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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

SOMMARNUMRET UTE

Just innan jag skrev det här var jag iväg till postlådan med försändelserna av
Indianklubbens tidskrifts sommarnummer. Ni bör alltså ha tidningen i era brevlådor direkt efter helgen. Men
ni som bor utanför Svea Rikes gränser får tyvärr vänta några dagar längre, då jag först måste iväg och
inhandla frimärken, eftersom jag inte kan skicka brev till er med Föreningsbrevsporto.
Helgen kommer för övrigt att bli som den brukar. Antingen regnar det eller så skiner solen. Vår egen
Soldansdag (Midsommardansen) började med ett brak. Blixt och dunder väckte oss strax efter klockan fyra.
Regnet slog på så hårt att flera billarm startades i gatan. 13 millimeter på ungefär lika många minuter
innebär att det kom ganska häftigt. Men vi kan väl hoppas att det kom allt på en gång som var planerat för
den här dagen, så att vi kan gå och dansa som små grodor i eftermiddag.
Att göra meterologiska prognoser är inte så svårt när det kommer till kritan. Antingen blir det det ena eller
det andra. Enda komplikationen är att det kan bli bådadera och då vet man ju inte vad man ska säga. Inte
SMHI heller! Det är därför de så sällan lyckas…
Temperaturen är lite känsligare att ha någon åsikt om. Men för säkerhets skull är det lika bra att förbereda
sig för långärmat, har jag förstått. Jordgubbarna har dock mognat i vårt lilla jordgubbsland i alla fall, så vi
kommer att kunna avnjuta närodlat i dag på Midsommaraftonen. Men det man ska ha att skölja ner sillen
med törs man väl inte avslöja huruvida det också är närodlat eller ej, även om det ordet tycks vara det enda
som gäller för det mesta numera.
Skål! Och glad Midsommar! Ta det försiktigt med det närodlade…
TIDNING - PAPPERSVARIANT ELLER DIGITALT
Efter det något "ilskna" uppropet i förra utskicket om medlemmarnas ointresse för att höra av sig med sin
syn på hur vår medlemstidning i fortsättningen ska se ut, så hände det minsann saker. De 13 som svarat
tidigare blev nu plötsligt 33!!! Så ska det låta! Nu kan man ju tala om ett gensvar… ett visst, i alla fall. Även
om jag nu får säga mig vara nöjd, så kan ju var och en ta sig en funderare. Ett totalt gensvar på 20 % …
bara ?
Anledningen, att jag säger att jag ändå är nöjd, är att det svar jag har fått är så entydigt. Ja, jag skulle till
och med vilja säga förkrossande entydigt. Alla som har svarat har gjort det med en enda gemensam åsikt det ska vara en papperstidning - punkt och slut!
Inte mindre än 94% av alla som har svarat (31 av 33) har svarat att pappersformatet är att föredra framför
ett digitalt format som man ska läsa på skärmen. De två som har sagt att digitalt kan vara att föredra har
gjort det med kommentaren "att det kan vara acceptabelt om ekonomin inte tillåter något annat". En rejäl
brasklapp alltså…
Det här kallar jag förkrossande och det sätter därmed definitivt punkt för alla eventuella planer på att göra
något annat. Vår medlemstidskrift kommer att produceras i en pappersvariant enligt nuvarande modell så
länge det är praktiskt möjligt.

Så, frågan är närmast, är det praktiskt möjligt då? Jodå, visst är det praktiskt möjligt. Det är två saker som
måste tas i övervägande. Dels naturligtvis att det hela går ihop ekonomiskt. Vilket det hittills har gjort. Men
det andra är om det även i fortsättningen kommer att praktiskt kunna utföras med den teknik vi nu har.
Om vi tar den andra frågan först så är den enklast att svara på. Jag har nämligen under den gångna helgen
varit i kontakt med vår tryckare, som också är pensionär, precis som jag (två år äldre än mig, men ännu
mera vithårig - för övrigt också betydligt mera "hårig" i största allmänhet) och frågat honom hur han ser på
möjligheterna att under överskådlig tid fortsätta som hittills. Och hans lugnande svar blev, att bara han står
på benen och huset inte brinner ner, eller något annat dramatiskt, så ska han kunna fortsätta som hittills.
Han är - ska ni veta - ett sådant där tekniskt snille, en tusenkonstnär som man brukar säga, och han bygger
själv sina egna datorlösningar och sina egna kopieringsutrustningar och sådant. Han har alltså inga
högteknologiska, dyrbara hårdvarulösningar, utan letar på Blocket och köper in gamla kopieringsapparater
från vilka han plockar reservdelar och bygger vidare på sina egna. Hans problem är att få tag på sådant
som han inte själv kan bygga eller producera. Sådant som kopieringstrummor och färgpulver. Men han är
inte bang för att leta på andra sidan skogen heller. Så han hittar grejer i USA, i England, i Hongkong… you
name it. Hans senaste problem var att han hade hittat färgpulverkassetter i England, men att de vägrade
sälja till Sverige!!! Har man hört så trångsynt…. när det gäller något så väsentligt som Indianklubben och
dess berömda medlemstidning!!! Alltnog, han kommer att fixa det!
Det andra - det där ekonomiska - kommer vi säkert också att lösa. Just nu är det inga problem. Vi har
lyckats rationalisera produktionskostnaderna i takt med att antalet betalande medlemmar har minskat och
som jag nämnde i ett tidigare utskick (nr 12 2014) så bedömer jag att vi kommer att klara ekonomin ända till
vi kommer neråt 100 till 125 betalande medlemmar. Om vi då inte har kunnat göra något mera åt
kostnadssidan skulle avgiften per år behöva vara 200:- till 225:- enligt den tabell jag hade infört där. Nu,
efter diskussion med min tryckare, så är det nog inte omöjligt att fila lite ytterligare på de här kostnaderna
(det här jobbet är ju inget som han lever på). Dessutom har jag bestämt mig för att från och med nästa år
trappa av de här flerårsprenumerationerna, vilket innebär att rabatten för flerårsbetalningar försvinner, vilket
i sin tur kommer att öka den genomsnittliga intäkten vid samma antal prenumeranter. Eftersom flera
dessutom har sagt sig vara villiga att betala mera, om det behövs, så är jag i dagsläget inte direkt orolig för
ekonomin.
Jag har också en annan idé, som om den slår igenom, ytterligare skulle förstärka kassan. Men till den
tänker jag återkomma lite längre fram.
Med det här stänger vi röstandet för vilket alternativ som ska gälla i framtiden och jag vill passa på att tacka
alla er 33 som tog er tid att svara och meddela mig er åsikt. Vi kommer alltså att ha en papperstidning i
fortsättningen också. Och det närmaste exemplaret hanteras just nu av vårt kära Postverk och finns vilken
dag som helst i en post låda nära dig…
Redskins förlorar namnskyddet
Problematiken kring det här, att olika idrottslag
använder sig av föreningslogga med indiansk
anknytning, har länge varit en nagel i ögat på
indianerna. Speciellt som att de flesta har
namnkombinationer som man menar är
nedvärderande för indianerna. Ordet
"Redskins" /rödskin) är ett sådant ord som
indianerna värjer sig mot. Men nu tycks de ha
fått ett visst stöd för sin syn på det hela även i
den vita världen. I ett domstolsutslag går nu
nämligen myndigheterna dem till mötes en liten
bit. Vi saxar från Washington Post.

WASHINGTON Publicerad 18 juni 2014 kl. 18:06Uppdaterad 18:08
USA:s patent- och registreringsverk har hävt namnskyddet för Washington Redskins. Detta för att Redskins
(Rödskinnen) är nedvärderande för landets indianer.
Beslutet, som kan överklagas av klubben i amerikansk fotboll, är en seger för amerikanska indianer och
grupper som stöder dem och som ser "redskins" som ett rasistiskt laddat ord.
Klubben kan fortfarande använda hela namnet, men har efter onsdagens beslut inte längre något skydd
mot upphovsrättsintrång.

MERA KÖPTIPS
Den här gången är det bara böcker. Håll till godo.
The Heart of Everything That Is: The Untold Story of Red Cloud, An...
by Bob Drury
List Price: $30.00
Price: $18.99
You Save: $11.01 (37%)
NEW YORK TIMES BESTSELLERAn astonishing untold story of the American West
The great Sioux warrior-statesman Red Cloud was the ... Read More

Learn more

Add to Wish List

Apache Tactics 1830-86 (Elite)
by Robert N. Watt
List Price: $18.95
Price: $13.64
You Save: $5.31 (28%)
The Apache culture of the latter half of the 19th century blended together the lifestyles of
the Great Plains, Great Basin ... Read More

Learn more

Add to Wish List

Dying Thunder: The Battle Of Adobe Walls & Palo Canyon, 1874
by Terry C. Johnston
List Price: $7.99
Price: $7.19
You Save: $0.80 (10%)
Dying ThunderTerry Johnston Newly freed from service with the 10th Cavalry, Seamus
Donegan joins a party of buffalo ... Read More

Learn more

Add to Wish List

The Lakota Way: Stories and Lessons for Living (Compass)
by Joseph Marshall
List Price: $16.00
Price: $13.63
You Save: $2.37 (15%)
Joseph M. Marshall’s thoughtful, illuminating account of how the spiritual beliefs of the
Lakota people can help us all ... Read More

Learn more

Add to Wish List

SAKNAT MATERIAL
Här skulle det ha fortsatt med mera texter. Men jag har inte hunnit med mera den här gången. Vi har haft
hantverkare här i veckan och i helgen var vi bortresta. Dessutom har jag inte fått något från er andra som
jag kunde ta in här. Så i stället blir det här lite gratisreklam för Etnografiska Museet i Stockholm. Jag tycker
att ni som bor eller vistas i närheten av Stockholm ska passa på att gå och se Tony Sandins fotoutställning.
För övrig är ju det här mest för barnen. Men vi har väl barnasinnet kvar lite till mans, vi som fortfarande
tycker det är spännande med indianer.
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Välkommen till INDIANSOMMAR
24/6-10/8

SKUGGFÅNGAREN Fotoutställning 24/6-5/10

Indiansommar bjuder på aktiviteter för hela
familjen.
Museets nya Prärieäventyr - tillgängligt både fysiskt
och digitalt - låter barn och familjer uppleva
museets utställning om Nordamerikas indianer på
ett nytt sätt.

I sommar visar Etnografiska museet den unika
fotoutställningen Skuggfångaren – fotografiska
möten 2000-2013 med samtida porträtt av
människor från Nordamerikas ursprungsfolk som
genom åren besökt museet och fotograferats av
Tony Sandin. Här får vi ta del av deras berättelser
om vad som fört dem hit.

I museet kan besökaren gå på spännande
familjevisningar och prova nordamerikanskt
hantverk. I museiparken kan alla delta i lekar eller
prova bågskytte och lacrosse.

Skuggfångare – Shadow catchers – kallas de
fotografer som med omständlig teknik
dokumenterade ursprungsfolken i Nordamerika runt
förra sekelskiftet.

Restaurang Matmekka serverar en ekologisk meny
från hela världen.

Fotograf Tony Sandin, en nutida skuggfångare,
arbetar sedan år 2000 vid Etnografiska museet.

»

Läs mer »

PRÄRIEÄVENTYRET
Följ med flickan Winona som bor med sin familj på
prärien och jagar bufflar. Hon behöver din hjälp att
hitta sin morbrors försvunna pilbåge.
I Prärieäventyret kan barn tillsammans med vuxna
upptäcka utställningen Nordamerikas indianer och
lära sig mer om präriekulturerna på ett lekfullt sätt.
Du kan spela Prärieäventyret i din mobil eller
surfplatta genom att ladda ner appen
Prärieäventyret i App Store eller Google Play
(lanseras 24 juni). I appen kan du också spela
tipispelet, där du får designa din egen tipi.
Lär dig mer om Nordamerikas indianer och fortsätt
pyssla på vår hemsida:
www.varldskulturmuseerna.se/indianer

»

NORDAMERIKANSKT
HANTVERK

INDIANSOMMAR - visningar &
öppen verkstad

Tisdag, onsdag & torsdag 24 - 26 juni
kl 12.30-16
Tisdag, onsdag & torsdag 1 - 10 juli
kl 12.30-16
Visningar för hela familjen i utställningen
Nordamerikas indianer med fokus på hantverk.

Tisdag, onsdag & torsdag 15 juli - 7 augusti kl
12.30-16
Söndag 20 juli - 10 augusti kl 12.30-16
Visningar och verkstad för hela familjen på
sommarens tema: Nordamerikas indianer.

Efter visningen skapar vi tillsammans i Verkstan.
På plats i museet finns kursdeltagare och lärare
från Bäckedals folkhögskolas hantverkslinjer som
demonstrerar hantverk. Prova på att väva en
Navajo-väv, fläta, spinn eller sy i skinn.
Från 7 år. Materialkostnad 50 kr

Följ med en av våra pedagoger på en spännande
visning och lär dig mer om buffeljakten, majs,
drömfångarnas kraft och tipin. Visningen är
familjeanpassad och tar cirka 30 minuter.
Efter visningen är museets verkstad öppen. Där
kan du tillverka något eget att ta med hem. En
drömfångare, ett pannband med fjädrar eller varför
inte en leksaks-tomahawk?
Från 7 år. Materialkostnad 50 kr

Läs mer »

Läs mer »

HÄSTEN OCH PILBÅGEN
Söndag 29 juni, 6 juli & 13 juli
kl 12.30-16
Ta med hela familjen till museet på en av tre
temasöndagar om hästen och pilbågen. På
familjevisningen fokuserar vi på nordamerikanska
pilbågar och hästar. I museets verkstad kan du efter
visningen prova på att tälja en egen, enklare pilbåge.
Buffalo hunt 1844. George Catlin.

Från 7 år. Materialkostnad 50 kr

Läs mer »

Glad Midsommar och
Hjärtliga hälsningar
BERTIL THÖRN

