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Glad Sommar på er alla
För nu får man väl ändå säga att den är kommen, även om det ibland
blåser snålt och termometern lurar en. Men jag bara säger det… Uddevalla!!!
Vilket väder de hade ordnat för oss förra veckan! Hur bär de sig åt? Och fint
museum har de. Och där fick vi vara. Vad mera kan man begära? Vi hade alltså
en perfekt helg med god uppslutning av såväl trogna medlemmar som nya medlemmar och även andra intresserade. Men mera om det längre fram.
Det förra informationsutskicket blev lite kortare en vanligt. Även det här
kommer att vara lite kortare. Mest för att jag nu måste jobba mera med manuset till vår medlemstidnings sommarnummer. Tiden rinner så fort iväg och jag
måste nog ha fått iväg det till tryckning senast i nästa vecka. Hoppas att det
fixar sig.
Till dess önskar vi alla medlemmar en glad sommar!

Flera nya medlemmar
Nya medlemmar trillar in undan för undan. Den här gången har vi två
nya namn att presentera. Vi hälsar nu välkomna Jonas Alvedahl från Hässleholm
och Ingemar Arvidsson från Uddevalla. Ett Uddevalla som alltmer seglar upp
som Indianklubbens verkliga medlemscenter. Vi har i dagsläget inte mindre än
sju medlemmar med adresser i staden. Dessutom har vi tidigare haft ytterligare
ett knappt halvdussin namn därifrån på vår lista. Ska vi sedan räkna in ytterligare något halvdussin medlemmar som har adresser i stadens omgivningar, så kan
man kanske påstå att jordmånen i området kring den trevliga staden vid Byfjorden måtte vara sällsynt lämpad för indianintresserade. Heja på Uddevalla!
Då det sedan har tillkommit ytterligare några av våra tidigare medlemmar som
nu valt att förnya sitt medlemskap, så kan ni av vår hemsida se att vi nu är totalt
149 medlemmar. Det tar sig, sa han som hade eld i håret...
Return to the Prairie; oljemålning av Tucker Smith

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
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Rapport från vår medlemsträff i Uddevalla
Jag har redan sagt det. Vi hade en fantastisk medlemsträff i Uddevalla den gångna helgen. Det otroligt vackra och härliga vädret hjälpte naturligtvis till. Men det var ändå innehållet i programmet som kvarstår starkast i minnet. Inger och Sterner
Andersson, samt Ingvar Bergman hade gjort ett kanonjobb med att arrangera allt så bra för oss. Och samtidigt var det då glädjande att se att arrangemanget lockade så många intresserade. Såväl gamla som nya medlemmar, men även helt obekanta
människor som tog tillfället i akt att bekanta sig med ett så intressant ämne som Nordamerikas indianers kultur och historia.
Vissa deltagare kom och gick förvisso under arrangemangets gång, varför det är svårt att säga att det var exakt så många deltagare. Men under lördagens huvudprogram med föreläsningar så var åtminstone 33 medlemmar närvarande. Utöver dessa sågs
dessutom ytterligare nästan något tiotal för oss obekanta personer som tagit tillfället i akt att ta del av ett intressant ämne. En
helt fantastisk uppslutning, speciellt med tanke på att vädret lockade till utevistelse snarare än innesittande.
Till det positiva intrycket bidrog naturligtvis också de valda lokaliteternas klass, samt all den välvilliga service och det
mycket tillmötesgående bemötande vi fick från ledning och personal för Bohusläns Museum, där det här arrangemanget gick
av stapeln. Bohusläns Museum upplät helt gratis för oss sin stora hörsal, komplett med all tänkbar teknikutrustning, vilket gjorde det lätt att genomföra ett mycket omfattande program på ett både smidigt och kvalitativt bra sätt. Den här storstilade förmånen hade kommit till genom att vi lät arrangemanget vara ett samarbete med museet, som hade fått lov att utannonsera
programmet som en del i deras eget utbud. Något som alltså lockade ytterligare ett antal deltagare under lördagen.
Fyra olika föredragshållare (Sterner Andersson, Ingvar Bergman, Anders Järund och Rune Johansson) hade lagt ner stor
möda på att förbereda och framföra olika föredrag, alla beledsagade med intressanta bildvisningar. Framställningar som spände över ett vitt spektrum av ämnesområdets olika beståndsdelar. Alla anpassade också sina olika föredrag perfekt till det strikta tidsschema som hade satts upp för att allt skulle löpa inom de tillgängliga tidsramarna. Inte en minut spilldes och inte ett
ord missades. Det var en prestation i sig självt.
Programmet sträckte sig över två dagar. Fredagen började med en samling vid Bohusläns Museum vid middagstid, där
den första punkten innefattade en kort information om museet och dess samlingar. Sedan ägnades en timme åt en rundvandring i museets samlingar, där bland annat en äldre axelväska av siouxindianskt ursprung kunde beskådas och där en kortare
diskussion utspann sig inom gruppen om sådana föremåls karaktäristika. Utifrån museets egen katalogisering, som gjorts i början av 1900-talet, ventilerades också de skillnader och förändringar i språkbruk och i kulturella värderingar som har skett sedan
dess. Vi skulle naturligtvis inte idag kunna dokumentera ett sådant här föremål som ”tillverkat av civiliserad siouxindianska”,
som det står i museets kartotekskort!!! Jag menar åtminstone att vi naturligtvis inte idag sätter likhetstecken mellan olika kulturers uttryck och graden av ”civilisation”, samtidigt som jag ändå måste fråga mig vilken grad av civilisation dagens anhängare
av den mordiska terrororganisationen IS uppvisar… Å andra sidan är det naturligtvis inte rätt att likställa en banditorganisation
med en folkkultur.
Under en välkommen fikapaus efter rundvandringen berättade undertecknad om ett skede i den indianska krigshistorien som i år ligger precis 150 år tillbaka i tiden. Det handlade alltså om det som kallats ”Red Clouds Krig” vilket startade år 1866
och pågick i ett par år på de norra prärierna, i nuvarande delstaterna Wyoming och Montana.
När mina bilder tagit slut och kaffetörsten släckts var det så dags att gå ut i solskenet för att möta Gunnar Klasson, som
lovat ta oss med på en rundvandring i staden Uddevallas historiska kvarter. En drygt timslång vandring med mängder av intressant information om det 500-åriga Uddevalla, det gamla Oddevold. Ömsom norskt, ömsom danskt och så till slut svenskt. Stenhuggarbyggd, men också fiske
och sjöfart och slutligen varvsindustri. Och att Uddevalla var
tidiga föregångare för SPAverksamhet kanske det inte var
många som visste om. Gunnar
var välinformerad och dessutom en mycket god berättare.
Rundvandringen blev mycket
lyckad och uppskattad. Dagen
därpå kunde vi så läsa om äventyret i Gunnars egen blogg, som
ni hittar under adressen :
http://uddevallare.blogspot.se/
Klicka och bläddra er fram till
datumet 2016-05-06 (ganska
långt ner) så kan ni läsa vad
Gunnar själv skrev på sin blogg
om vårt besök. Och vi tackar
samtidigt Gunnar för vänligheten att i mycket positiva ordalag
presentera för alla läsare vad
Indianklubben är och står för.
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Dagen avrundades sedan med en förflyttning till hotellet Bohusgården, där de flesta deltog i en avslutande, gemensam middag
och där långväga tillresta sedan också övernattade.
Lördagen var sedan den stora dagen
för en mera Indianinriktad verksamheten.
Hela dagen var fylld av föredrag och bildvisningar. Men då det nu även tillkommit ett
antal besökare som inte tidigare kände till
Indianklubben, så börjades dagen med en
mycket kort presentation i ord och bild av vad
Indianklubben är. Därefter vidtog så ett omfattande föredragsprogram.
Det började med att Anders Järund,
med benäget bistånd av hustru Ulla-Britt, visade bilder och berättade om ”svenskindianerna” Delaware och deras livsomställning allt ifrån sina ursprungliga levnadsförutsättningar längs Nordamerikas Atlantkust under 1600 - 1700-tal via olika landsfördrivningssteg till att slutligen ha hamnat mitt
ute på prärien i Indianterritoriet, den nuvarande delstaten Oklahoma.
Efter en kort benstreckarpaus fortsatte så programmet med att Ingvar Bergman (som förutom föredragshållandet också
var skyldig till den fantastiskt goda sockerkakan till kaffet— tack! tack! ) nu berättade om en del av de välkända siouxindianernas mindre kända historia. Nämligen om de grupper som under olika tidsperioder tvingades till att uppehålla sig uppe i Kanada,
hur de levde och varför de hamnade i dessa situationer.
Efter en dryg timmes lunchrast, som av många även nyttjades till utomhusvistelser i det underbara solskenet, var det så
dags för huvudorganisatören, Sterner Andersson, att själv ta över ordet. Han berättade då för oss om det som kommit att kallas ”det dödligaste indiankriget väster om Mississippi”. Något som nog många trodde var general Custers nederlag mot sioux–
och cheyenneindianerna vid Little Bighorn 1876. Men här fick vi nu veta att de strider som Armén utkämpade mot indianer i
Västern och som krävde de allra flesta människooffren. i stället var ett för många i det närmaste okänt krig mot Shoshoneindianska grupper mellan åren 1864 till 1868. Ett förlopp som bestod av en mängd såväl smärre som mera omfattande drabbningar och som med ett gemensamt namn kommit att kallas ”The Snake Conflict”. ”Snake Indians” (Ormindianer) var ett allmänt
vedertaget begrepp för shoshoneindianska grupper under den här tiden. Noterbart är även att också den här konflikten utspelade sig i stort sett samtidigt med ”Red Clouds Krig”, som vi fick höra om under fredagen och således också i år kan sägas ”fira”
150 år. Men den stora skillnaden kommer här att vara att denna konflikt förmodligen inte alls, eller i varje fall endast mycket
lokalt, kommer att uppmärksammas. Helt enkelt därför att den är så okänd för den breda allmänheten.
Efter ytterligare en fikapaus, som också gav tid för att till hugade köpare som hastigast fördela ett betydande antal
mycket fina böcker överblivna från den stora bokdonation Indianklubben fått från dödsboet efter avlidne medlemmen Lars
Klintman, så avrundades programmet sedan av Rune Johansson, som på ett mycket initierat och medryckande sätt visade och
berättade om de vapen som användes under indiankrigen på 1800-talet. Allt ifrån de tidiga svartkrutsmusköterna till senare
tiders allt effektivare repetergevär och olika typer av revolvrar.
Klockan 16.00 var det planerat att träffen skulle avslutas och exakt på minuten klockan 4 avrundade Rune sitt innehållsrika föredrag och gavs rungande applåder. Sedan återstod bara att till de fyra föredragshållarna utdela böcker som tack för
deras insatser och sedan avrunda den kanske hittills bästa medlemsträff som vi under åren har avhållit. Sammanfattningsvis
kan konstateras att Uddevalla var ett perfekt val av mötesplats. En plats som vi gärna kommer tillbaka till något kommande år.

Årets upplaga av Plains Indian Museum Powwow i Cody, WY
I år genomför Buffalo Bill Historical Center, i Cody, Wyoming, sin välkända
Plains Indian Museum Powwow för 35:e året i rad. Det årligen återkommande evenemanget är alltså nästan lika gammalt som utgivningen av vår medlemstidning,
vilken nu är inne på sin 36:e årgång. Arrangemanget går av stapeln lördagen och
söndagen den 18 och 19 juni på museets gård.
Powwow begins at noon both days with a Grand Entry. On Saturday a second
Grand Entry takes place at 6 p.m. Powwow runs till about 9 p.m. Saturday and 6
p.m. Sunday. Gate opens to the public at 9:30 a.m. each day. Tickets are available
at the gate or at the Center’s admissions desk beginning the Monday before Powwow. Admission is good for one day of the event.
$10 for adults (18 and older); $5 for youths (7 – 17)
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Intressant bok om en intressant indiansk kvinna och ett intressant folk
Medicine Trail: The Life and Lessons of Gladys Tantaquidgeon
av Melissa Jayne Fawcett
Contrary to the fictional account of James Fenimore Cooper, the Mohegan/Mohican nation did not
vanish with the death of Chief Uncas more than three hundred years ago. In the remarkable life story of
one of its most beloved matriarchs—100-year-old medicine woman Gladys Tantaquidgeon—Medicine
Trail tells of the Mohegans' survival into this century.
Blending autobiography and history, with traditional knowledge and ways of life, Medicine Trail presents
a collage of events in Tantaquidgeon's life. We see her childhood spent learning Mohegan ceremonies
and healing methods at the hands of her tribal grandmothers, and her Ivy League education and career
in the white male-dominated field of anthropology. We also witness her travels to other Indian communities, acting as both an ambassador of her own tribe and an employee of the federal government's Bureau of Indian Affairs.
Finally we see Tantaquidgeon's return to her beloved Mohegan Hill, where she cofounded America's oldest Indian-run museum, carrying on her life's commitment to good medicine and the cultural continuance and renewal of all Indian nations.
Written in the Mohegan oral tradition, this book offers a unique insider's understanding of Mohegan and other Native American cultures while discussing the major policies and trends that have affected people
throughout Indian Country in the twentieth century. A significant departure from traditional anthropological "as told to" American Indian autobiography, Medicine Trail represents a major contribution to anthropology, history, theology, women's studies, and Native American studies. ($20:35 i paperback från Amazon)
————————————————————————————————————————
Ni som var med oss på vår medlemsresa till de nordöstra skogslanden i USA år 2012 kommer säkert ihåg att vi besökte de lilla, men mycket intressanta museet, Tantaquidgeon
Museum, i Uncasville, Connecticut. Ett museum som Gladys, tillsammans med sin far
John och bror Harold lät bygga redan 1931.
Gladys Tantaquidgeon, död 1 nov 2005

Månadens konstnär
Vi avslutar så presentationen av den kvinnliga konstnären Carrie L. Fogwell Ballantyne. Och vi ska göra det med ytterligare några av hennes blyertsteckningar. Det som var hennes ursprungliga specialitet.
Motivet till vänster kallar hon ”Daddy’s Girl”. Det är från 1989. Observera att hon här har signerat verket med enbart sitt flicknamn C. L. Fogwell. Motivet till höger vill jag minnas att hon kallat ”Holdi’n her own”, men minnet är ju tyvärr inte alltid helt
pålitligt. Det är i alla fall från samma år och också signerat på samma sätt. Titta speciellt på hundens ögon… vilken känsla!

Hälsningar BERTIL THÖRN
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