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ansvarig utgivare: Bertil Thörn
FÖRSTA ADVENT
Det var väldigt vad det gick fort, från att jag skickade ut det förra
informationsutskicket. Och nu har vi plötsligt Första Advent… och så står det inte på förrän det
vänder… och innan vi vet ordet av, så ska vi åka till indianerna igen… PUHHH!
Anledningen till att jag blivit lite tagen på sängen, av att det här veckoslutet plötsligt bara var här, är att
vi har haft huset fullt av hantverkare hela tiden. Vi har nämligen renoverat i källaren. Det gäller ju att
passa på så länge ROT-avdragen finns kvar. Men det har varit ett passande med att springa och
serva alla som ska ut och in, låsa upp och tända alla lysen, bilar som ska ut ur garaget för att
hantverkare ska in på garageuppfarten och… ja ni vet…
Men nu är det äntligen färdigt och vi kan duscha igen, utan att behöva sitta i badkaret och försöka
vinkla strålen så att inte hela huset blir nedsprutat. Ja, det har varit en pärs!
I och med att det är sagt, så kan jag kanske ändå be om ursäkt ifall det här utskicket har kommit ut lite
senare än vanligt. Samtidigt vill jag dock passa på att tillönska alla en riktigt skön och härlig Första
Advent! Vi ska i alla fall bara luta oss tillbaka och njuta av stunden och stillheten. Inget spikande, inget
slipande och inget damm… Hoppas ni också har det bra och kan njuta lite av stillhet och lugn. Tids
nog får vi ta itu med julklappsbestyren…
VÅR UTSÄNDE I LOS ANGELES…

Jo, ni ser rätt. Det är vår utsände - eller ska vi kalla honom “vår man i Oslo” - eller bara rätt och slätt,
vännen och INDIANKLUBBs-medlemmen, Morten Krogh, som nu har varit på ”Red Nation Film
Festival”, i Los Angeles och frotterat sig med den indianska filmskådespelarvärldens toppar. Som här

tillsammans med den välkände Russell Means. Heja på Morten! Du
håller dig framme.. det är bra! Fortsätt med det!
Bilden är tagen i samband med festligheterna av Martha Fast Horse,
som Morten numera är förlovad med. Något som vi också gratulerar
till! Kör hårt, Morten!
Russell Means, förresten, är sig inte längre riktigt lik, på fotot ovan,
tillsammans med Morten. Hur många var det som kände igen honom
egentligen? Eller kanske snarare, hur många var det som
inte kände igen honom? Självfallet beror det naturligtvis på,
Så här har vi snarare varit vana att se
att även han har åldrats. Men den största orsaken kanske
Russell Means, när han var i sin krafts dagar
ändå är, att han i somras diagnostiserades med obotlig
cancer i matstrupen och numera kämpar med jobbiga behandlingar. Säkert kände han sig därför extra
glad, när han under filmfestivalens galakväll tilldelades det prestigefyllda priset, "Oyate Wayanka Po
Win; Lifetime Achievement Award". Det kan han naturligtvis vara värd efter allt ståhej, som han på
otaliga sätt har ställt till med genom tiderna.
Nu väntar vi bara på en fullödig rapport från ”vår utsände” om vad han upplevde i ”Änglastaden”. Hur
mycket film han sett och vad han vill rekommendera oss att hålla utkik efter. Hör du det, Morten? Vi
väntar på din rapport. Det är inte alla som ser dina inlägg på Facebook. I nästa utskick hoppas vi
därför på att få höra något om dina erfarenheter. Vilka filmer är det vi kan förvänta oss framöver?

BOKTIPS FRÅN FOUR WINDS TRADING POST
Ni som var med på den förra medlemsresan, den som gick till Nordvästkustområdena, kommer säkert
ihåg att vi gjorde ett besök hos Preston Miller i hans lilla men jättetrevliga hantverksaffär, Four Winds
Trading Post, alldeles norr om St. Ignasius, i Flathead Valley. En affär där det fanns en massa
intressanta saker. Jag har sedan dess regelbundet fått mail från Preston och det här är det senaste.
Ett mail som jag tror kan vara av intresse för övriga medlemmar också. Här gör han reklam för ett
antal intressanta böcker, som han säljer i affären och som även går att köpa via postorder. Där har ni
också adressen till hans hemsida, så att ni själva kan gå in och titta på vad han mera har att sälja.
Jag vill speciellt peka på ett par böcker av extra stort intresse. Den första är Riku Hämäläinens
doktorsavhandling: BEAR POWER MOTIFS ON PLAINS INDIAN SHIELDS.
Anledningen är att vi själva råkar ha ett kapitel i vårt nästa nummer av vår medlemstidskrift som
handlar om just ”Björn-medicinen” bland indianerna.
En andra bok jag vill göra er uppmärksam på är: ART OF

THE AMERICAN INDIANSThe Thaw Collection Exhibition Catalog from the Fenimore Art Museum in
Cooperstown NY.
Varför då? Jo därför att vi på vår nästa resa själva ska besöka just Fenimore Art Museum, i
Cooperstown, och se de här föremålen direkt på plats.

Preston Miller framför Mary Finley’s hus.
Hon som var den enda som överlevde ”The Swan Valley Massacre” (Någon som vill skriva en
artikel till tidningen om Swan Valley Massacre?)
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LONG AWAITED-available early December-order now for Xmas!!
NEW- HORSES & BRIDLES OF THE AMERICAN INDIANS Vol 2
BRIDLES OF THE AMERICAS by Mike Cowdrey, Ned & Joy Martin
Spectacular large format book with 600 images; color photos/drawings &
historical photographs of quilled, beaded & cloth bridles. Maps & new
historical info. Special chapters on tribal horse culture by our friends Nakia
Williamson Cloud, Nez Perce historian, & Paul Raczka, Blackfoot historian.
228 pages. 12” X 13.5” Hard cover. $75.00*
Still available: BRIDLES OF THE AMERICAS, VOLUME 1: INDIAN
SILVER by Ned & Jody Martin & Robert Bauver + Winfield Coleman’s illustrations
of Indian horse & rider in full regalia.”This book traces the evolution & use of silver
bridles as well as gorgets, pectorals, hair plates & concha belts, all of which were first
obtained through trade networks, & later the Indians learned to make
themselves…500 images of silver bridles from museums & private collections..”
Fantastic photos with a beautifully designed layout. Large format 12" by 13.5. Hard
cover. $65.00*
OUR EXCLUSIVE DEAL Vol 1 only $50 with purchase of NEW Vol 2 at
$75=BOTH BOOKS $125* & FREE

POSTAGE thru Jan 1..

NEW-PLAINS INDIAN ART The Pioneering Work of John C. Ewers editor, his daughter,
Jane Ewers Robinson. Essays by the renowned Smithsonian ethnologist that were 1st
published in American Indian Art Magazine & other periodicals betw. 1968-1992.
Based on many years of field research, incl. several with the Montana Blackfeet, This
is the 1st time these writings have been available in a single book. Over 99 B&W illus.41 in color. Hardcover 9” X 11”.224 pp. $39.95*

NEW-FOCUS ON FEATHERS by Andrew Forsythe “… full-color photos of hundreds of real
feathers … takes you through the selection, straightening, trimming, splicing & extending the
feathers in preparation of dyeing & painting. Various types of eagle, hawk, owl & flicker
feathers are covered, providing the techniques & tricks needed to produce top quality
feathers. The rest of the book is devoted to comprehensive instructions for a dozen projects,
incl. warbonnet, traditional bustle, roach & hair feathers, wing & tail fans, & more! This book
is an absolute must for every serious feather worker”. P. back. 112 pp. 8.5 X 11. $19.95*
NORTH AMERICAN ABORIGINAL HIDE TANNING: The Act of
Transformation and Revival by Morgan Baillargeon, curator of
Plains Ethnology, Canadian Museum of Civilization. Over the
course of his 30 yr. study, the author has interviewed more
than 40 tanners from the Northwest Territories, Yukon & No.
Alberta; PHOTO-PACKED chapters on 15 tanners and their
recipes, step-by-step techniques for brain-tanning moose,
buffalo, deer, elk & caribou. An illustrated chapter by MT
Dave Christensen, the best tanner we know! P.back. 8.5”X 11”
176 photos/many in color. 156 pp. Well-worth $30.00*

PEOPLE OF THE BIG VOICE Photographs of Ho-Chunk Families by
Chas. Van Schaick, 1879-1942 Taken in his Black River Falls,
Wisc. studio. Winnebago family portraits in traditional garb.
Fantastic 300+ “duotone” photographs MOST ARE FULL-PAGE. 90%
of the people have been identified by tribal elders & tribal
genealogist George Greendeer. Essays, index, history, maps,
notes, etc. Hard cover w/jacket. 8.5” X 11.5”. ALL FOR ONLY
$30.00*

GEORGE FLETT: Ledger Art Limited edition of 1100 copies.
Scott Thompson wrote the introductory essay. “The first
portfolio collection of the artist's work - and the first book
ever devoted to the work of a Spokane tribal artist”. “George

Flett draws upon ledger painting, a major tradition of Native
American art, to record the traditions, history & culture of
the Spokane people. 82 pp. 12” X 12” Hardcover w /jacket &
cloth slipcover (see photo on our website). 3 copies left!!
SPECIAL DEAL ONLY $75.00 (Amazon’s price is $100.00)

STILL AVAILABLE:

HOT BEST SELLER- SPLENDID HERITAGE EXHIBITION CATALOG of the John & Marva
Warnock Collection. Some of the finest North American artifacts ever pictured.
Absolutely superb photos of war clubs, moccasins, war bonnets, war shirts, dresses,
pipe bags, dolls, pipes, knives, knife cases, gun cases, blanket strips, parfleche,
cradleboards & more-all 19th century examples. Well-worth 223 pp. 11” sq.
Paperback w/double-fold cover. $50.00*

BEAR POWER MOTIFS ON PLAINS INDIAN SHIELDS by Riku
Hamalainen, U of Helsinki, Finland. A fascinating scholarly study of the
overall significance of ritual shield designs, many w/bear body parts, as seen
on the museum examples. German & English text. 42 color photos. Biblio.
Hardcover.10.5”X8. 72 pp. $30.00 *

Great stocking stuffers!!

GRAND PROCESSION Contemporary Visions of the American Indians
The Diker Collection at the Denver Art Museum by Lois Scherr Dubin A wonderful
array of full page color details (many close-up) of the splendid dolls in this exhibitbeautifully photographed to look alive!! Artisans: our long-time friends, Joyce
Growing Thunder (Ft. Peck Assiniboine-Sioux), daughter Juanita Growing Thunder
Fogarty & her daughter Jessica; Jamie Okuma & Rhonda Holy Bear. 64 pp. Index.
Biblio. 8X10.5” Hardcover. BARGAIN $20.00*

GUIDE TO INDIAN QUILLWORKING by Christy Ann Hensler Denver Art
Museum artifacts & the author’s work is shown with full-color photos & how-to
diagrams on every page!! Easy to follow, concise colorful instructions. 5.5” X 8”.
P.back. 64 pp. $9.95*

THE BUFFALO COOKBOOK The low-fat solution to eating red meat by
Ruth Mossok Johnston. Johnston Great gift idea! 16 full-color illus. 11” X 8.5”. 152
pp. Hardcover. ONLY $19.95 *
MEMORY & VISION Arts, Cultures & Lives of Plains Peoples edited by
Emma L. Hansen, curator of the Buffalo Bill Hist. Center in Cody WY. Native
contributors are Gerard Baker, Joe Medicine Crow, Arthur Amiotte & Bently Sprang.
Over 250 color images including ”… bonnets, war shirts, bear claw necklaces, pipe
tomahawks, beadwork & quillwork” Pback 256 pp. 9 X 12. $40.00*

PLANTS & THE BLACKFOOT by Alex Johnston, Blood tribal member, with 39
years experience in the field. Well-illustrated with Glenbow museum photos &
botanical drawings. Excellent history & maps plus alphabetically listed plant
descriptions. Notes & Index. 68 pp. 8.5” X 11. P. back. $12.00*

BEAUTY, HONOR & TRADITION By George & Joe Horse Capture.
Unprecedented splendid full page color photos of WAR SHIRTS in the Smithsonian &
MN Instit of Arts. Some color photos span 2 pages; many detail close-ups. 9.5” X 12”.
160 pp. c $34.95*

2010 BEST SELLERS:

IDENTITY BY DESIGN tradition, Change And Celebration In Native
Women’s Dresses edited by Emil Her Many Horses. Smithsonian Institution
Exhibition Catalog Spring 2007-2008. Fantastic array of color photos of old &
contemporary dresses shown with many full-page detail photos. By far the
best book on Indian dresses ever published. 160 pp. Index. Hard cover
w/jacket. Amazing value for ONLY $24.95*

ART OF THE AMERICAN INDIANS-The Thaw Collection Exhibition Catalog
from the Fenimore Art Museum in Cooperstown NY. This is a stunning new addition
to the Thaw Collection series of books with multiple detail photos of superb full-color
artifact photos. All North American culture areas are covered. 175 pp. Very wellworth $29.95 *

NATIVE AMERICAN CLOTHING by Ted Brasser 300 photos of moccasins, shirts, bags,
weapon cases etc. from over 60 museums & private collections; many previously
unpublished. 368 pp. all full-color. Hard cover. $65.00*
W E H A V E M O R E C U R R EN T & O U T O F PR IN T T IT LES
EM A IL/C A LL U S
VAR KÖPER MAN BÖCKER ?
Fredrik Zetterlund påpekade för mig, efter det förra utskicket, att det kunde vara på sin plats att tala
om var man lämpligen hittar intressanta böcker. Fredrik skrev: Du kan gärna tipsa våra medlemmar

om att de flesta böcker går att finna via amazon.com, sök på namnet och det kommer upp massor av
intressanta böcker.
RESEPLAN
Planerna för nästa års medlemsresa rullar på och vi har nu kommit så långt att vi har lagt fast ett
program och preliminärbokat alla resor och hotell. En beskrivning av programmet har skickats ut till
samtliga deltagare, men då jag tror att det kan vara av intresse även för övriga, så lägger jag ut den
texten här också. Det här är alltså vad ni går miste om, ni som inte anmälde er till den resa som nog
med största sannolikhet blir den sista vi gör av den här typen. Anledningen till det är att det nu
knappast finns flera områden att besöka med tillräckligt mycket intressanta platser. Det här är alltså
planen för den resa vi gör i augusti 2012:

Dag 1; avresedag till USA; Tisdagen den 7 aug. 2012.
Vi flyger med Icelandair från Kastrup/Köpenhamn, Arlanda/Stockholm eller Gardermoen/Oslo.
Mellanlandning och flygplansbyte sker i Reykjavik, varifrån det går direkt till slutdestinationen
Minneapolis. Väl framme i Minneapolis väntar Dave med bussen och tar oss direkt till vårt hotell som
är Comfort Inn - Airport. Vi räknar med att vara på hotellet omkring halv åtta - kvart i åtta, på kvällen.
Dag 2; första rundtursdagen; onsdag 8 aug
Den här första dagen tar vi det lite lugnt. Vi lämnar inte hotellet förrän klocka 09:15. Vi tar oss då den
korta biten bort till Fort Snelling med delar av historien kring 1862 års indianska uppror. Därifrån kan
ni sedan följa nedanstående dagplan.
dag planerat besök
on

övernattning / ank.tid

plan
tid

kommentar

2012-08-08 lämna hotellet 09:15
börjar med att se en film och sedan får vi en
02:00 guidad tur

Fort Snelling
lunch
Gammelgardens
Museum

Kyrkogården i
Glader och huset
"Nya Duvemåla"

01:00 lunch Scandia Cafe; Scandia
besök museet som visar svenskamerika; här kan
01:00 vi köpa Dalahästar!
kyrkogården som Moberg hade som förebild för
Karl-Oskar och Kristinas gravar; se gravarna för
Anders Petter Nilsson Glader och Elin Glader de
första svenskarna som begravdes här. På andra
01:00 sidan vägen ligger huset "Nya Duvemåla"

Lindstrom

00:30 staty över Karl-Oskar och Kristina på torget

Chisago City

00:30 staty av Wilhelm Moberg
Americinn MotelForest Lake 16:50

to

2012-08-09 lämna hotellet 09:30
Northwest
Company Fur
Post
lunch
Mille Lac Indian
Museum

Museum över pälshandelstiden; guidad tur 40
min; resten av tiden egen tid att gå runt i
02:00 anläggningen
01:00 lunch McDonalds; Pine City
01:00 Ojibweindianernas museum

Best Western-Kelly
Inn-St Cloud 16:20
fr

2012-08-10 lämna hotellet 08:00
Lebanon
Cemetery
Monson Lake
State Park
Acton
Monument
Little Crow
Monument
lunch

Många av pionjärerna som dog under kriget
00:30 1862 är begravda här
Ursprungligen skapad som en gravplats för 13
svenskar som dödades i striderna 1862;
00:30 Minnesmärke från krigstiden
Platsen där de första morden ägde rum under
00:20 1862 års krig i Minnesota
Minnesmärke över indianernas huvudledare
00:20 Little Crow
01:00 lunch McDonalds; Hutchinson
Platsen för den massavrättning av indianer som
01:00 ägde rum efter kriget

Mankato
Microtell-New Ulm
16:20
lö

2012-08-11 lämna hotellet 08:00
Fort Ridgely
Historic Site
Lower Sioux
Agency
Harkin Store
New Ulm; (inkl
lunch och
aktiviteter)

Platsen för Fort Ridgely, med en blodig historia
01:00 från kriget 1862
Platsen för den nedre av de två
indianagenturer som fanns på det långsmala
00:45 reservatet
00:45

em

En bevarad lanthandel från 1860-talet
lunch; aktiviteter i staden; Browns County
Museum

Microtell-New Ulm
12:40
sö

2012-08-12 lämna hotellet 08:00
Birch Creek
Battlefield
Wood Lake
Battlefield
Upper Agency
Monument
Yellow Medicine
County Museum

01:00

Platsen för en blodig strid under krigsåret 1862
Platsen där indianernas krigsmotstånd
00:30 definitivt bröts
00:20

Platsen för den andra agenturen på reservatet

01:00

lunch
Camp Release
State Park

Museum vid platsen för den övre agenturen
lunch Hardees, alt. Subway eller Dairy Queen;
01:00 Granit Falls
Platsen dit många vita krigsflyktingar tog sig
00:30 och senare fritogs

Lac Qui Parle

00:45

En gammal missionsstation i bevarat skick

Mission
Comfort Inn-Marshall
16:35
må

2012-08-13 lämna hotellet 08:00
Lake Shetek
State Monument
Pipestone
National
Monument
lunch

00:20

Minnesmärke från kriget 1862

02:00

Platsen för det heliga pipstensbrottet

01:00 lunch Subway, alt. McDonalds; Pipestone

Little Crows grav

00:20

Kyrkogården där Little Crow ligger begravd
En bevarad stuga (museum) från tiden för det
allra första krigsutbrottet som har kallats Spirit
00:45 Lake Massacre

Abbie Gardners
Cabin
Americinn-Jackson
17:00
ti

2012-08-14 lämna hotellet 08:15
inte öppet, bara fotostopp; gå till platsen för
foton innan bussen avgår (gångavstånd från
hotellet)
lunch Burger King, La Crosse / (tidig lunch - välj
ev. att chansa på något i De Soto) - beslutas
01:00 senare
Platsen för den dramatiska massakern vid Bax
00:45 Axe River under Black Hawks krig

Fort Belmont

lunch
Bad Axe
Battlefield Sign
Effigy Mounds
National
Monument
Prairie du Chien
Museum

Ett par av många så kallade mounds av typen
01:00 figurformade kullar
Museum med en del om den tidiga pälshandeln
00:45 vid Missouri River
Best Western Midway
Hotel-Dubuque 17:10

on

2012-08-15 lämna hotellet 07:50
Apple River Fort
State Historical
Site
Hauberg Indian
Museum
Black Hawk State
Historic Site
lunch
Lowden
Memorial State
Park
Stillmans Run
Memorial

01:00 Museum med indianska samlingar
00:20

Minnesmärke för Black Hawks krig

01:00 lunch Burger King, alt. McDonalds; East Moline

00:30 jättestaty i betong av indian (Black Hawk ?)
Platsen för det första slaget under Black Hawks
00:30 krig
Best Western Grant
Park-Chicago 17:40

to

Replik av en gammal pälshandelsstation, med
”living history”. Man öppnar extra tidigt för just
01:00 oss

2012-08-16 lämna hotellet 08:45

Field Museum of
Natural History
Mitchell
Museum of the
Amer Indian
Upptäcka
Chicago / egen
tid

Det berömda Field Museum med fantastiska
01:30 samlingar

01:00

em

Museum med enbart indianska samlingar

Fri tid för att upptäcka Chicago på egen hand

Best Western Grant
Park-Chicago 12:20
fr

2012-08-17 lämna hotellet 08:00
passerar tidsgräns La
Porte/South Bend
County
Fort St Joseph
Museum
Chief
Menominee
Mem.
lunch

passerar in i Eastern time vid countygränsen;
flytta fram klockan 1 timme
Museum med indianska samlingar, bland annat
01:00 12 ledger art-teckningar utförda av Sitting Bull
Platsen varifrån potawatomiindianerna
startades på sin landsförvisning i augusti 1838,
00:20 kallad ”The Death Trail”
01:00 lunch McDonalds; Argos

Tippecanoe
Battlefield
Museum

Platsen för det blodiga slaget när Tecumsehs
01:30 indianallians slogs i spillror
Quality Inn-LaFayette
17:10

lö

2012-08-18 lämna hotellet 09:10
Eiteljorg
Museum of
American Indian
lunch

02:00 Mycket omtalat konstmuseum
01:00 lunch McDonalds, alt Subway; Yorktown/Munic
Historisk by på platsen för general St. Clairs
fruktansvärda nederlag mot en stor
sammanslutning av olika indianska stammar
1791 och general ”Mad” Anthony Waynes lika
01:00 fruktansvärda hämnd tre år senare

Fort Recovery
Quality Inn-Findley
17:25
sö

2012-08-19 lämna hotellet 07:30

Fallen Timbers
State Park
Custer statue
Detroit Institute
of Arts
(inkl
lunch)

Det sista, avgörande slaget under det så
kallade ”Northwest Indian War” - ett krig
huvudsakligen mellan amerikanska och brittiska
intressen, där stora grupper indianer var
00:30 involverade, huvudsakligen på engelska sidan.
En staty av general Custer i hans hustrus
00:15 (Libby) hemstad
Här ska vi se på fina indianska samlingar - bland
annat originalet till den knivslida jag fick som
present under den förra resan; lunch i
02:00 institutets restaurang
Passera gränsen till Canada

Tecumseh
Monument Park
Longwoods Rd
Conservation
Area

Minnesmärke över den store shawneeledaren
00:20 Tecumseh
Repliker av hur en indiansk by (Ska-Nah-Dot
01:00 Village)kan ha sett ut med långhus
Days Inn-London 16:30

må

2012-08-20 lämna hotellet 08:00
Woodland
Cultural Centre
Mohawk Chapel
Utforska
Niagarafallen

01:00 Museum med indianska samlingar
besök kyrkogården och leta upp Joseph Brants
00:20 grav
em

egen tid, inget program

Embassy SuitesNiagara Falls 11:40
ti

2012-08-21 lämna hotellet 08:40

Fort Niagara
State Park
Ganondagan
State Historic
Site

Innan vi kommer hit ska vi passera tillbaka in i
USA igen, vilken gör tiden lite svårberäknad.
Fort Niagara är en stor och välbevarad
02:00 anläggning med mycket att titta på
Ytterligare en replik av en indiansk bosättning
med långhus och andra indianska samlingar
01:00 från senecastammen

lunch
Shakowi Cultural
Center

01:00 Subway / McDonalds; Farmington
Kulturcentrum med indianska samlingar från
01:00 oneidastammen
Days Inn-Utica 17:10

on

2012-08-22 lämna hotellet 08:00
Fenimore Art
Museum
lunch
Iroquois Indian
Museum
Shrine of Blessed
Kateri
Tekakwitha
Johnson Hall
State Historic
Site

Konstmuseum med indianska samlingar, vi får
01:12 en guidad tur och de öppnar extra tidigt för oss
lunch McDonalds / Burger King / Subway /
01:00 Arby's; Cobbleskill
01:00

Irokesindianernas museum
Missionsstationen och den hemby där den
heliga Kateri Tekakwitha växte upp, verkade
01:30 och dog
Det pampiga 1700-talshus som byggdes av Sir
William Johnson och där många dramatiska
01:00 möten med indianer har ägt rum
Holiday InnJohnstownGloversville 16:05

to

2012-08-23 lämna hotellet 08:00
Fort William
Henry Museum
lunch

Jättelik replik av det återuppbyggda Fort
William Henry, med ”living history”. Välkänt
01:32 från filmen ”Den Siste Mohikanen”
01:00 lunch McDonalds; Canaan (alt. i Lee)

Institute of
American Indian
Studies
Peabody
Museum; Yale

Ett forsknings och utbildningscenter med
01:00 indianska samlingar
01:00 Ännu ett museum med indianska samlingar
Quality Inn, East
Haven 17:25

fr

2012-08-24 lämna hotellet 07:40
Royal Mohegan
Burying Ground
Fort Shantok
State Park
Tantaquidgeon
Indian Museum
The
Mashantucket
Pequot Museum
Great Swamp
Fight Monument
The Breakers

Kan bli annat hotell - beslutas senare

En återupprättad gammal begravningsplats för
00:30 mohegastammen; se Uncas Memorial
00:45

Besök platsen för Fort Uncas

01:00 Litet indianskt museum
Alldeles nytt, mycket påkostat indianskt
museum (den nyrika Pequotstammen) ;
02:00 inklusive lunch i deras restaurang
00:45

Minnesmärke över striden vid Great Swamp
Guidad tur genom familjen Vanderbilts
01:30 pampiga sommarresidens

Howard JohnsonNewport (Middletown)
17:10
lö

2012-08-25 lämna hotellet 08:00
Tower St, Bristol,
RI 02809
Plimoth
Plantation

00:45 Vandring till ”King Philips Chair”
inklusive lunch och besök vid Mayflower,
Plymouth Rock, Pilgrim Monument och
03:30 Massasoit Statue

Holiday InnBoston/Sommerville
15:25
sö

2012-08-26 lämna hotellet 09:00
Peabody
Museum,
Harvard
USS Constitution
Museum
Bunker Hill
Monument
Bunker Hill
Museum

Warren Tavern
Logan
International
Airport; Boston

egen tid; inget program

03:00 Se indianutställningen
01:30

Besök fartyget och museet

00:30

Se monumentet

01:00

Besök museet
Avskedsmiddag; lämna restaurangen omk kl
17:50 (Vi har ännu inget bekräftande svar från
02:30 restaurangen)

03:21 flyget avgår kl 21:30

HEMSIDAN
Arbetet med att hålla hemsidan uppdaterad har i det närmaste legat nere under perioden med
renoveringen av källarplanet i vårt hus. Men alldeles i dagarna har en ny satsning påbörjats. Det gäller
uppläggning av kompletta exemplar av vår medlemstidskrift. Hela tidningen kan alltså nu börja läsas
direkt på hemsidan. Tanken är att så småningom efter hand lägga upp alla de nummer som inte
längre finns i tryck och som alltså inte längre går att köpa.
Till en början har nu fyra sådana nummer lagts upp. Det är i samtliga fall vårnumren från åren 2003,
2005, 2010 och 2011. Vårens nummer har en tendens att vara de som först tar slut. Ni hittar en lista
över vilka nummer som går att öppna, om ni går in under fliken ”Medlemstidning” på startsidan. Där
finns sedan en rubrik som kallas ”Läs hela tidningar” och där finns en länk att klicka på. När ni klickar
där, så dyker det alltså upp en lista där ni kan se vilka nummer som finns tillgängliga. För varje sådant
nummer finns ytterligare en länk att klicka på, vilket är siffran i kolumnen ”nummer”. När ni klickar där
ska - förhoppningsvis - just det tidningsnumret dyka upp på er skärm. I listan kan ni dessutom se vad
respektive tidning innehåller för material. Visserligen bara artiklarnas rubriker, vilket i vissa fall inte
säger så mycket, men ändå… Hör av er om det inte fungerar.
Att de här numren valdes allra först berodde helt enkelt på att det på min dator fanns kompletta
nummer som var enkla att generera Pdf-filer från. Men efter hand ska jag även scanna in äldre
exemplar, även om det innebär betydligt mera arbete och alltså kommer att ta tid.
För övrigt får ni alltså gärna komma med synpunkter på vad ni ytterligare skulle vilja se på hemsidan.
Jag tycker att jag fortfarande får alldeles för lite feed-back och därför har svårt att veta om allt arbete
jag gör är till någon nytta. Hör alltså gärna av er med synpunkter, tips och önskemål.
Hemsidan hittar ni här: www.indianklubben.org

MEDLEMSTIDNINGEN
Årets sista nummer av vår medlemstidskrift har just skickats till tryckaren och förhoppningen är alltså
att den ska kunna komma ut i tid som det är tänkt under december månad. Det är ett nummer som
innehåller ett flertal kortare inslag med ett tämligen blandat innehåll.
Därmed har vi avslutat ännu en årgång och det är dags för ett antal medlemmar att förnya sina
prenumerationer. Närmare bestämt 96 medlemmar har prenumerationer som går ut i och med årets
slut och det är vår förhoppning att samtliga vill fortsätta att ta del av våra utgåvor. Vi har i år varit 181
medlemmar, vilket var en liten ökning med fem personer från förra året. Förhoppningen är nu att vi ska
kunna bibehålla, eller ännu hellre öka, det antalet något för att säkerställa att vår ekonomi går ihop sig.
För trots den lilla medlemsökningen, så går även det här året back lite grand, vilket har att göra med
att vi erbjuder flerårsprenumerationer till reducerade priser och det här fungerade bra när vi var
betydligt flera. Men nu har vi nått kritiska gränser, för att få det att gå ihop. Därför kommer vi att vara
tvungna att öka priset en aning för två- respektive treårsprenumerationerna. Ettårsprenumerationerna
kommer däremot att vara samma pris som förut. Det här hoppas vi ska kompensera för det tapp vi har
haft de senaste åren.
De nya priserna kommer att vara, för ett år = 4 nummer: 170:-; två år = 8 nummer: 305:-; tre år = 12
nummer: 420:-; Allt angivet i SEK.

INDIANSK MUSIK
Sätt på högtalarna, lyssna och njut.
Klicka på länken: http://www.youtube.com/watch?v=zLiR9OsqJa8

SVAREN PÅ FÖRRA OMGÅNGENS FRÅGOR (frågeomgång 21)
Det hela handlade som bekant om att tala om vilka indianska personligheter som var avbildade på fem
olika fotografier. Först med rätt svar den här gången blev Lars-Erik Karlsson i Markaryd. De rätta
svaren skulle vara 1. Sitting Bull; 2. Bloody Knife; 3. Kintpuash (Kapten Jack; 4. Kicking Bird; 5. Red
Tomahawk.

Jag är glad för att jag från Sterner Andersson och från Marianne Ekwall fick svar med väldigt fina
personbeskrivningar också, även om Marianne missade några av gubbarna. Jag tycker de här
beskrivningarna är värda att föras vidare. Så här kommer Sterners svar:
1. Detta är Sitting Bull, the one and only. Övriga kommentarer överflödiga.
2. Detta bör vara Custers favoritspejare, arikarakrigaren Bloody Knife.
Hans far var dock hunkpapa-sioux så han tillbringade mycket tid hos
siouxerna. Hans indianska namn var dels Tamena Way Way och dels
Nes I Ri Pat. Han stupade vid Little Big Horn där han fanns med i Renos
Avdelning.
3. Detta är modoc-ledaren Keintpoos, av de vita kallad Captain Jack.
Han var ledaren under modoc-upproret 1872-73. Han mördade då
general Canby vid en förhandling och han hängdes den 3 oktober 1873
i Fort Klamath
4. Detta är kiowa-hövdingen Kicking Bird. Han insåg tidigt det meningslösa i
motstånd mot de vita och arbetade för fredlig samvaro. Han fick det sorgliga
uppdraget att välja ut de 26 kiowakrigare som skulle skickas som krigsfångar
till Florida. Han gjorde detta så gott han kunde men blev naturligtvis avskydd av
sina stamfränder. Han skickade bl. a den under kriget aktive medicinmannan
Mamanti, som när han skickades iväg uttalade en hotelse mot Kicking Bird.
När Kicking Bird bara två dagar senare dog under mystiska omständigheter
antog man naturligtvis att det var Mamantis trolldom som tagit livet av honom.
5. Detta är siouxindianen Marcellus Red Tomahawk. Han var en av de indianpoliser
som skulle arrestera Sitting Bull den 15 december 1890 men som slutade med att
hövdingen dödades. Red Tomahawk var t.o.m den som fullbordade mordet med ett
skott i nacken på Sitting Bull.
Detta foto är taget i Fort Yates år 1897.
Tyvärr var det bara 5 personer som försökte svara på frågorna den här gången. Det är tydligen svårt
att få upp något större intresse för den här punkten. Så jag tror att vi nu ligger lite lågt ett tag med nya
frågeomgångar. Men ni får gärna höra av er om ni ändå tycker att vi ska fortsätta. Den frågan kan ju
faktiskt vara ersättningen för det här utskickets egentliga frågeomgång, så får vi se om det kanske är
många som ändå läser frågorna och svaren, utan att själv känna för att svara. Och det kan ju vara ett
skäl så gott som något till att ändå fortsätta. Så hör nu av er, så att jag vet, om ni tycker att det här är
intressant.
BÄSTA HÄLSNINGAR
BERTIL THÖRN

