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Det här meddelandet har skickats till dig för att du är ansluten till, eller vid
något tillfälle har visat intresse för INDIANKLUBBEN i Sverige, eller för
Nordamerikas indiankulturer på något annat sätt.Att erhålla dessa meddelanden är helt kostnadsfritt och utan något krav på motprestation från dig
som mottagare. Om du ändå inte vill ha dessa utskick behöver du bara sända ett enkelt mail med begäran om avslut till :
info@indianklubben.org
Vidare information om INDIANKLUBBEN i Sverige, se vår hemsida :
www.indianklubben.org

”Cheyenne Sundance; Third Day”
vattenfärg av Richard "Dick" West, 1949

Bertil Thörn
INDIANKLUBBEN
2012-05-04

HEJ ALLA INDIANINTRESSERADE
Indianklubbsnoteringar nr 9, 2012
ansvarig utgivare: Bertil Thörn

AUKTIONSUTBUD
Lauritz Auctions har just nu ett buffelhuvud ute på sin auktionssite på nätet
(Lauritz.com). Fysiskt råkar det finnas i deras lokal just här i Helsingborg, men
jag har inte varit och tittat på det. Tycker nog att det inte verkar alltför imponerande i sin form. Helt klart ett ungt djur. Men man kan ju också missta sig på
en bild. Dock inser jag att det knappast lär vinna något gillande hos regeringen här hemma, att få en sådan här luden företeelse till att samla damm på en
vägg. Så jag låter någon annan få möjligheten att införskaffa fyndet. Dessutom är det så att sådana här saker faktiskt kostar en del. Trofén är värderad till
10 000 kronor (SEK), men högsta budet just när det här skrivs ligger på 1 950
kronor.
Trofé, Bison. Trofé, Bison,
halsmontage på sköld i trä. 75 x
50 cm. Djup: 57 cm. Varunr:
2581665
Värdering 10 000 SEK
Visning Garnisonsgatan,
Helsingborg
Auktionsslut: 2012-04-23 kl
17.00
Nästa bud: 1950 SEK

Tyvärr är jag lite sent ute med den här informationen, då budgivningstiden
redan har gått ut när ni får det här. Men det kan väl vara kul att se ändå. Och,
vem vet, kanske det inte blir någon försäljning den här gången och numret
kommer upp på nytt. Vi tackar Rolf Bejgarn i Stockholm för tipset.

WESTERN ART


Southwest Art 2010 CD

Southwest Art Magazine Annual CD -- Save 53%
This CD contains the full contents of all 12 issues of Southwest Art
magazine from 2010, including 100 feature articles on the best
artists in the West. Search for your favorite artists, print articles for
future reference, and carry a year's worth of art inspiration with
you anywhere. Issues are PDF format, so they can be viewed with
free Acrobat Reader software on virtually any computer - PC or
Mac.
Save 53% & Order Now (Ctrl-klicka på bilden för att komma till beställningssidan)

MERA OM RATTLESNAKES
Efter inslaget i förra utskicket om skallerormar fick jag ett mail från vår "skallerormsexpert" Johnny Haak, som påpekade att sådana här ansamlingar av
skallerormar ser man bara på våren, just när de kommit ur sin vinterdvala. De
ligger nämligen ofta väldigt många tillsammans i sina vinterhålor.
Så här kan det då se ut
om man har tur att
komma på en plats där
de övervintrande ormarna just har vaknat och
krupit ut i solvärmen.
Mäktigt att se, men håll
alltså avståndet!
Bilderna var tagna uppe i
Powder River-landet av
Sharon Small, som är kurator vid Little Bighorn
Battlefield
Johnny säger vidare: Om jag skall bidra med något så kan jag berätta att just
denna art är hotad i några stater på grund av människans trångsynthet och
intolerans, vilket i sin tur har rubbat den ekologiska balansen i dessa områden.
Det jag ville säga var att det är mycket ovanligt att hitta dessa mängder skallerormar och om man gör det, enbart efter vinterdvalan.
Vi tackar Johnny för påpekandet.

RESEMINNE
Från Ulrika Johansson har vi fått ett par reseminnen tidigare. Här kommer nu
ännu ett.
Detta mitt sista minne (se’n kommer jag inte ihåg något mer…!)
utspelade sig på min tredje indianresa; denna gång till nordvästern 2010. Konstigt nog handlar det inte om åska – för det var
det väldigt klent med på just den resan… - utan ett djurminne.
Jag har en väldig fascination för tvättbjörnar! De är riktiga pestråttor men så oerhört söta och charmiga så jag kan smälla av!!
 Min dröm har alltid varit att någon gång få se en tvättbjörn
(samt USA’s nationalsymbol Bald Eagle, vilket gick i uppfyllelse
på denna resa!) och när vi den 8/8 var på väg upp till Mount St.
Helens såg jag väldigt hastigt en tvättbjörn nere vid vattenbrynet! Dock gick det så fort att man knappt hann reagera, så jag
önskade djupt att få se en på närmre håll.
Den 25/8 hade vi vår avslutningsmiddag ute vid Tillicum Village
på Blake Island ute i Puget sundet. Där bjöds vi på traditionellt
grillad lax tillredd över öppen eld, samt en teaterföreställning.
Det visade sig att de hade tvättbjörnar i trädgården men dessvärre missade jag dem… Dock gav Sandra och jag oss ut på en
liten ”walkabout” efter maten. Jag hade ficklampa med mig eftersom det var kolmörkt och när jag lyste runt så såg man ögonen glittra på tvättbjörnarna! Väldigt exotiskt!! Lyste även på ett
större djur vilket gjorde mig väldans exalterad, så jag viskade
till Sandra: ”Wow! Kolla! Det är vargar!!!” För att sekunden senare viska:
”Nej! Fan! De har för höga ben…!” Önsketänkande kallas det visst… Snarare
var det nog hjortar av något slag. Men
spänningsmomentet var det i alla fall
inget fel på!! 
När det var dags att gå till båten sade
en resekamrat (Esa) till mig att han just sett en tvättbjörn! Först
trodde jag att han skojade men sen fick jag ÄNTLIGEN se en
med egna ögon på nära håll!!!! Gud så näpen!! Dess värre hann
jag inte ta kort på den för jag blev så till mig att jag skrek och
då skrämde jag iväg den…!  Typiskt! Men det var en väldigt bra
avslutning på en fantastisk resa!
Det var allt från minnesbanken…!
Tack Ulrika! Försök gärna att komma ihåg något mera…
Så, då ska vi väl kanske börja prata om något annat… Indianer till exempel…

RED CLOUDS GRAV
Oglalasiouxerns store hövding Red Cloud (Mahkpiya Luta) ligger begravd på
den lilla kyrkogården vid Holy Rosary Mission, intill Red Cloud School, i västra
delen av Pine Ridge-reservatet. Red Cloud dog 1909.

Vid hans begravning togs en del
fotografier. Här kan ni se ett urval av dem.

NATIVE ART
För er som har varit i Vancouver och passerat igenom deras internationella
flygplats, så känner ni säkert igen det här. Men för alla oss andra så är det något som gör att man längtar dit. Ta er därför en god titt på alla dessa underbara bilder av fantastiska konstverk. Materialet här hämtat från tidningen INDIAN COUNTRY TODAY
http://indiancountrytodaymedianetwork.com/photogallery/first-nations-artcollection-at-vancouver-airport-is-a-cultural-treasure

INDIANSK NATIONALPARK
USAs National Park Service har funnits i över 100 år nu. Och många känner till
och kanske även har besökt någon eller några av dem. Nationalparker som
Yellowstone, Glazier, Grand Canyon, för att nu nämna några. Men trots att
många indianstammar äger eget land, så har det aldrig funnits någon "indiansk" nationalpark. Det är något som kanske är på väg att ändras nu.
Det pågår sedan länge en process där land som ligger på oglalasiouxernas reservat, Pine Ridge, och som kan sägas vara en del av Bad Lands National Park
eventuellt ska överföras från Nationalparksstyrelsen till Oglala Sioux Tribe och
deras Oglala Sioux Parks and Recreation Authority (OSPRA).

Badlands National Park on the Pine Ridge Indian Reservation

Read more: http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2012/04/19/a-park-on-pine-ridge-alongtime-partnership-may-finally-lead-to-the-united-statess-first-tribal-national-park109076#ixzz1sl0Vemsr

SAMLARE SÄLJER UT
En gammal god vän till flera av oss, Lars Ryding i Borlänge, gick
bort för flera år sedan. Han var en samlare av stora mått och
han efterlämnade naturligtvis en hel del intressant material.
Nu har jag fått ett mail från hans son, Lars-Erik Ryding, som
också bor i Borlänge, och som nu frågar om det finns någon
medlem som skulle vara intresserade att ta över det som finns
kvar av samlingen. Lars-Erik skriver i sitt mail:
… har nu kollat lite i kartongerna efter min far . Där finns cirka 400 - 450 böcker
av olika slag. Mest faktaböcker om Indianer. Bland annat sådana som Uncas har
skrivit . Även vissa romaner .Ett tiotal pärmar med artiklar. En pärm med material om olika Fort. En pärm med Nordamerikas Pioniärleder. En pärm om Sitting
Bull. Indiantavlor utan ram. Almanackor, gamla med indianer. Ett flertal affischer, bland annat om Winchester. Hoppas detta är lite information. Vill någon
ha mer ingående information går det bra att ringa eller maila till mig.
Telefon 0708-163154. Hem kvällstid 0243 224026. Priset för allt detta är 2000 kronor.
Hälsn Lars-Erik

HÄLSNING FRÅN SEATTLE
Från Lars-Erik Jansson, i
Stockholm, har vi fått en
bild som väcker minnen
från vår medlemsresa
2010, då vi bland annat var
i Seattle ute på Nordvästkusten. I staden, inte långt
från hotellet vi då bodde
på, står den här statyn
över Chief Seattle. Jag vet
att flera av deltagarna var
och letade upp statyn och
tog egna kort på den.
Men här är en bild av statyn som Lars-Erik har fått
från en bekant.

A concept drawing of the new Buffalo Bill Museum exhibits. Join us May 19 to see the newly
redesigned space in person.

Buffalo Bill Museum Reopening
May 19, 2012

After a complete renovation
and redesign that began in October 2011, our Buffalo Bill Museum, reopens to
the public May 19, 2012.
While there will still be some finishing touches yet to add, the Buffalo Bill wing
opens at 8 a.m. on the 19th along with the Buffalo Bill Historical Center's other
four galleries for regular admission prices. A special celebration showcases the
renovation that same evening from 6 – 8 p.m. The evening event is free; the
other galleries will be closed.
Visitors on the 19th can explore the new gallery with the help of staff and
docents stationed throughout to show off some of the new exhibits and
interactive elements in the redesigned space. We are excited to share this
innovative new exhibition.

