebraska, där det hela utspelade sig. De olika
historiska sällskapen i de här områdena kommer naturligtvis att anordna
olika typer av aktiviteter för att påminna om de här händelserna. Så håll koll
på adresser som Wyoming Historical Society (http://www.wyshs.org/), Fort
Phil Kearny/Bozeman Trail Assoc. & Foundation (som öppnar 1 maj), Montana Historical Society (https://mhs.mt.gov/) med flera.
Ni som planerar att komma till vår medlemsträff i Uddevalla och då
vara med redan under fredagen, kommer att få lite mera kött på benen, då
jag har tänkt berätta lite om händelserna längs Bozemanvägen under just
det här året, 1866 (om det nu ryms i det tämligen späckade programmet).

Medlemsträff i Uddevalla
Planeringen för vår medlemsträff i Uddevalla fredag—lördag i Kristi Himmelfärdshelgen (6—7 maj) rullar på och anmälningar om deltagande fortsätter att strömma in. Just nu har vi 24 deltagare som har anmält sig till Sterner Andersson. Här vill
jag påminna om att vi gärna vill att ni hör av er till Sterner per mail och anmäler om ni vill vara med. Allt för att det ska fungera
i slutänden och så att vi inte blir för många kockar i soppan. Så även ni som tycker att det kanske kan uppfattas som naturligt
att ni kommer, var vänliga och gör en formell anmälan till Sterner. Och då vill vi veta om ni vill vara med under båda dagarna
(fredag och lördag) eller bara under någon av dagarna. Meddela då också om ni vill vara med på den gemensamma middagen
på fredagskvällen. Och tala även om ifall ni kommer ensamma eller om ni har någon med er. Arrangemanget är öppet för alla,
så ni och ert sällskap behöver inte vara medlemmar i Indianklubben. Arrangemanget kostar inget och vi bjuder på fika båda
dagarna, Det är bara eventuell övernattning samt fredagsmiddagen som ni själva får stå ekonomiskt för.
Om ni alltså behöver övernatta på hotell mellan fredag till lördag så meddelar ni även det till Sterner som redan har preliminärbokat ett antal rum på Bohusgården, som är den plats där vi även äter fredagsmiddagen. Kontakta alltså Sterner Andersson så
snart som möjligt och anmäl er, om ni inte redan har gjort det. Det finns fortfarande gott om plats. Ni når Sterner på mailadressen: sterner.inger@telia.com.

HD-beslut ger tankeställare
När Högsta Domstolen i veckan avgjorde ett ärende, resulterande i ett som jag tycker märkligt beslut, så väcker det direkt tankar om att även vi skulle kunna komma att bli berörda på något sätt. Visserligen inte genom en direkt detaljnoga tilllämpning, men där man tämligen enkelt kan dra paralleller till något vi dagligen gör. Det HD-beslut jag tänker på är ställningstagandet att om någon lägger ut på Internet egna foton av offentlig konst, så gör denna person sig skyldig till ett lagbrott och
kan bli skadeståndsansvarig. Alltså om jag går ner på Stortorget i sta’n och fotograferar av Stenbockstatyn och sedan lägger ut
bilden på Internet, så är jag en lagbrytare!? Har inte konstnären redan fått betalt för statyn? Och betyder inte begreppet
”offentlig konst” att konsten ifråga tillhör mig lika mycket som alla andra? Om vi då gör parallellen med annan konst, målningar och hantverk - borde det inte då vara samma sak? Jo, antagligen. Men om jag tar bilder som redan ligger ¨på Internet och
publicerar dem på nytt i vår tidning eller i vårt nyhetsblad, som exemplet med målningen ovan, då borde jag alltså vara lika
skyldig som den som först har lagt upp bilden på Internet - eller…? Jag vet att det redan finns copyright-regler. Men det här
HD-beslutet verkar gå ännu ett steg längre. Låt oss hoppas att vi klarar oss genom att vi är en liten organisation och att vi inte
sprider våra publikationer utanför den egna lilla kretsen. Men man vet ju aldrig… HD-beslutet väcker ändå funderingar...
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Månadens konstnär
Nu ska vi för första gången!!! - hörde ni… för första gången… det är knappt att jag tror det själv. Men det var ju tur att
jag upptäckte det själv. Vi har faktiskt inte presenterat en enda kvinnlig konstnär än i den här rutan. Så det var väl på tiden då.
Det finns nämligen många duktiga kvinnor också i den här genren. Och här kommer en av dem. Möt Bew Doolittle.

Hon har specialiserat sig på att måla motiv med en mängd gömda figurer. Det här är ett exempel. Vad ser ni i bilden? Ja, räven
ser ni naturligtvis direkt. Men vad finns där mera? Det här är ju lite som att jobba med att lägga pussel.
Och här då. Var är björnen?

Och hur många hästar finns det i
bilden nedan?

Hälsningar BERTIL THÖRN
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