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Om ni inte längre vill ha dessa utskick meddela mig då det
via ett mail eller enkelt postkort, brev eller per telefon

GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET
Ett år som började med sommarväder. Åtminstone vad temperaturen
beträffar. Samma temperatur på Julafton som på Midsommarafton brukar ju
snart vara regel här nere. Men nu börjar det även påverka naturen. Men den
trana som redan hade visat sig vid Hornborgasjön har väl den här veckan insett
att hon gjort sitt livs misstag. För nu hotar man ju med att vintern kommer på
allvar även här nere.
Annars har inte året börjat så bra hos oss. Kerstin har fått uppsöka lasarettet den här veckan, men är på bättringsvägen och är redan på väg hem igen.
Om ni visste vad tomt det blir här hemma, även om jag mest bara sitter för mig
själv vid datorn om dagarna. Man tänker inte på sådant när vardagslunken bara
rullar på. Så sköt om och ta vara på varandra…
Kanske är det så att jag faktiskt har tillbringat ännu mera tid framför datorn nu med allt jobb som den här bokförsäljningen inneburit. Dessutom har vi
en tidning att producera också och nu har halva januari gått. Måste snart börja.
Som tur är har jag fått två intressanta artiklar från Peter Dorch, så helt utan
material är jag inte. Annars var min tanke att det här, årets första nummer,
skulle ha innehållit artiklar om, ska vi kallade det ”indianskt vardagsliv”. Det är
nämligen något som har efterfrågats av medlemmarna. Men jag kommer kanske trots allt att kunna åstadkomma något sådant ändå. Jag har i vart fall inte
givit upp tanken ännu.
Beträffande försäljningen av exemplar ur den stora bokdonation vi har
fått rullar det vidare enligt planerna. Och det har gått bra så här långt. Se separat artikel nedan.
En annan sak som också plötsligt har löst sig är problemen med betalningsrutiner och trilskande banker. Och det här är något vi har Inger och Sterner
Andersson i Uddevalla att tacka för. Även det kan ni läsa om i en annan artikel
nedan. Men ändå vill jag passa på att säga ett varmt tack till Inger och Sterner
redan här. De gav inte upp trots att jag nog inte var alltför hoppfull och kanske
närmast gav ett intryck av att jag inte trodde på det hela.
Slutligen så kommer det nästan dagligen in förnyelser av medlemskapet i
Indianklubben. Det är vi glada för. Ni kan på hemsidan nu följa hur det aktuella
medlemstalet förändras undan för undan. Just nu är vi, som ni kan se där, 120
medlemmar. Det är alltså en god bit kvar ännu till de 163 vi var vid årsslutet.
Men säkert kommer gapet att minska undan för undan. Och jag är inte alls längre så orolig för vår ekonomi, som har blivit betydligt starkare. Och ännu mera
pengar kommer att flyta in i samband med den stundande bokförsäljningen.
Varma vinterhälsningar från Bertil Thörn
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Ingvar Bergman har varit ute och rest
Närmare bestämt i USA, till en början i soliga Kalifornien, men också en vintervecka i snöiga Minnesota. Där träffade han
samman med en av den indianska medborgarrättsrörelsen AIM främsta representanter. Men vi låter Ingvar själv berätta:

Ingvar till vänster och den timide äldre farbrorn till höger ser ju inte precis ut som
man föreställer sig någon ärrad AIM-krigare, men det är i alla fall Dick Bancroft.
AIM i största allmänhet har väl börjat bli betydligt mera ”rumsrena” numera
Dick Bancroft
Dick Bancroft sitter i styrelsen för AIMs Interpretive Center i Minneapolis och han var med och dokumenterade Amerikanska
indianrörelsens (AIMs) aktiviteter under 1970talet. Jag träffade honom lördagen den 2 januari 2016 och åt lunch med honom
på Minnesotas Historiska Sällskap. Vi satt och småpratade lite först tills han frågade ”Vad vill du veta om AIM?”
Jag frågade honom då hur AIM finansierades men det ville han inte svara på direkt, kanske visste han inte. Han sade bara ”du
börjar med det tunga frågorna direkt”.
Sedan började han berättade sin historia, att han var dyslektiker och att skolan aldrig varit en möjlighet för honom. Ett tag arbetade han med att sälja försäkringar men han var inte speciellt framgångsrik. I slutet av 1960-talet började han fotografera
saker som hände i Minneapolis och sälja bilderna till tidningar. I samband med detta upptäckte han att det fanns indianer som
protesterade på gatorna och han blev intresserad av AIM. Han träffade en chippewakvinna, från White Earthreservatet som
hade flyttat in till Minneapolis och hette Pat Bellanger. Hon var med i den innersta kärnan av AIM och när Dick sade att han
ville vara med och hjälpa till frågade hon vad han kunde göra. Dick svarade att han var ganska bra på att fotografera. Hon svarade ”Bra, gör det då” och så tog hon med honom så att han fick träffa de andra ledarna för AIM. Bilderna han tog skulle vara
för AIM och han skulle aldrig få något betalt för dem. Eftersom Dick kom från en ganska välbeställd familj kände han ändå att
han hade råd att göra det.
Han berättade att han vid tre tillfällen blev hotad av indianer som inte ville att han skulle ta kort på dem. De ville att han skulle
ta ut rullen ur kameran men han sade att det kunde han inte göra utan att alla de andra korten blev förstörda. De menade allvar men han löste det med att han sade åt dem ”let’s go talk to some of the elders”. Anledningen till att de inte ville att han
skulle fotografera dem kunde vara att de egentligen skulle ha suttit i fängelse men befann sig på fri fot men åldersmännen lyckades lugna ner dem så att Dick fick behålla sina foton. Även regeringen motarbetade honom fast då ekonomiskt.
Under samtalet märkte han att jag var insatt och blev imponerad av mina kunskaper. Jag berättade då lite om mig och nämnde
då att jag var med i svenska Indianklubben. Att vi ger ut fyra tidningar om året och han blev jätteintresserad. Han sade, ”That
really blows me…” att det finns så många svenskar i en klubb som försöker sprida kunskap om indianer. Nu för tiden håller AIM
inte längre på med några militanta aktioner utan precis som vi försöker de sprida kunskap om indianerna och det förhållande
de numera lever under. Vi bytte adresser och telefonnummer och jag lovade att skicka honom en kopia av tidningen medan
han lovade att han skulle skicka en kopia av AIMs tidning ”The Circle”.
Han berättade att det pågick en pow wow nere på Franklin Avenue i Minneapolis. Den nu 80åriga, AIM-ledaren Clyde Bellcourt
hade suttit inspärrad på fängelse för att ha sålt kokain men var nu ute. Han hade stått upp på ett AA-möte och berättat om sitt
missbruk och att han nu var fri. Pow wowen var för att hedra honom för att han nu var drogfri.
Han undrade hur länge jag skulle vara i Minnesota för han ville så gärna ta med mig till pow wowen och till andra intressanta
saker som han kände till. Det hade varit jätteroligt men tyvärr fick jag säga att det bara var två dagar kvar och att jag var ganska
upptagen av familjeangelägenheter. Det gjorde honom mycket besviken att jag inte kunde stanna längre.
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Dick Bancroft är nu 88 år och hans fotografier finns att se i AIMs galleri på ”The Thunder Before the Storm Lodge”, beläget på
1113 East Franklin Avenue, suit 103 (bakom Maria’s Cafe). Fotografierna är inte till salu utan han vill att de skall finnas tillgängliga för allmänheten. Minnesotas Historiska Sällskap är intresserade av bilderna och kan lägga ut dem digitalt så att de blir tillgängliga för allmänheten men inget beslut har tagits om saken.
***
Vi tackar Ingvar för det här lilla reportaget och hoppas att det kan leda till ytterligare kontakter.

Intresset för de böcker vi fått i en donation
Som jag skrev i ingressen så har arbetet med att presentera den stora boksamlingen kommit igång. Information har
skickats ut om hur det ska gå till att kunna ta del av den här kulturskatten. Det hela började med att jag inventerade alla faktaböcker och tog upp alla 199 böckerna i en enklare lista. För att inte lägga ner mera arbete på dokumentation än nödvändigt
bad jag därefter samtliga, som har ett intresse av att få ta del av dessa böcker, att markera vilka av dessa böcker som är av intresse att lägga bud på i syfte att köpa. Den period ni fick på er att lämna in sådana ”intresselistor” håller nu på att gå ut och på
måndag drar jag strecket.
Då vidtar nästa fas där jag ska komplettera listan med ytterligare uppgifter om just de böcker som det visats intresse för. Det
blir uppgifter om storlek och vikt och kopplat till vikten en schablonuppgift om vad pack och porto på ett ungefär kan komma
att kosta för de böcker som efter avslut ska skickas med post. Ni som kan komma hit och hämta era inköp berörs naturligtvis
inte av sådana kostnader.
Vidare kommer jag här också att försöka ge er en ungefärlig uppgift om vad ett rimligt ”marknadsvärde” är för respektive bok. Det vill säga ett pris som ni skulle få betala om ni hittade boken ute på marknaden hos Internetaffärer eller antikvariat.
Då vi också har beslutat att ett rimligt pris för att förvärva boken borde vara omkring 50% av detta ”marknadspris”, så kommer
även den uppgiften att skrivas ut i tabellen och då kallas för ”prisidé”. Det ska dock endast uppfattas som ett riktvärde, så att ni
inte ska behöva känna er alltför ovetande när ni ska formulera era egna bud. Och när ni slutligen bestämmer er för ett bud så
kan det vara såväl högre som lägre än detta riktvärde. Det är alltså endast ett hjälpmedel för er.
När listan väl är uppdaterad med alla dessa uppgifter skickas den ut på nytt och först då vidtar den egentliga tävlingen
om att få köpa de böcker ni är intresserade av. Det behöver inte nödvändigtvis vara just de böcker ni har aviserat intresse för,
utan ni kan då lägga bud på vilka böcker ni vill. Även på sådana böcker som då inte har fått några sådana här kompletterande
uppgifter angivna. Hela samlingen - alla 199 - böckerna är alltså fortfarande tillgängliga att lägga bud på.
Ni får sedan en viss tid på er (någon eller några veckor) att precisera era bud på de böcker ni då har kommit fram till att
ni skulle vilja förvärva. Och det är här gamblingen börjar. Det gäller alltså att ha det högsta budet när budgivningstiden går ut!
Om två eller flera då delar på det högsta budet för en enskild bok kommer ni att få ett meddelande att komma in med ett nytt
bud för att skilja er åt.
Svårigheten för er kommer att vara, att ni under själva anbudstiden inte kommer att veta hur ert eget bud ligger till jämfört med andras. Det är alltså inte en regelrätt auktion som på till exempel Ebay. Jag skulle inte klara av att dagligen hålla hela
den här listan uppdaterad och skicka ut den om och om igen till alla. Så när ni lägger era bud, var medvetna om det här. Är det
böcker ni verkligen vill ha, så ta till ett ordentligt bud redan från början. Och det är här som uppgiften ”prisidé” kan komma till
nytta. Då vet alla vad ett, ska vi kalla det, normalbud borde vara. Men ni kan alltså lägga vilket bud ni vill. Även lägre bud. Det
kan ju hända att ni är den enda budgivaren och då får ni ju boken till det bud ni har lagt.
Det ska också sägas att ni får komma med flera bud under själva budgivningstiden. Ni kan då både höja eller sänka ert
tidigare avgivna bud. Och det blir det senast inkomna budet från er som jag noterar er för. Det här kan ju vara en möjlighet i
händelse att ni själva kanske misstänker att ni har tagit i för lite från början, eller att ni tycker det motsatta. Men ni kommer
alltså inte att få några informationer om vad andras bud ligger på. Så tänk till ordentligt avseende de böcker ni verkligen vill ha.
Ni kan inte komma och ändra er efter anbudstidens utgång. På samma sätt så anses ni vara bundna av det slutliga bud ni har
avgivit och kan inte backa ut när ni väl har vunnit ett bud.
Hittills tycker jag att gensvaret från medlemmarna har varit gott, även om det visserligen ”bara” är totalt 23 av våra
medlemmar som hittills har skickat in intresseanmälningar. Men dessa 23 har markerat intresse för inte mindre än 129 av de
199 böckerna. Alltså 65% av antalet böcker. Och det tycker jag har varit över förväntan. Att så pass många av böckerna ändå
har väckt intresse och därmed kanske till slut blir sålda har varit positivt. Det viktigaste är ju att så många av böckerna som
möjligt blir omhändertagna och inte behöver sluta i pappersåtervinningen.
Slutligen måste jag be att få anstånd med den stora samlingen av så kallade ”ungdoms– eller pojkböcker”. Jag kommer
inte att klara av att registrera och lista även dessa samtidigt. Så jag föreslår att vi kan ta dessa i en senare budgivningsomgång.
Jag trodde inte att det skulle vara så stort intresse för dessa böcker. Men av de intressenoteringar jag redan har fått, så kan jag
se att det faktiskt kan bli en kamp även om dessa. Till och med den stora flyttkartongen med rena sagoböcker, ungefär 170
stycken, har det visats intresse för. Men dessa tänker jag bara göra en tämligen summarisk presentation av och där räknar jag
med att sälja lådan komplett till en hugad köpare. Här får man alltså ta allt eller inget. Där kommer priset dock att vara tämligen humant, så vida det inte blir ett race även om dessa böcker. Det största kruxet kommer ändå att vara fraktkostnaden då
lådan väger 33 kg !!! Paketfrakt med Schenker från Helsingborg till Stockholm, som ett exempel, skulle kosta 535 kronor, om
jag själv levererar lådan till en omlastningsplats här i sta’n. Annars ytterligare 150:- om speditionsfirman ska komma hit och
hämta den!!!

3

Indianutställning att bevaka
Det pågår just nu en utställning om präriens indianer i Italien som kunde vara värd att åka och titta på. Visserligen kommer det här beskedet väldigt sent, då utställningen redan har pågått halva tiden. Men för någon som snabbt kan göra sig fri
och fara ifrån vårt kalla och snöiga vinterväder till den lilla kuststaden Cecina strax söder om Livorno på Italiens västkust, så...
Utställningen öppnade redan den 5 december 2015 och pågår ännu en månad fram till den 14 februari. Så här presenteras utställningen (ursäkta att jag inte översatt) :
Special Exhibition

Natives. Trailing the peoples of the Great Plains
Exhibition Hall of the Hermann Geiger Cultural Foundation, Piazza Guerrazzi 32, Cecina (Livorno)/Italy
5 December 2015 - 14 February 2016
www.fondazionegeiger.org/en/
The new exhibition organized by the Hermann Geiger Cultural Foundation, Natives. Trailing the peoples of the Great Plains,
intends to raise awareness of the history and cultures of Plains Native Americans, with a special focus on the Lakota Sioux Nation.
By displaying valuable ethnographic materials from international museums and private collections, the exhibition presents to
the public a reconstruction of the traditional Native American way of life before the establishment of Indian reservations, and
describes the organization of society as well as the composition of tribes and villages.
In the framework of the exhibition, the Geiger Foundation has organized a programme of lectures on several topics related to
Native North American lifestyles and cultures.
Opening hours: daily from 4 p.m. to 8 p.m. (Free admission)
For information info@fondazionegeiger.org / +39 0586 635011

Nya betalningsformer
Som framgick av det extrautskick jag gjorde för knappt en vecka sedan, så har det fantastiska skett att vi har lyckats smita förbi de nitiska banktjänstemän jag har att tampas här i Helsingborg, vilka alla beskäftigt påstått att privatpersoner inte kan
ha bankgiro !!! Men nu har vi genom enträget arbete av Inger och Sterner Andersson i Uddevalla kunnat runda dessa stoppbockar och bevisat att ; jodå, visst kan ett så kallat privatkonto kopplas till bankgiro. Det var hur enkelt som helst när man bara
får tag i rätt person. För det här är vi alltså allt tack skyldiga till Inger och Sterner, som inte gav upp och dessutom Jenny Niklasson på Swedbank i Uddevalla som visste hur man skulle göra.
Det här har nu alltså öppnat upp möjligheter för alla att betala medlemsavgifter och eller andra avgifter till Indianklubbens bankkonto via vårt nyöppnade :

bankgironummer 5070 - 4295
Därmed behöver ni inte längre gå via det krångliga kontoöverföringsförfarandet, även om ni som vill, ändå kan fortsätta att
göra det. Men om ni gör det så kom ihåg att alltid börja ert meddelande med ert medlemsnummer för annars är risken stor att
jag inte ser vem pengarna kommer från. Det är ingen risk att jag missar det om ni använder bankgirot, eftersom jag där kan se
den kvittensblankett ni då har fyllt i.
Ni som har möjligheten att använda Swish kan med fördel fortsätta att göra det, då det fungerar alldeles utmärkt och jag där
inte heller har några svårigheter att se vem pengarna kommer från.
Så har vi ett annat bekymmer som gäller våra medlemmar utanför Sveriges gränser. Tyvärr innebär deras betalningsrutiner att det kostar en hel del att skicka pengar till Sverige. Därför har jag fått ett tips att titta på något som heter Stripe.com
Så här skriver en av våra medlemmar i Norge :

Har et forslag som du kanskje allerede har prøvd men det er noe som heter stripe.com
hvor du kan ha en konto og medlemmer betaler med kredittkortet sitt.Veldig enkelt og
koster ikke noe extra.Jeg måtte betale 150 kr i gebyr for å betale medlemskapet i indianklubben.Det syntes jeg er ganske drøyt.
Och det får vi väl hålla med om att för att betala summan 320 kronor också lägga ut ytterligare 150 kronor i avgift. Om det här
är så för alla som ska skicka pengar till Sverige vet jag inte. Men om det bara drabbar en, så tycker jag att det ändå är en för
mycket. Så självklart ska vi undersöka den här möjligheten till att kunna öppna upp för kreditkortsbetalningar. Men ännu så
länge vet jag för lite om vad det innebär och hur det går till för att jag ska kunna lova något. Är det någon annan som vet? Det
man kan läsa på Stripe.com hemsida gav inte så mycket vägledning tyvärr. Kanske finns det andra lösningar också.
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Årets stora konstauktion på Charlie Russell Museum
Årets stora auktions– och försäljningstillfälle på Charlie Russell Museum i Great Falls, Montana
går i år av stapeln den 19 till 21 mars. Katalogen för 2016 är inte klar ännu. Men om ni klickar på den
här länken :
https://www.cmrussell.org/2015-catalog/The-Russell-2015-catalogue.html
så kan ni se hur förra årets katalog såg ut. Det här är ju faktiskt en hel bok fylld av såväl information
som mängder av konst och den får ni helt gratis av mig ! Så bläddra och njut.
Museets hemsida (som också är mycket fin) hittar ni här : https://www.cmrussell.org/

Tio år sedan G’psgolox totempåle återbördades till Haislafolket
Det är i år tio år sedan totempålen, som har stått på Etnografiska museet i Stockholm ända sedan 1920-talet, återbördades
till dess ursprungliga ägare efter en lång och bitvis svår repatrieringsprocess enligt reglerna i den så kallade NAGPRA-lagen. I juli
2006 nådde den efter en lång resa slutmålet i byn Kitimaat på British Columbias nordvästkust, varifrån den en gång hade tagits till
Sverige. Här har den sedan enligt indianernas tradition fått återvända till naturen, samtidigt som en nyhuggen kopia har rests på dess
ursprungliga plats. En andra kopia finns numera att beskåda på
museet i Stockholm. Slutet gott, allting gott.
Bilden tagen av Lars-Erik Jansson utanför Etnografiska Museet en
snökall marsdag då pålen startade sin hemfärd mot ett avlägset Kanada bevittnat av en stor delegation Haislaindianer

Om läget för indianer i USA 2016
National Congress of American Indians President Brian Cladoosby, chairman of the Swinomish Indian Tribal Community,
presented the State of Indian Nations Address on January 14 at the Newseum in Washington, D.C. The room was packed with
tribal leaders, members of Congress and senior Administration officials. In addition, the address was livestreamed to audiences
all over the country.
Calling this “a moment of progress and promise,” Cladoosby spoke of how far Indian nations have come during the Obama administration, citing specifically passage of the Tribal General Welfare Exclusion Act of 2014, the Indian Health Care Improvement Act of 2010 and the Tribal Law & Order Act of 2010, reauthorization of the Violence Against Women Act in 2013, and
amendment of leasing and right-of-way regulations in 2015.
Cladoosby said this progress was predicated on Indian self-determination, guaranteed by the U.S. Constitution and since then
“affirmed in laws, executive orders and Supreme Court decisions.” He pointed out that this fundamental principle was stated
more than two centuries ago in a letter from Thomas Jefferson to President George Washington: “Indians [have] full, undivided
and independent sovereignty as long as they choose to keep it, and this might be forever.”
Policies and prejudices over the decades have challenged this view of Indian nations, but “we have not disappeared, and we
are not victims. We have persevered. We are survivors and we are growing stronger every day. We are thriving 21st century
governments, built on self-determination. Yes, our ancestors were central to America’s early days. But we are also central to
America’s present – and vital to its future.”
Achieving the promise of tomorrow will require a respectful partnership between the tribes and the federal government, Cladoosby said, naming four areas where more work must be done: community security; economic equality; education, health
and wellness; and climate change.
He called for “reauthorization of the Tribal Law and Order Act. Congress should fully fund important juvenile justice programs,
efforts to collect accurate and relevant data, and preventative services for all families in Indian country…. Tribes need full
authority to protect them from harm caused by non-Indians on tribal lands. Across America, states and territories receive direct assistance from the Crime Victims Fund – and it’s time that tribes do, too.”
Ursäkta att jag inte översatt. Dessutom är den ursprungliga artikeln längre, men mera fick inte plats.
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Månadens konstnär
Den här gången ska vi presentera en av de ”gamla” mästarna. Nämligen Karl Bodmer.
Johann Karl Bodmer, född den 11 februari 1809 i Zürich, död den 30 oktober 1893 i Paris, var en schweiziskfransk grafiker, etsare, litograf,zinkograf, tecknare, målare, illustratör och jägare. Han är idag framförallt känd som prärieindianernas målare.
Karl Bodmer medföljde 1832-1834 prins Maximilian zu Wied-Neuwied på hans forskningsresa till de
nordamerikanska Great Plains. Där tecknade han och målade prärieindianer och prärielandskapet.
Dessa bilder publicerades sedan som handkolorerade akvatinter i Maximilian zu Wied-Neuwieds arbete Reise in das innere Nord-America 1832–1834. Idag tillhör Bodmers bilder och Wied-Neuwieds
reseskildring en av de viktigaste historiska och etnografiska källorna till den nu försvunna prärieindianska kulturen runt Missourifloden. Den viktigaste fasen av denna forskningsresa inleddes i april
1833 när prinsen av Wied och Bodmer begav sig uppför Missourifloden, först medhjulångaren Yellow
Stone och sedan i flodbåt. När de stannade vid handelsstationer och läger målade Bodmer akvareller
av indianer från ett flertal prärieindianska grupper, först och främst ledarfigurer och andra män men
ibland även kvinnor och barn. Han målade även samhällsscener, ceremonier och landskap. I augusti
nådde expeditionen Fort McKenzie, men hotande krig med Svartfotsindianerna fick dem att vända
om. Vintern 1833-34 tillbringades vid Fort Clark tillsammans med George Catlin. Man upprättade
nära och vänskapliga förbindelser med mandaner och hidatsa. Artistiskt och vetenskapligt var denna
vinter expeditionens höjdpunkt.
Efter återkomsten till Europa arbetade Bodmer under ett decennium med att förbereda illustrationerna till prinsen av Wieds
reseberättelse, Reise in das innere Nord-America in den Jahren 1832 bis 1834 i tre volymer. Det var 81 akvatinter baserade på
hans amerikanska akvareller. Trots att det översattes till flera språk, var arbetet var ingen kommersiell framgång och Bodmer
kom att betrakta sitt deltagande i den wiedska expeditionen som en oåterkallelig förlust för sin karriär.
386 av Bodmers teckningar och akvareller från Nordamerika befinner sig tillsammans med tryckplåtarna och det skriftliga material som Wied-Neuwied framställde under expeditionen i Joslyn Art Museum i Omaha (Nebraska). En annan viktig samling
är Newberry Library Bodmer Collection i Chicago.

Hälsningar Bertil Thörn
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